


Державний вищий навчальний заклад
«Ужгородський національний університет»

Міністерства освіти і науки України

Електронне наукове видання
«Порівняльно-аналітичне право»

№ 1, 2019

Ужгородський національний університет
Ужгород 2019



УДК 001:34
ISSN 2524-0390

Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юри-
дичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Головний редактор:  Бисага Юрій Михайлович – доктор юридичних наук, професор

Заст. гол. редактора:  Бєлов Дмитро Миколайович – доктор юридичних наук, професор

Відповідальний  
секретар:   Рогач Олександр Янович – доктор юридичних наук, професор

Члени редакційної 
колегії:   Бедь Віктор Васильович – доктор юридичних наук, професор;
    Білаш Олександр Володимирович – доктор теології, кандидат юридичних наук, доцент;

Гайніш Едіта – доктор права, доктор філософії у сфері права (Словацька Республіка);
Громовчук Мирослава Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент;
Дрозд Олексій Юрійович – доктор юридичних наук, доцент;
Жежихова Мартина – кандидат юридичних наук (Словацька Республіка);
Лазур Ярослав Володимирович – доктор юридичних наук, професор;
Легеза Юлія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор;
Лемак Василь Васильович – доктор юридичних наук, професор,  
член-кореспондент НАПрН України;
Мраз Станіслав – доктор юридичних наук, професор (Словацька Республіка);
Рогач Іван – кандидат юридичних наук (Словацька Республіка);
Севрюков Олександр Павлович – доктор юридичних наук,  
професор (Російська Федерація);
Семерак Олександр Созонович – кандидат юридичних наук, професор;
Сідак Микола Васильович – доктор юридичних наук, професор;
Станіш Пьотр – доктор права, професор (Республіка Польща);
Ступник Ярослав Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент;
Уканов Казбек – доктор юридичних наук, професор (Республіка Казахстан);
Фазикош Василь Георгійович – кандидат юридичних наук, професор;
Федоренко Владислав Леонідович – доктор юридичних наук, професор;
Шекк Олена Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент (Російська Федерація);
Ярема Василь Іванович – доктор економічних наук, професор.

Видання «Порівняльно-аналітичне право» включено до переліку наукових фахових видань,  
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів  

доктора і кандидата наук з юридичних дисциплін. 
Наказ Міністерства освіти і науки України № 463 від 25 квітня 2013 р.

Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право» включено  
до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Рекомендовано до опублікування Вченою радою
ДВНЗ «Ужгородський національний університет», протокол № 2 від 21.02.2019 року



4

№ 1 2019
♦

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВи І ПРАВА; 
ІСТОРІЯ ПОЛІТиЧНих І ПРАВОВих УЧЕНь
Барабаш О.О.
ІНСТИТУТИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ 16

Бєлкін Л.М.
ПРОБЛЕМА ВРАХУВАННЯ НОРМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ 
СУДОЧИНСТВІ В КОНТЕКСТІ ПРИНЦИПУ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА (НА ПРИКЛАДІ ВАД 
ПРАВОВИХ ПОЗИЦІЙ, ВИСЛОВЛЕНИХ У СУДОВИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТАХ 
СУДДЕЮ КАСАЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ ВЕРХОВНОГО СУДУ, 
ДОКТОРОМ ЮРИДИЧНИХ НАУК Я.О. БЕРНАЗЮКОМ) 19

Бутирін Є.О.
ДІЯЛЬНІСТЬ «ЦАРСЬКИХ ПРЕФЕКТІВ» В УКРАЇНСЬКИХ ГУБЕРНІЯХ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 
НАПРИКІНЦІ XIX – НА ПОЧАТКУ XX СТ. (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АРХІВНИХ РОЗВІДОК) 24

Забокрицький І.І.
ДЕМОКРАТІЯ ЯК ЦІННІСТЬ, НА ЯКІЙ ПОБУДОВАНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 
У СВІТЛІ ПИТАННЯ «ДЕФІЦИТУ ДЕМОКРАТІЇ» У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ 31

Калєніченко Л.І.
ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ ПРИНЦИПІВ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
НА ПРОЦЕС ПОКЛАДЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 35

Логвиненко Є.С.
ПОЗБАВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКИХ ПРАВ І ВИГНАННЯ ЯК КРИМІНАЛЬНІ ПОКАРАННЯ 
У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ 39

Матвєєва Т.О.
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ФРАНЦУЗСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1789-1794 РОКІВ 42

Прощаєв В.В.
ЗОВНІШНЯ КОНТРРОЗВІДКА ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ФУНКЦІЙ РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ КРАЇН ПОСТРАДЯНСЬКОГО ПРОСТОРУ 46

Слинько Д.В.
ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОГО ПРОЦЕСУ 49

Степаненко К.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СТАНДАРТІВ ПРАВ ЛЮДИНИ У ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 53

харченко Т.О.
ПЕРЕГЛЯД МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У 1917–1918 РОКАХ 
(ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ) 56

хаустова М.Г., Гой Г.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА ЯК ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 60

хаустова М.Г., Лагутіна К.О.
ВПЛИВ РЕЛІГІЙНИХ ТРАДИЦІЙ НА СИСТЕМУ ПРАВА У КРАЇНАХ ІСЛАМСЬКОГО СВІТУ 63

хаустова М.Г., Липнік В.
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ 66

хаустова М.Г., Пачколіна В. А.
УНІВЕРСАЛЬНЕ ТА КУЛЬТУРНО-СПЕЦИФІЧНЕ У ПРАВОСВІДОМОСТІ 70

хаустова М.Г., Федоровська М.А.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИНУ ГЕНОЦИДУ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 73

хаустова М.Г., Юхименко Д.С.
ІСЛАМСЬКА ПРАВОВА СІМ’Я ЯК ОДНА З ПРОВІДНИХ ПРАВОВИХ СІМЕЙ СВІТУ. 
ГОЛОВНІ ТЕРМІНИ МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА – «ШАРІАТ» ТА «ФІКХ» 76

РОЗДІЛ 2 
КОНСТиТУЦІЙНЕ ПРАВО; МУНІЦиПАЛьНЕ ПРАВО
Варунц Л.Д.
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ КАНАДИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 80



5

Порівняльно-аналітичне право
♦

Ліщинська В.О.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛЬЩІ 82

Никорак О.Ю.
РОЛЬ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ У ФОРМУВАННІ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ: 
СПРОБА КРИТИЧНОГО АНАЛІЗУ 85

Піфко О.О.
ПОНЯТТЯ «ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛОК» ТА «РЕЄСТРАЦІЯ ПРОФСПІЛОК»: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ І СПІВВІДНОШЕННЯ 88

Скорупо В.О.
ВИБОРЧЕ ПРАВО – ОСНОВА ДЕМОКРАТИЧНОГО СУСПІЛЬСТВА 91

Собуцька О.А.
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН 93

РОЗДІЛ 3 
ЦиВІЛьНЕ ПРАВО І ЦиВІЛьНиЙ ПРОЦЕС;  
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРиВАТНЕ ПРАВО
Амеліна А.С.
КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 96

Герасименко І.А.
ПРОБЛЕМАТИКА ЗАХИСТУ ПРИВАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
В ЕПОХУ ПОШУКОВИХ СИСТЕМ 99
Іськова О.В.
НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВ НА СОРТИ РОСЛИН 
У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 101

Кармаза О.О., Кушерець Д.В.
МЕДІАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 105

Киричук А.С., Слободиська О.А.
ПРАВОВА ПРИРОДА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У КОНТЕКСТІ 
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН 108

Коломієць К.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ БОРЖНИКОМ ОБОВ’ЯЗКІВ 
ЗА ДОГОВОРОМ ФАКТОРИНГУ 111

Майкут х.В.
ДО ПИТАННЯ ВИКОНАННЯ НАРЕЧЕНИМИ ОБОВ’ЯЗКУ ПОВІДОМЛЕННЯ 
ОДИН ОДНОГО ПРО СТАН СВОГО ЗДОРОВ’Я 114

Нагорна В.В., Горда К.П., Нагайчук В.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ (КОМПЕНСАЦІЇ) МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ 
ЯК ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ОСОБИ 117

Свистун Д.С.
ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДСТАВ УЧАСТІ ПРОКУРОРА 
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 120

Семенюк Ю.Р.
АНАЛІЗ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ ЗА УЧАСТІ СУДДІ 
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 125

Снідевич О.С.
ДОВІРЕНІСТЬ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО НЕРУХОМОГО МАЙНА, ПОСВІДЧЕНА 
АБО ВИДАНА ЗА КОРДОНОМ, ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ 
В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ 127

Солоха О.В.
ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ 
У ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ 130

Устименко О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ В ЦИВІЛЬНИЙ ОБОРОТ ОКРЕМИХ ОБ’ЄКТІВ 
ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ 133

Шевелуха М.О.
ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЩОДО РОЗГЛЯДУ СУДОМ СПРАВ ПРО УСИНОВЛЕННЯ 136



6

№ 1 2019
♦

РОЗДІЛ 4 
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Вайленко Г.О.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ СПЕЦИФІКИ ЗМІСТУ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКА, 
ЩО ВИКОНУЄ ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ, ЯК ФАКТОРА, ЩО ВИЗНАЧАЄ МЕЖІ ЗАСТОСУВАННЯ ПІДСТАВИ 
ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ВЧИНЕННЯ АМОРАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ, 
НЕСУМІСНОГО ІЗ ПРОДОВЖЕННЯМ ДАНОЇ РОБОТИ 139

Волченко Н.В., Клєцова Н.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ МОБІНГУ 142

Купіна Л.Ф.
ОКРЕМІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА 144

Кучма О.Л.
КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ: 
УКРАЇНСЬКА СУДОВА ПРАКТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 147

Чепис О.І., Кекерчень М.І.
КОНТРАКТ ФУТБОЛІСТА ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ 150

РОЗДІЛ 5 
ЗЕМЕЛьНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; 
ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРиРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО
Ільків Н.В.
ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЕЗОПЛАТНОГО ОДЕРЖАННЯ 
ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ У ПРИВАТНУ ВЛАСНІСТЬ 156

Мелех Б.В.
КОДИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ЗАСІБ УСУНЕННЯ ПРАВОВИХ КОЛІЗІЙ 
У НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТАХ 159

Мироненко І.В.
ПРИНЦИПИ ІНСТИТУТУ ПРАВА СУСІДСТВА (ДОБРОСУСІДСТВА) 163

Ткаченко О.М.
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПРИРОДООХОРОННІЙ СФЕРІ 166

РОЗДІЛ 6 
АДМІНІСТРАТиВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС; 
ФІНАНСОВЕ ПРАВО; ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Аббасова Д.Л.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОПОДАТКУВАННЯ ІТ-ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ 169

Атаманчук Н.І.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЕЗОННОГО МИТА В УКРАЇНІ 172

Бойко В.О., Шульга Т.М.
ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД 175

Вітліна М.О., Шульга Т.М.
МІЖНАРОДНІ ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ УХИЛЕННЮ ВІД СПЛАТИ ПОДАТКІВ 178

Гарбінська-Руденко А.В.
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ 
КАТЕГОРІЇ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ 181

Голодник Ю.А.
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ: 
АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 184

Грищук А.Б., Гула І.Л.
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ. ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН 
УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СУДІ З ПРАВ ЛЮДИНИ 187

Губський К.О.
ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПРОЦЕДУРИ ЯК СКЛАДНИКИ ФІНАНСОВОГО ПРОЦЕСУ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 191



7

Порівняльно-аналітичне право
♦

Дмитрик Р.В., Сташків Я.Я.
ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, 
ЩО РЕГУЛЮЄ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОЛІЦЕЙСЬКОГО 194

Дуженков М.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 
ТА ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ В УКРАЇНІ 197

Євтушенко Д.О., Краковська А.Є.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ 200

Ілюшик О.М., Пилипенко М.
ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ДОХОДІВ 
ТА ЗБОРІВ У МИТНІЙ СФЕРІ 203

Ісмайлов К.Ю., Бєлих Д.В.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУВЕРЕНІТЕТ І ДОКТРИНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 206

Іщенко С.О.
ВИДИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ 210

Каменська Н.П.
ЗВЕРНЕННЯ ДО ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЯК ДІЄВИЙ ЮРИДИЧНИЙ ЗАСІБ 
БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ 212

Кібець В.О.
СУДОВА ОХОРОНА ЯК ОДНА З ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СУДІВ 215

Маркін С.І.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ 217

Михалчич В.М.
ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ 
КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ЄС 221

Отчак Н.Я.
ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО МЕХАНІЗМУ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН 225

Перощук З.І.
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОТАЦІЙ 229

Політова К.О.
ПОДАТОК НА БАГАТСТВО 232

Сеник С.В.
ДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ У СФЕРІ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ  235

Сидор М.Я.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ГЕНЕЗИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
УПРАВЛІННЯ ТА САМОВРЯДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 238

Тронько О.В., Довгаль Ю.С.
КІБЕРЗАГРОЗИ ДЛЯ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 242

Форсюк В.Л.
ПРИНЦИП НЕДИСКРИМИНАЦИИ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ И НАЛОГОВАЯ ЛЬГОТА 
КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ПОЗИТИВНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ 246

Циганенко А.А.
ЗАХИСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ОРГАНАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ 
ЯК ЕЛЕМЕНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ 249

Чаплінська О. В.
ОПОДАТКУВАННЯ КРИПТОВАЛЮТИ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 252

Шолкова Т.Б., Полякова А.В.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АДВОКАТА 
ЯК САМОЗАЙНЯТОЇ ОСОБИ 255

Шульга Т.М., Зозуля К.В.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЩОДО ПОДАТКУ НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 257



8

№ 1 2019
♦

Шульга Т.М., Кононенко Л.В.
ПОНЯТТЯ ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ 261

Шульга Т.М., Стульгінський В.С.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОРЯДОК ОПОДАТКУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З КРИПТОВАЛЮТАМИ 
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 264

Ярема О.Г.
ЗМІСТ ПРОВАДЖЕНЬ У СФЕРІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 268

РОЗДІЛ 7 
КРиМІНАЛьНЕ ПРАВО ТА КРиМІНОЛОГІЯ; 
КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧЕ ПРАВО
Бадюков Ю.В.
ОБ’ЄКТ ПОГАНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИМИ ЯК ВІЙСЬКОВОГО ЗЛОЧИНУ, 
ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 434 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 272

Бондаренко О.С., Доценко А.В.
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОВА ОХОРОНА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 276

Васильєв А.А., Юртаєва К.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛОЖЕНЬ СТАМБУЛЬСЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ В ЗАКОНОДАВСТВІ 
УКРАЇНИ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: СИСТЕМНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ 
ВНЕСЕНИХ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ 279

Вітко О.Ю.
ОБ’ЄКТ ТА ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 
СТАТТЕЮ 159 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 284

Єрмак О.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКИ ТА ЗАБОРОНИ, ЯКІ СУД ПОКЛАДАЄ НА ОСОБУ, 
ЗВІЛЬНЕНУ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВИПРОБУВАННЯМ 287

Камінський П.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАРАНЬ НЕПОВНОЛІТНІХ 290

Канцір В.С., Пащук А.І.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РЕГЛАМЕНТАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПЕРЕВИЩЕННЯ 
ВІЙСЬКОВОЮ СЛУЖБОВОЮ ОСОБОЮ ВЛАДИ ЧИ СЛУЖБОВИХ ПОВНОВАЖЕНЬ 293

Кравчук М.Ю.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО БЮРО ІНТЕРПОЛУ 
У СФЕРІ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ 296

Кутєпов М.Ю., Волосовська А.В.
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЗАСУДЖЕНИХ 
ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 299

Логвін А.О.
СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД ЗЛОЧИНУ, ПОВ’ЯЗАНИЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМ 
ВСТАНОВЛЕНИХ ПРАВИЛ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, 
ЇХ АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ (СТ. 320 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ): 
ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЇ 301

Мацола А.А., Заєць І.С.
ОСОБЛИВОСТІ ТАКТИКИ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО У ВЧИНЕННІ ПЕРЕШКОДЖАННЯ ЗАКОННІЙ 
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТІВ 305

Рубцов В.В., Лемеха Р.І. 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗЛОЧИНИ, ОЗНАКОЮ СКЛАДІВ ЯКИХ Є ІСТОТНА ШКОДА, 
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ 308

Скок О.С., Шевченко Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОКАРАННЯ ЗА ЗЛОЧИНИ НЕВЕЛИКОЇ ТЯЖКОСТІ 
ЗА ЧИННИМ КРИМІНАЛЬНИМ КОДЕКСОМ УКРАЇНИ 312

Старко О.Л.
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДІТОВБИВСТВ В УКРАЇНІ 315

Ткаля О.В., Шелудько А.А.
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ РОЗУМІННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ 
ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ 318



9

Порівняльно-аналітичне право
♦

Шевчук Т.А.
ДО ПИТАННЯ ПРО НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ 
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОСТУПКУ В УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 322

РОЗДІЛ 8  
КРиМІНАЛьНиЙ ПРОЦЕС ТА КРиМІНАЛІСТиКА; 
СУДОВА ЕКСПЕРТиЗА; ОПЕРАТиВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛьНІСТь
Діброва К.Р., Ставнічук Г.П.
ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВЕДЕННЯМ СПЕЦІАЛЬНОГО СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
ТА ІМІТУВАННЯМ ОБСТАНОВКИ ЗЛОЧИНУ 324

Дуфенюк О.М.
КЛАСИФІКАЦІЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ: ПОЛЬСЬКІЙ ПІДХІД 327

Кахновець С.О.
УГЛЯД ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ЗМІНИ ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ: 
ДЕЯКІ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ 330

Кос Д.А.
ЩОДО ПИТАННЯ ПРОЦЕДУРИ ОСКАРЖЕННЯ АРЕШТУ МАЙНА 333

Маслюк О.В.
КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 335

Проценко О.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ 
ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, СКОЄНИХ НЕПОВНОЛІТНІМИ 338

Сенченко Н.М., Пророченко В.В.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ЯК ЗАСАДА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ 340

РОЗДІЛ 9 
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА
Заборовський В.В., Семерак О.С., Стойка А.В.
КАСАЦІЙНЕ ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ СУДУ В АСПЕКТІ ПРИНЦИПУ RES JUDICATA КРІЗЬ ПРИЗМУ 
ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 344

Кравченко О.В.
ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ 
(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ) 347

РОЗДІЛ 10 
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО
Вавілон К.І.
ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЛУМАЧЕННЯ 350

Денисенко С.І.
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПРОЩЕННЯ 
ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ МИТНИХ ПРОЦЕДУР У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 352

Коваленко А.В.
МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 356

РОЗДІЛ 11 
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА
Липовець Ю.О.
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА І СУЧАСНА МЕТОДОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ 359



10

№ 1 2019
♦

CONTENTS

SECTION 1 
ThEOry aNd hISTOry Of STaTE aNd Law;  
hISTOry Of POLITICaL aNd LEgaL SCIENCES
Barabash O.O.
INSTITUTES OF HUMAN RIGHTS PROTECTION IN UKRAINE: INTERNATIONAL ASPECT 16

Bielkin L.M.
THE PROBLEM OF ACCOUNTING THE NORMS OF CRIMINAL PROCESS IN ADMINISTRATIVE 
PROCEEDINGSIN THE CONTEXT OF THE RULE OF LAW (ON THE EXAMPLE OF DEFICIENCIES 
IN THE LEGAL POSITIONS SET FORTH IN JUDICIAL PROCEDURAL DOCUMENTS BY JUDGE CASSATION 
ADMINISTRATIVE COURT OF THE SUPREME COURT, DOCTOR OF LAWS J.A. BERNAZUK) 19

Butyrin ye.O.
“TSARIST PREFECT” ACTIVITY IN THE UKRAINIAN PROVINCE OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE LATE 
XIX – EARLY XX CENTURIES (BY MATERIALS OF ARCHIVAL RESEARCH) 24

Zabokrytskyi I.I.
DEMOCRACY AS THE VALUE ON WHICH THE EUROPEAN UNION IS BUILT: CURRENT TRENDS 
IN THE CONTEXT OF THE “DEFICIT OF DEMOCRACY” IN THE EUROPEAN UNION 31

Kalienichenko L.I.
REGULARITY OF INFLUENCE PRINCIPLES OF NATIONAL POLICE ACTIVITIES 
IN THE PROCESS OF LEGAL RESPONSIBILITY 35

Lohvynenko ye.S.
DEPRIVATION OF CIVIL RIGHTS AND EXPULSION AS CRIMINAL PUNISHMENTS 
IN THE ANCIENT ROME 39

Matvieieva T.O. 
THE FRENCH REVOLUTION FROM 1789 UNTIL 1794 42

Proshchaiev V.V.
FOREIGN COUNTERINTELLIGENCE AS ONE OF THE MAIN FUNCTIONS 
OF INTELLIGENCE ACTIVITIES UNDER THE LAWS OF THE POST-SOVIET COUNTRIES 46

Slynko d.V.
GENERAL PRINCIPLES OF LEGAL PROCESS 49

Stepanenko K.V. 
THE INTRODUCTION OF EUROPEAN STANDARDS OF HUMAN RIGHTS IN THE LEGAL SYSTEM 
OF UKRAINE: THEORETICAL AND LEGAL ASPECT 53

Kharchenko T.O. 
REVISION OF THE MUNICIPAL LAW IN 1917–1918 (HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS) 56

Khaustova M.h., hoi h.
THE RULE OF LAW IS THE PRINCIPLE OF THE MODERN LAW SYSTEM OF UKRAINE 60

Khaustova M.h., Lahutina K.O.
THE INFLUENCE OF RELIGIOUS TRADITIONS ON THE SYSTEM OF LAW IN THE ISLAMIC WORLD 63

Khaustova M.h., Lypnik V. 
GLOBALIZATION INFLUENCE ON LAW SYSTEM OF UKRAINE 66

Khaustova M.h., Pachkolina V. a.
UNIVERSAL AND CULTURE-SPECIFIC IN LEGAL CONSCIOUSNESS 70

Khaustova M.h., fedorovska M.a.
THE ESSENCE OF THE DIFINITION CRIME OF GENOCIDE IN INTERNATIONAL LAW 73

Khaustova M.h., Iukhymenko d.S. 
ISLAMIC LEGAL SYSTEM AS ONE OF THE LEADING LEGAL SYSTEMS OF THE WORLD. 
MAIN TERMS OF MUSLIM LAW – SHARIA AND FIQH 76

SECTION 2 
CONSTITuTIONaL Law; MuNICIPaL Law
Varunts L.d.
LOCAL GOVERNMENT OF CANADA: GENERAL CHARACTERISTICS 80

Lishchynska V.O.
IMPLEMENTATION OF THE RIGHT OF PEACEFUL ASSEMBLY IN UKRAINE AND POLAND 82



11

Порівняльно-аналітичне право
♦

Nykorak O.Iu.
THE ROLE OF THE STATE LANGUAGE IN THE FORMATION OF CONSTITUTIONAL IDENTITY: 
AN ATTEMPT OF CRITICAL ANALYSIS 85

Pifko O.O.
THE NOTIONS “LEGITIMATION OF TRADE UNIONS” AND “REGISTRATION 
OF TRADE UNIONS”: THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES 
OF THEIR DEFINITION AND CORRELATION 88

Skorupo V.O.
THE ELECTORAL LAW IS THE BASIS OF A DEMOCRATIC SOCIETY 91

Sobutska O.a.
CONSTITUTIONAL LEGAL PROVISION OF RELIGIOUS RELATIONS 93

SECTION 3 
CIVIL Law aNd CIVIL PrOCEdurE; 
faMILy Law; PrIVaTE INTErNaTIONaL Law
amelina a.S.
CLASSIFICATION OF FINANCIAL SERVICES 96

herasymenko I.a.
THE PROBLEM OF PROTECTING PRIVATE INFORMATION 
IN THE EPOCH OF SEARCH ENGINES 99
Iskova O.V.
NEW LEGISLATION OF UKRAINE OF RIGHTS OF INTELLECTUAL PROPERTY 
ON NEW PLANT VARIETY IN THE CONTEXT OF EUROPEAN INTEGRATION OF UKRAINE 101

Karmaza O.O., Kusherets d.V.
MEDIATION IN UKRAINE: PROPOSALS FOR THE IMPROVEMENT 
OF UKRAINIAN LEGISLATION 105

Kyrychuk a.S., Slobodyska O.a.
LEGAL NATURE OF INTELLECTUAL PROPERTY 
IN THE CONTEXT OF CIVIL LEGAL RELATIONS 108

Kolomiiets K.V.
PECULIARITIES OF FULFILLMENT BY THE DEBTOR OF DUTIES UNDER 
THE FACTORING CONTRACT 111

Maikut Kh.V.
REVISITING THE ISSUE OF THE PERFORMANCE OF INTENDING SPOUSES’ OBLIGATION  
TO NOTIFY EACH OTHER OF THEIR HEALTH STATUS 114

Nahorna V.V., horda K.P., Nahaichuk V.Iu.
FEATURES OF COMPENSATION FOR MORAL (NOT MATERIAL) DAMAGE 
AS A GUARANTEE OF PROTECTION OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF A CITIZEN 117

Svystun d.S.
THEORETICAL AND APPLIED PROPLEMS OF DETERMINING THE GROUNDS FOR THE PROSECUTOR’S 
PARTICIPATION IN CIVIL PROCEEDINGS 120

Semeniuk yu.r.
ANALYSIS OF THE SETTLEMENT OF A DISPUTE WITH THE PARTICIPATION 
OF A JUDGE IN A CIVIL PROCEEDING 125

Snidevych O.S.
THE POWER OF ATTORNEY ISSUED ABROAD FOR REAL ESTATE TRANSACTIONS 
AND THE PROBLEMS WITH USING IT IN UKRAINIAN NOTARIAL PROCEDURE 127

Solokha O.V.
HISTORY OF THE INSTITUTE'S DEVELOPMENT OF THE COMPULSORY ENFORCEMENT 
OF DECISIONS IN CIVIL CASES 130

ustymenko O.a. 
FEATURES OF ENGAGEMENT IN CIVILIAN CIRCULATION INDIVIDUAL OBJECTS 
OF CIVIL RIGHTS 133

Shevelukha M.O.
SINGLE PROCEEDINGS FOR CONSIDERING 
THE COURT PROCEEDINGS ABOUT UPDATING 136



12

№ 1 2019
♦

SECTION 4 
LaBOur Law; SOCIaL SECurITy Law
Vailenko h.O. 
SOME ISSUES SPECIFIC CONTENT-EMPLOYMENT WORKERS WHO PERFORM EDUCATIONAL 
FUNCTIONS AS A FACTOR THAT DETERMINES THE SCOPE OF APPLICATION OF BASE TERMINATION 
OF EMPLOYMENT CONTRACTS FOR COMMITTING AN IMMORAL DEED INCOMPATIBLE 
WITH THE CONTINUATION OF THIS WORK 139

Volchenko N.V., Klietsova N.V.
THEORETICAL AND LEGAL BASIS FOR THE FORMATION 
OF MOBBING COUNTERACTION SYSTEM  142

Kupina L.f.
PARTICULAR ASPECTS OF THE SOCIAL EFFECTIVENESS OF LABOR LAW 144

Kuchma O.L.
CONSTITUTIONALITY OF SPECIAL ASPECTS OF PENSION REFORM: 
UKRAINE’S COURT OF JUSTICE AND EUROPEAN EXPERIENCE 147

Chepys O.I., Kekerchen M.I.
A PLAYER'S CONTRACT AS A SPECIAL FORM OF EMPLOYMENT CONTRACT 150

SECTION 5 
LaNd Law; agrarIaN Law; 
ENVIrONMENTaL Law; NaTuraL rESOurCES Law
Ilkiv N.V.
PROBLEMS OF LEGAL ADJUSTING OF FREE RECEIPT OF LAND PLOT 
IN PRIVATE PROPERTY 156

Melekh B.V.
CODIFICATION OF LAND LEGISLATION AS A MEANS OF ELIMINATING LEGAL 
CONFLICTS IN LEGAL ACTS 159

Myronenko I.V.
PRINCIPLES OF THE INSTITUTE OF RIGHT OF NEIGHBOURHOOD (NEIGHBOURLINESS) 163

Tkachenko O.M.
LEGAL PROBLEMS OF DECENTRALIZATION IN ENVIRONMENTAL SPHERE 166

SECTION 6 
adMINISTraTIVE Law aNd PrOCEdurE; 
fINaNCE; INfOrMaTION Law
abbasova d.L.
PROBLEMS OF TAXATION OF IT-ACTIVITIES IN UKRAINE  169

atamanchuk N.I.
LEGAL ADJUSTING OF SEASONAL DUTY IN UKRAINE 172

Boiko V.O., Shulha T.M.
TAX INCENTIVES FOR INNOVATION: EUROPEAN EXPERIENCE 175

Vitlina M.O., Shulha T.M.
INTERNATIONAL MEASURES TO PREVENT TAX EVASION 178

harbinska-rudenko a.V.
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS OF DETERMINATION 
OF CATEGORY OF DOUBLE TAXATION 181

holodnyk yu.a.
MANAGEMENT OF HOUSING AND MUNICIPAL HOUSING: ASPECTS OF IMPROVEMENT 184

hryshchuk a.B., hula I.L.
INTERNATIONAL LEGAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS. 
PECULIARITIES OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF CITIZENS OF UKRAINE 
IN THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 187

hubskyi K.O.
FINANCIAL AND LEGAL PROCEDURES AS COMPOSITION OF FINANCIAL PROCESS: 
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS 191



13

Порівняльно-аналітичне право
♦

dmytryk r.V., Stashkiv ya.Ia.
QUESTION OF IMPROVING DOMESTIC LEGISLATION REGULATING 
THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF POLICEMAN 194

duzhenkov M.V.
SPECIAL QUESTIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF SOUTHERN JUSTICE 
AND RIGHT JURISDICTION IN UKRAINE 197

yevtushenko d.O., Krakovska a.Ie.
PROBLEMS OF PROVISION OF INTERNAL LEGISLATION RIGHTS 200

Iliushyk O.M., Pylypenko M.
LAW-ENFORCEMENT ACTIVITY AS A FORM FOR IMPLEMENTATION 
OF THE COMPETENCY OF INCOME AND CHARGES IN CUSTOMS SECTOR 203

Ismailov K.Iu., Bielykh d.V.
INFORMATION SOVEREIGNTY AND DOCTRINE OF INFORMATION SECURITY OF UKRAINE 206

Ishchenko S.O.
TYPES OF MILITARY SERVICE UNDER UKRAINE’S LEGISLATION 210

Kamenska N.P.
APPEALS TO THE PUBLIC ADMINISTRATION AS AN EFFECTIVE LEGAL MEANS 
OF FIGHTING AGAINST CORRUPTION 212

Kibets V.O.
JUDICIARY PROTECTION AS ONE OF THE COMPLEX GUARANTEES 
OF THE ACTIVITIES OF COURTS 215

Markin S.I.
POSSIBILITIES OF THE FOREIGN EXPERIENCE IN LEGAL PROTECTION 
OF LAWYER-CLIENT PRIVILEGE 217

Mykhalchych V.M.
SIGNS OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL STATUS OF THE CENTRAL BANKS 
OF THE EU MEMBER STATES  221

Otchak N.Ia. 
CHARACTERISTICS OF THE ADMINISTRATIVE AND LEGAL MECHANISM 
OF THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE IN THE FIELD OF ENSURING 
THE RIGHTS AND FREEDOMS OF CITIZENS 225

Peroshchuk Z.I.
THE SELECTED CHALLENGING ISSUES ON DOTATIONS LEGAL REGULATION 229

Politova K.O.
WEALTH TAX 232

Senyk S.V.
ТO THE ISSUE OF NORMATIVE LEGAL SUPPLY OF THE ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE 
OF UKRAINE IN THE FIELD OF CURRENT INFORMATION WITH RESTRICTED ACCESS 235

Sydor M.Ia.
HISTORICAL ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION GENESIS OF COOPERATION BETWEEN LOCAL 
STATE ADMINISTRATIONS AND LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES ON THE TERRITORY OF UKRAINE 238

Tronko O.V., dovhal yu.S.
CYBER THREATS FOR UKRAINE IN THE INFORMATION SPACE 242

forsiuk V.L.
THE PRINCIPE OF NON-DISCRIMINATION IN TAX LAW AND TAX RELIEF 
AS A MANIFESTATION OF POSITIVE DISCRIMRNATION 246

Tsyhanenko a.a.
PROTECTION OF RIGHTS AND FREEDOM OF HUMAN AND CITIZENS BY NATIONAL POLICE ORGANS 
AS A NATIONAL SECURITY ELEMENT 249

Chaplinska O. V.
TAXATION OF CRYPTOCURRENCY IN UKRAINE: REALITIES AND PROSPECTS 252

Sholkova T.B., Poliakova a.V.
LEGAL REGULATION OF TAXATION OF THE ACTIVITIES OF THE ADVOCATE 
AS A SELF-EMPLOYED PERSON 255

Shulha T.M., Zozulia K.V. 
FOREIGN EXPERIENCE OF THE TAX ON THE WITHDRAWN CAPITAL AND PROSPECTS 
OF IMPLEMENTATION OF IT IN UKRAINE 257



14

№ 1 2019
♦

Shulha T.M., Kononenko L.V.
THE CONCEPT OF TAX AMNESTY AND INTENATIONAL EXPERIENCE OF ITS APPLICATION 261

Shulha T.M., Stulhinskyi V.S. 
LEGAL STATUS AND TAXATION OF THE OPERATION WITH CRYPTOCURRENCIES 
IN UKRAINE AND IN THE WORLD 264

yarema O.h. 
CONTENT OF PROCEEDINGS IN THE FIELD OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY 268

SECTION 7 
CrIMINaL Law aNd CrIMINOLOgy; PENaL Law
Badiukov yu.V.
THE OBJECT OF MALTREATMENT WITH WAR PRISONERS AS THE MILITARY CRIME 
UNDER THE ARTICLE 434 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE 272

Bondarenko O.S., dotsenko a.V.
CRIMINAL LAW PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: INTERNATIONAL LAW ASPECT 276

Vasyliev a.a., yurtaieva K.V.
IMPLEMENTATION OF PROVISIONS OF ISTANBUL CONVENTION IN CRIMINAL LEGISLATION 
OF UKRAINE: SYSTEMATIC-LEGAL ANALYSIS OF THE PROVIDED AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS 279

Vitko O.Iu.
THE OBJECT AND THE OBJECTIVE SIDE OF THE CRIME UNDER 
ARTICLE 159 OF THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE 284

yermak O.V.
TO THE ISSUE OF DUTY AND RESTRICTIONS WHICH COURTS ARE DAMAGED 
ON A PERSON, AUTHORIZED FROM TREATMENT OF PENALTIES WITH THE TESTING 287

Kaminskyi P.V.
IMPROVING THE SYSTEM OF PUNISHMENT OF JUVENILES 290

Kantsir V.S., Pashchuk a.I.
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF REGULATION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY 
FOR IMPROPER USE OF POWERS OF OFFICE AUTHORITIES 293

Kravchuk M.Iu.
THE ACTUAL ISSUES OF THE FUNCTIONING OF THE UKRAINIAN BUREAU 
OF INTERPOL FOR COMBATING CRIME 296

Kutiepov M.Iu., Volosovska a.V.
SPECIAL QUESTIONS OF LEGAL REGULATION OF LABOR 
OF PERSONS SENTENCED TO IMPRISONMENT 299

Lohvin a.O.
SUBJECT STRUCTURE OF CRIME, ASSOCIATED WITH THE VIOLATION OF THE ESTABLISHED RULES 
FOR TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, THEIR ANALOGUES 
OR PRECURSORS (ARTICLE 320 OF THE CRIMINAL CODE): GENERAL ASPECTS 
OF DEFINITION AND CLASSIFICATION 301

Matsola a.a., Zaiets I.S.
SPECIAL ASPECTS OF STRATEGIES FOR INTERROGATION OF A PERSON SUSPECTED 
OF IMPEDIMENTS TO THE LEGITIMATE PROFESSIONAL ACTIVITIES OF JOURNALISTS 305

rubtsov V.V., Lemekha r.I.
RESPONSIBILITY FOR CRIMES, THE SIGN OF WHOSE SYLLABLES IS A SIGNIFICANT DAMAGE, 
UNDER THE CRIMINAL LAW OF FOREIGN STATES 308

Skok O.S., Shevchenko T.V. 
FEATURES OF PUNISHMENT FOR CRIMES OF MINOR SEVERITY 
OF THE CURRENT CRIMINAL CODE OF UKRAINE 312

Starko O.L. 
STATE AND TENDENCY OF INFANTICIDE IN UKRAINE 315

Tkalia O.V., Sheludko a.a.
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE CONCEPT OF TRANSNASHIONAL ORGANIZED CRIME 318

Shevchuk T.a. 
TO QUESTION OF SCIENTIFIC SUPPLY OF THE INSTITUTE OF CRIMINAL PROSECUTION 
IN UKRAINIAN LEGISLATION 322



15

Порівняльно-аналітичне право
♦

SECTION 8 
CrIMINaL PrOCEdurE aNd CrIMINaLISTICS; 
fOrENSIC ExaMINaTION; INVESTIgaTIVE aCTIVITy
dibrova K.r., Stavnichuk h.P.
FEATURES OF CONTROL OVER CONDUCTING A SPECIAL INVESTIGATIVE EXPERIMENT 
AND SIMULATING THE CIRCUMSTANCES OF THE CRIME 324

dufeniuk O.M. 
CLASSIFICATION OF FORENSIC EXAMINATIONS: POLISH APPROACH 327

Kakhnovets S.O.
DISCRETION OF THE PROSECUTOR IN CHANGING CHARGES IN THE COURT: 
SOME CRIMINAL PROCEDURE ASPECTS 330

Kos d.a.
REGARDING THE PROCEDURE OF APPEALS ARREST OF PROPERTY 333

Masliuk O.V.
THE CRIMINALISTIC CHARACTERISTIC OF TERRORIST CRIMES 335

Protsenko O.O.
ORGANIZATIONAL AND TACTICAL FEATURES OF VIEWING THE SEAT OF EVENTS 
AT INVESTIGATION OF LIFE OF UKRAINIAN LONG-TERM HOLIDAYS 338

Senchenko N.M., Prorochenko V.V.
PROVIDING THE RIGHT TO PROTECTION AS THE PRINCIPLE 
OF CRIMINAL PROCEEDING 340

SECTION 9 
JudICIaL SySTEM; PuBLIC PrOSECuTION SErVICE aNd Bar
Zaborovskyi V.V., Semerak O.S., Stoika a.V.
CASSATION APPEAL OF JUDICIAL DECISION IN THE CONTENT OF RES JUDICATA PRINCIPLE 
THROUGH THE PRISM OF PRACTICES EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 344

Kravchenko O.V.
ON THE LEGAL STATUS OF THE DISTRICT ADMINISTRATIVE COURT 
(REVIEW OF THE LITERATURE AND PROBLEM STATEMENT) 347

SECTION 10 
INTErNaTIONaL Law
Vavilon K.I.
PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW: THEORETICAL PRINCIPLES OF INTERPRETATION 350

denysenko S.I.
EUROPEAN EXPERIENCE OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION 
OF SIMPLIFICATION AND HARMONIZATION OF THE CUSTOMS PROCEDURES 
IN THE FIELD OF INTERNATIONAL TRADE 352

Kovalenko a.V.
INTERNATIONAL EXPERIENCE OF PROVISION OF CRIMINOLOGICAL POLICY 356

SECTION 11 
PhILOSOPhy Of Law
Lypovets yu.O.
PHILOSOPHY OF RIGHTS AND MODERN METHODOLOGY OF HUMANITARIAN KNOWLEDGE 359



16

№ 1 2019
♦

РОЗДІЛ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВи І ПРАВА; 

ІСТОРІЯ ПОЛІТиЧНих І ПРАВОВих УЧЕНь

УДК 343.34

ІНСТиТУТи ЗАхиСТУ ПРАВ ЛЮДиНи В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНиЙ АСПЕКТ

INSTITuTES Of huMaN rIghTS PrOTECTION IN uKraINE: INTErNaTIONaL aSPECT

Барабаш О.О.,
доктор юридичних наук, 

доцент кафедри адміністративного та інформаційного права
Національного університету «Львівська політехніка»

У статті розглянуто особливості міжнародного захисту прав людини, з’ясовано роль міжнародних інституцій у правозахисті. Наго-
лошено, що права і свободи людини є позанаціональними й позатериторіальними. Будучи членом такої авторитетної і впливової між-
народної правозахисної організації, як Рада Європи, Україна зобов’язана дотримуватися загальноприйнятих у цій сфері міжнародних 
стандартів, закріплених у міжнародних актах, зокрема й у Загальній декларації прав людини.

Ключові слова: права людини, право на захист, Конвенція, пакт, декларація, Рада Європи, міжнародні стандарти.

В статье рассмотрены особенности международной защиты прав человека, выяснена роль международных институтов в право-
защите. Отмечено, что права и свободы человека по своей природе вненациональные и внетерриториальные. Будучи членом такой 
авторитетной и влиятельной международной правозащитной организации, как Совет Европы, Украина обязана придерживаться обще-
принятых в этой сфере международных стандартов, закрепленных в международных актах, в том числе и во Всеобщей декларации 
прав человека.

Ключевые слова: права человека, право на защиту, Конвенция, пакт, декларация, Совет Европы, международные стандарты.

The article deals with the peculiarities of international protection of human rights. The role of international institutions in the field of human 
rights protection is elucidated. It is emphasized that human rights and freedoms are extra-national and extra-territorial. As a member of such an 
authoritative and influential international human rights organization as the Council of Europe, Ukraine is obliged to adhere to international stan-
dards fixed in international instruments, including the Universal Declaration of Human Rights.

Key words: human rights, right to protection, convention, pact, declaration, Council of Europe, international standards.

Постановка проблеми.  Особлива  природа  людських 
прав,  що  є  істотною  передумовою  суспільного  розвитку, 
впливає і на відносини між людиною та державою, і на вза-
ємини між самими людьми. Водночас сама держава в особі 
компетентних органів державної влади не тільки повинна 
утримуватися  від  порушення  таких  прав,  а  й  зобов’язана 
забезпечити їх захист від зазіхань із боку інших людей та 
їхніх об’єднань. В Україні людські права пов’язують пере-
дусім із правовим статусом особи, що характеризується як 
її юридичне закріплення в сучасному соціумі. 

Людські  права  засвідчують  соціальну  спроможність 
людини  бути  вільною  у  своїй  поведінці  та  задоволенні 
власних потреб шляхом користування певними соціальни-
ми благами. Наголосимо, що захист прав і свобод людини 
належить до основних завдань міжнародного співтовари-
ства,  а  одним  із  найефективніших  засобів міжнародного 
захисту людських прав є розгляд індивідуальних скарг. 

Серед міжнародних актів, які стосуються захисту люд-
ських прав, необхідно згадати Загальну декларацію прав 
людини. Цей документ на міжнародному рівні проголосив 
основні громадянські, соціально-економічні, політичні та 
культурні права. Україна, як і більшість інших країн світу, 
ратифікувала  Загальну  декларацію,  відповідно,  до  Кон-
ституції України було внесено Розділ  II «Права, свободи 
та обов’язки людини і громадянина», який передбачає ши-
роке коло прав і свобод людини та громадянина, а також 
загальні принципи, які стосуються гарантій і механізмів їх 
реалізації. Тож, закріплюючи в законодавстві досягнутий 
рівень особистої свободи людини, за допомогою консти-
туційного  регулювання  наша  держава  бере  на  себе  від-
повідальність за забезпечення рівних умов для реалізації 
конституційних прав і свобод для всіх осіб, які прожива-
ють на її території. Як наголошено в ч. 2 ст. 3 Конституції 
України, «держава відповідає перед людиною за свою ді-
яльність» [1]. 

Конституція  України  визнала  людину  найвищою  со-
ціальною  цінністю  і  закріпила  за  нею  широкий  спектр 
прав  і  свобод.  Однак  реалії  сьогодення  свідчать  про  те, 
що  в Україні  існує  гостра проблема  їх  гарантування. Це 
пов’язано з непоодинокими випадками порушення чи не-
правомірного  обмеження  прав  і  свобод.  З  огляду  на  це 
наша держава, як і будь-яка інша, повинна мати комплекс 
правових, соціальних, економічних заходів, спрямованих 
на забезпечення даних прав. 

Аналіз публікацій, у яких започатковано розв’я-
зання задекларованої проблематики. Окреслені  про-
блеми  прав  людини  та  їх  правозахисту  були  предметом 
дослідження  багатьох  вітчизняних  і  зарубіжних  учених, 
зокрема таких, як: М. Антонович, С. Головатий, М. Дави-
дова, О. Зайчук, Р. Калюжний, А. Колодій, М. Корнієнко, 
В. Копєйчиков, М. Козюбра, Г. Клімова, Л. Луць, С. Мак-
симов, А. Олійник, Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, О. Пе-
тришин, Т. Подорожна, О. Скрипнюк, Ю. Шемшученко, 
В.  Хохфельд,  Дж.  Фейнберг,  Дж.  Донеллі  та  ін.  Варто 
наголосити  на  доробках  П.  Рабіновича,  який,  зокрема, 
здійснив  авторську  інтерпретацію  соціальної  сутності 
основоположних  прав  людини,  зазначивши,  що  це  –  їх 
можливість  задовольняти  фундаментальні  потреби  існу-
вання й розвитку людини. Львівська лабораторія прав лю-
дини і громадянина під керівництвом П. Рабіновича дослі-
джувала права людини, виходячи з потребового наукового 
підходу щодо забезпечення й захисту таких прав в Україні. 
Питання захисту конституційних прав шляхом звернення 
до міжнародних інституцій із прав людини стали предме-
том дослідження О. Марцеляка, А. Хальоти, О. Чігріної, 
О. Карпінської, С. Кикіш, І. Дідковської, О. Нечипоренко 
та ін. 

Мета статті –  дослідити  особливості  міжнародного 
захисту прав  людини  та  з’ясувати  роль міжнародних  ін-
ституцій у правозахисті.
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Виклад основного матеріалу. Сучасний перелік прав 
людини  закріплений  і  в  міжнародно-правових  докумен-
тах,  і  в  конституціях  держав.  Говорячи  про  захист  прав 
людини, слід пам’ятати, що, крім досудового та судового 
захисту прав людини, що здійснюється в межах внутріш-
нього  законодавства  держав,  існує  і  міжнародний  меха-
нізм захисту прав людини, який забезпечується нормами 
міжнародного права і має універсальне значення.

Права  і  свободи  людини  є  позанаціональними  і  по-
затериторіальними.  Будучи  членом  такої  авторитетної  і 
впливової міжнародної правозахисної організації, як Рада 
Європи,  Україна  зобов’язана  дотримуватися  загально-
прийнятих у цій сфері міжнародних стандартів, закріпле-
них у міжнародних актах, зокрема й у Загальній деклара-
ції  прав  людини  (1948).  Конституція  України  1996  року 
закріплює  низку  нових  прав,  раніше  не  відомих  ні Кон-
ституції,  ні  українському  законодавству,  спираючись  на 
міжнародно-правові документи. Найважливішими з них є 
такі: право на життя, право на повагу до гідності, право на 
невтручання у приватне і сімейне життя, право на свободу 
думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і пере-
конань, право на свободу об’єднання в політичні партії та 
громадські організації тощо. Чимало нових прав зумовле-
ні запровадженням в Україні механізмів ринкової економі-
ки. Це, до прикладу, право приватної власності, право на 
підприємницьку діяльність, право на забезпечення в разі 
безробіття, право на страйк тощо [1].

На  думку А.  Романової,  система  забезпечення  прав  і 
свобод  людини  та  громадянина,  як  і  будь-яка  інша  сис-
тема,  має  певну  структуру,  що  складається  із  чотирьох 
підсистемних  елементів:  1)  інституційне  забезпечення; 
2)  правове  забезпечення;  3)  організаційне  забезпечення; 
4) ресурсне забезпечення [2, c. 599]. Ця структура безпо-
середньо пов’язана з реалізацією прав і свобод людини.

Зміст  поняття  реалізації  (здійснення)  прав  людини 
охоплює  обов’язки  держави  поважати,  захищати  і  реа-
лізовувати права  людини. У багатьох  випадках  реаліза-
ція означає те, що держави та їхні органи влади повинні 
поважати прийняті права, наприклад, право на особисте 
життя або право на вираження думки. Це особливо сто-
сується  громадянських  і політичних прав,  тоді  як щодо 
економічних,  соціальних  і  культурних  прав  реалізація 
означає реальну діяльність держави, тобто надання пев-
них послуг, таких як навчання й охорона здоров’я, забез-
печення  мінімальних  соціальних  стандартів.  У  цій  си-
туації  беруться до уваги можливості  кожної конкретної 
держави. Наприклад, ст. 13 Міжнародного пакту про еко-
номічні, соціальні і культурні права визнає право кожної 
людини на освіту,  а  водночас  і  те, що  тільки початкова 
освіта має бути безоплатною для всіх. Що стосується се-
редньої і вищої освіти, то вона повинна бути доступною 
для всіх. 

Інституційне забезпечення прав і свобод людини та гро-
мадянина є багаторівневою системою державних органів, 
органів місцевого самоврядування та інститутів громадян-
ського суспільства, що безпосередньо дбають про  забез-
печення  прав  і  свобод  людини  та  громадянина.  Напри-
клад, ст. 102 Конституції України говорить, що Президент 
України є гарантом прав і свобод людини та громадянина. 
Верховна  Рада  України,  діючи  як  єдиний  законодавчий 
орган, приймає закони відповідно до п. 3 ст. 85 Конститу-
ції України, а права і свободи людини та громадянина, їх 
гарантії визначаються виключно законами України. Крім 
того, до повноважень Верховної Ради України, відповідно 
до  п.  17  ст.  85 Конституції України,  входить  призначен-
ня і звільнення Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, заслуховування його щорічних звітів про 
стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Украї-
ні. Відповідно до п. 2 ст. 116 Конституції України Кабінет 
Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав 
і свобод людини та громадянина [1].

Забезпечення  прав  і  свобод  людини  та  громадяни-
на  охоплює  весь  комплекс міжнародно-правових  актів  у 
галузі  прав  людини,  згоду  на  обов’язковість  яких  нада-
ла  Верховна  Рада  України,  і  низку  законів  України,  що 
встановлюють  права  і  свободи  людини  та  громадянина 
(ст.  9  Конституції  України)  [1].  Справді,  права  людини, 
закріплені  в  конвенціях  та  інших  міжнародних  угодах  і 
документах,  реалізуються  насамперед  на  національному 
рівні. У преамбулі Загальної декларації  із цього приводу 
зазначено, що необхідно, аби права людини охоронялися 
силою закону. Від самого початку мета співпраці держав 
у галузі прав людини визначалася як вжиття внутрішньо-
державних  заходів,  формування  національних  правових 
механізмів,  діяльність  компетентних  державних  органів 
щодо реалізації  положень чинного  законодавства. Однак 
на шляху внутрішньодержавної реалізації можуть виник-
нути  перешкоди  для  ефективного  захисту  прав  людини, 
такі як відсутність «сумлінного управління», тобто коруп-
ція  і неефективне державне управління або неефективна 
судова влада. 

Тож  для  забезпечення  виконання  державою  своїх 
обов’язків більшістю міжнародних конвенцій із прав лю-
дини  був  введений  міжнародний  моніторинг  діяльності 
держави. Цей моніторинг  (або  контроль)  може  здійсню-
ватися в різних формах і різними способами, наприклад, 
шляхом введення системи звітів, коли держави через певні 
проміжки часу зобов’язані надавати звіт про захист прав 
людини.

Організаційне  забезпечення прав  і  свобод людини  та 
громадянина можна охарактеризувати як певні механізми 
і  процеси  соціального  управління,  спрямовані  на  забез-
печення прав і свобод. У рамках цього елемента системи 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина соці-
альне  управління має  охоплювати  державне міжнародне 
і  громадське  управління.  На  відміну  від  інституційного 
забезпечення, яке встановлює систему органів, що забез-
печують права і свободи, організаційне забезпечення охо-
плює діяльність цих органів [2, c. 600].

Ресурсне  забезпечення  прав  і  свобод  людини  та  гро-
мадянина  проявляється  у  вигляді  сукупності  таких  по-
казників, як матеріально-технічне, фінансово-економічне, 
кадрове, наукове та інформаційне забезпечення. Тобто цей 
елемент  системи  містить  ті  засоби,  за  допомогою  яких 
можна  домогтися  основного  результату  –  забезпечення 
прав і свобод [2]. 

Важливо також наголосити, що забезпечення прав лю-
дини  та  основних  свобод  відбувається  на  трьох  рівнях: 
національному, де діють Конституція, закони, суди тощо; 
рівні Європейського Союзу, на якому діють статутні дого-
вори ЄС, Хартія основних прав ЄС, Суд ЄС й інші органи 
ЄС; та міжнародному рівні – переважно це діяльність Єв-
ропейського суду з прав людини та практика застосування 
Європейської конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод 1950 р. [3, с. 64–65]. Отож європейську 
систему  захисту  прав  людини  можна  охарактеризувати 
як  трирівневу  систему,  в  якій  захист  забезпечується  на 
рівні держав-членів, на рівні самого ЄС та на рівні євро-
пейських міжнародно-правових інституцій, зокрема Ради 
Європи. 

Вироблення успішної стратегії взаємовідносин Украї-
ни та Ради Європи багато в чому залежить від досконалого 
вивчення правової системи Ради Європи та практики за-
стосування її права [4, c. 9]. Також треба відзначити, що 
захист прав людини в рамках Ради Європи здійснюється 
шляхом розробки конвенцій, резолюцій та рекомендацій і 
функціонування механізму контролю за дотриманням дер-
жавами-членами  конвенційних  положень  через  систему 
статутних і конвенційних міжнародних органів. 

Одним  із  основоположних  міжнародних  документів 
такого  значення  стала  Загальна  декларація  прав  людини 
1948  року,  прийнята  резолюцією  Генеральної  Асамблеї 
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ООН  [5]. Для  розвитку  і  конкретизації  її  норм  були  при-
йняті  згадувана  вже Конвенція  про  захист прав  людини  і 
основоположних  свобод  (1950)  і  Протоколи  до  неї, Між-
народний пакт про економічні, соціальні і культурні права 
(1966),  Міжнародний  пакт  про  громадянські  і  політичні 
права (1966) і Протоколи до нього, паризька Хартія для но-
вої Європи  (1990), Конвенція Співдружності Незалежних 
держав про права та основні свободи людини (1995) тощо.

Декларація проголосила основні принципи міжнарод-
ного регулювання соціально-економічних і політичних ін-
ститутів громадянського суспільства, найвищою цінністю 
якого є людина. Проте ці принципи за своєю юридичною 
природою є лише деклараціями, тож недотримання даних 
правил не може спричинити юридичну відповідальність ні 
індивідів, ні їхніх об’єднань. Щоб ці декларативні вимоги 
змінили  свою юридичну  природу  і  трансформувалися  в 
регулятивно-охоронні  норми,  вони  повинні  стати  части-
ною  міжнародного  договору  або  внутрішньонаціональ-
ного  законодавства.  Ратифікація  міжнародного  договору 
має  певні  юридичні  наслідки.  Тобто  щоб  декларативна 
міжнародна норма стала нормою регулятивною, потрібне 
волевиявлення самої держави. Що стосується природного 
характеру прав людини, то Загальна декларація прав лю-
дини визнала їх природний характер і в першій же статті 
проголосила, що всі люди народжуються вільними  і рів-
ними у своїй гідності та правах. Природні права і свобо-
ди повинні бути надані кожному незалежно від того, де і 
в якій державі людина проживає. Їх дотримання не може 
бути прерогативою виключно держави.

На  відміну  від  Загальної  декларації  прав  людини, 
пакти  являють  собою  обов’язкові  договори  для  держав-
учасниць.  Відповідно  до  них  держави  беруть  на  себе 
зобов’язання  дотримуватися  певних  процедур,  зокрема 
звітувати про виконання своїх зобов’язань відповідно до 
міжнародних документів.

Міжнародним правом  також передбачена можливість 
звернення  до  Європейського  суду  з  прав  людини,  проте 
ця процедура більшою мірою належить не до універсаль-
ного, а до регіонального механізму захисту прав людини, 
оскільки поширюється лише на ті держави, які є членами 
Ради Європи. Крім того, в сучасному міжнародному праві 
існує й такий спеціальний механізм захисту прав людини, 
який пов’язаний  із  покаранням  за  найсерйозніші міжна-
родні  злочини  шляхом  порушення  справи  в  Міжнарод-
ному  кримінальному  суді, що функціонує  відповідно  до 
Римського  статуту.  Тож  універсальний  міжнародний  ме-
ханізм захисту прав людини є дієвим механізмом захисту 
прав людини, який допомагає відновити порушені права, 
забезпечити  правопорядок  у  всіх  сферах  життя  Україн-
ського суспільства [6, с. 497]. 

Висновки. Отже, система забезпечення прав і свобод 
людини  та  громадянина  є  сукупністю  взаємозалежних  і 
взаємопов’язаних елементів, спрямованих на досягнення 
єдиної мети – захисту основоположних прав і свобод лю-
дини  та  громадянина.  Серед  причин  недостатньої  ефек-
тивності захисту прав людини в Україні потрібно відзна-
чити  слабкість  внутрішніх  правових  механізмів  у  сфері 
прав людини. Правова система України наразі має недо-
ліки. Зокрема, чинне законодавство і практика його засто-
сування  вкрай  повільно  наближаються  до  європейських 
стандартів.  Це  стосується  передусім  галузевого  законо-
давства. Окрім  того,  відсутні  істотні  зрушення  в  захисті 
прав людини судовими органами; повсякчас порушуються 
правові норми, пов’язані зі свободою пересування, умова-
ми  тримання  під  вартою  заарештованих  або  затриманих 
осіб;  не  забезпечені  права  внутрішніх  мігрантів,  права 
дітей, інвалідів. Усе це пов’язано з неефективністю меха-
нізму захисту прав людини і контролю за цим процесом, 
відсутністю відповідальності за порушення норм у галузі 
прав людини.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : http:// 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення : 28.04.2019).
2. Романова А.А. Система забезпечення прав і свобод людини та громадянина в Україні. Форум права. 2012. № 2. С. 599–602. 
3. Мутусханов А.А. Європейські стандарти прав людини у правовій системі України. Трипільська цивілізація. 2012. № 8. С. 63–67.
4. Базов О.В. Юрисдикція Європейського суду з прав людини: доктрина та практика: монографія. Київ : Істина, 2017. 424 с.
5. Загальна декларація прав людини : міжнар. док. від 10.12.1948 / ООН. База даних «Законодавство України» / ВР України. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015 (дата звернення : 28.04.2019).
6. Подорожна Т.С. Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 

2016. 536 с.



19

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 342.924

ПРОБЛЕМА ВРАхУВАННЯ НОРМ КРиМІНАЛьНОГО ПРОЦЕСУ 
В АДМІНІСТРАТиВНОМУ СУДОЧиНСТВІ В КОНТЕКСТІ ПРиНЦиПУ ВЕРхОВЕНСТВА 

ПРАВА (НА ПРиКЛАДІ ВАД ПРАВОВих ПОЗиЦІЙ, ВиСЛОВЛЕНих У СУДОВих 
ПРОЦЕСУАЛьНих ДОКУМЕНТАх СУДДЕЮ КАСАЦІЙНОГО АДМІНІСТРАТиВНОГО 

СУДУ ВЕРхОВНОГО СУДУ, ДОКТОРОМ ЮРиДиЧНих НАУК Я.О. БЕРНАЗЮКОМ)

ThE PrOBLEM Of aCCOuNTINg ThE NOrMS Of CrIMINaL PrOCESS 
IN adMINISTraTIVE PrOCEEdINgSIN ThE CONTExT Of ThE ruLE Of Law 
(ON ThE ExaMPLE Of dEfICIENCIES IN ThE LEgaL POSITIONS SET fOrTh 

IN JudICIaL PrOCEduraL dOCuMENTS By JudgE CaSSaTION adMINISTraTIVE 
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Бєлкін Л.М., 
кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник, адвокат

Критично оцінюється судова практика адміністративних судів України, які «дозволяють» позасудове позбавлення прав власників 
цінних паперів вільно розпоряджатися цим майном на підставі рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, які 
(рішення) ухвалюються під тиском слідчих різноманітних слідчих органів. Звертається увага на те, що попри очікування нових підходів 
від «реформованого» Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, перше ж рішення на цю тему, що ухвалювалося під 
головуванням судді Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доктора юридичних наук Я.О. Берназюка, необґрунтовано 
повторило попередню судову практику. У зв’язку із цим зауважено, що судова діяльність судді Я.О. Берназюка, зокрема висловлені ним 
«Окремі думки», далеко не завжди відповідають його теоретичним публікаціям.

Ключові слова: адміністративне судочинство, досудове слідство, заборона внесення змін у систему депозитарного обліку цінних па-
перів, постанова слідчого чи прокурора, абсолютизація обов’язковості виконання постанов слідчого чи прокурора, верховенство права.

Критически оценивается судебная практика административных судов Украины, которые «позволяют» внесудебное лишение 
прав владельцев ценных бумаг свободно распоряжаться этим имуществом на основании решений Национальной комиссии по 
ценным бумагам и фондовому рынку, которые (решения) принимаются под давлением следователей различных следственных 
органов. Обращается внимание на то, что вопреки ожиданиям новых подходов от «реформированного» Кассационного адми-
нистративного суда Верховного Суда, первое же решение на эту тему, которое принималось под председательством судьи Кас-
сационного административного суда Верховного Суда, доктора юридических наук Я.А. Берназюка, необоснованно повторило 
предыдущую судебную практику. В связи с этим обращается внимание на то, что судебная деятельность судьи Я.А. Берназюка, в 
том числе высказанные им «Особые мнения», далеко не всегда соответствует его теоретическим публикациям.

Ключевые слова: административное судопроизводство, досудебное следствие, запрет на внесение изменений в систему 
депозитарного учета ценных бумаг, постановление следователя или прокурора, абсолютизация обязательности выполнения по-
становлений следователя или прокурора, верховенство права.

The court practice of the administrative courts of Ukraine, which “allow” the extrajudicial deprivation of the rights of holders of securities to 
freely dispose of this property on the basis of decisions of the National Securities and Stock Market Commission, which (decisions) are made 
under pressure from investigators of various investigative bodies, is critically evaluated. Attention is drawn to that, contrary to the expectations of 
new approaches from the “reformed” Cassation Administrative Court of the Supreme Court, the very first decision on this topic, which was taken 
under the chairmanship of the Cassation Administrative Court of the Supreme Court judge, Doctor of Laws J.A. Bernazuk, unreasonably repeated 
the previous judicial practice. In this regard, it is noted that the judicial activities of Judge J.A. Bernazuk, including the “Dissenting opinion” ex-
pressed by him, far from always correspond to his theoretical publications.

Key words: administrative court proceedings, pretrial investigation, prohibition of making changes to depositary securities accounting sys-
tem, resolution of investigator or prosecutor, absolutization of obligation to execute decisions of investigator or prosecutor, rule of law.

Постановка проблеми.  Незабаром  виповнюєть-
ся 3 роки  з ухвалення  законодавчих  змін до Конституції 
України,  які  називаються  конституційною  судовою  «ре-
формою»  2016  р.  Опитування  кінця  травня  2018  р.  за-
свідчило,  що  73%  громадян  уважають  перебіг  судової 
реформи  в Україні  неуспішним,  причому  43% вважають 
її  провальною. Менше  1%  українців  назвали  судову  ре-
форму цілком успішною1. Автор приєднується до такої не-
гативної оцінки і прогнозував це, разом з іншими спеціа-
лістами, ще до ухвалення відповідних «реформаторських» 
законів [1; 2]. Зараз настав час для аналізу причин таких 
негативних результатів, передусім на підставі конкретних 
судових процесів.

Одним із напрямів судової «реформи» 2016 р. є залу-
чення до складу Верховного Суду науковців [3]. Водночас 
у цій же  статті  ставиться під  сумнів досягнення  високої 
ефективності залучення таких спеціалістів до практично-
го відправлення правосуддя: як зазначено в статті, особи 
з науковим ступенем володіють значним «багажем теоре-
1 URL: https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/1/7182047/.

тичних знань», проте варто визнати, що для зайняття по-
сади судді такого багажу, без досвіду практичної роботи, 
буде недостатньо [3].

Сталося  так,  що  однією  із  проблем,  яка  залишалася 
реформованому  Касаційному  адміністративному  суду 
Верховного Суду (далі – КАС ВС) у спадок від дорефор-
меного  Вищого  адміністративного  суду  України  (далі  – 
ВАСУ),  є  неспроможність  адміністративних  судів  захис-
тити права власників цінних паперів, щодо випусків яких, 
без будь-яких судових рішень,  здійснюється  блокування 
обігу  на  підставі  рішень  Національної  комісії  з  цінних 
паперів  та  фондового  ринку  (далі  –  НКЦПФР),  які  (рі-
шення)  ухвалюються  під  тиском  слідчих  різноманітних 
слідчих органів [4–6]. Таке блокування перешкоджає віль-
ному здійсненню власником такої складової частини пра-
ва власності, як право вільно розпоряджатися своїм май-
ном, що є прямим порушення ст. 41 Конституції України 
та п. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав 
людини  і  основоположних  свобод 1950 р. Станом на  кі-
нець 1 кварталу 2018 р. НКЦПФР за постановами слідчих 
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та/або прокурорів   ухвалила 21  рішення щодо  зупинення 
внесення змін до системи депозитарного обліку всього ви-
пуску цінних паперів певного емітента і 14 рішень щодо 
цінних паперів,  які належать конкретним власникам, що 
загалом  стосується  321  емітента  цінних  паперів  та  при-
близно 30 000 власників [4]. Однак дореформеними судо-
вими  рішеннями  адміністративних  судів  таке  незаконне 
обмеження прав власності на цінні папери підтримувало-
ся. Натомість вже у пореформений період судді КАС ВС 
Я.О. Берназюк, А.Ю. Бучик, М.І. Гриців, незважаючи на 
те, що приходили у Верховний Суд під гаслом «реформ», 
насправді  продовжили  ганебну  практику  попереднього, 
нереформованого ВАСУ (постанова від 21 серпня 2018 р. 
у справі № 826/15448/17 (К/9901/54088/18)2). У постано-
ві зазначено, що колегія суддів погоджується з висновком 
судів попередніх інстанцій про відсутність підстав для ви-
знання  протиправним  та  скасування  рішення  НКЦПФР, 
винесеного на підставі постанови слідчого в межах 
кримінального провадження та без будь-якого судово-
го рішення.  Надалі,  під  час  вирішення  питання  про  пе-
редачу касаційної скарги за іншою аналогічною справою 
(№ 826/2212/17) у Велику Палату Верховного Суду (далі – 
ВП ВС), суддя Я.О. Берназюк заявив «Окрему думку»3, де 
знову підтримав погляди про правомірність позасудового 
блокування  можливості  розпорядження  власниками  цін-
них паперів належним їм майном.

Отже,  зважаючи  на  масовий  характер  такого  сумнів-
ного  блокування  вільного  розпорядження цінними папе-
рами, а також на те, що в сучасному реформованому КАС 
ВС правомірність цієї можливості підтримана саме тими 
суддями,  які  приходили у  касаційний  суд під  гаслом ре-
форм, проблема врахування норм кримінального процесу 
в  адміністративному  судочинстві  в  контексті  принципу 
верховенства  права,  зокрема,  на  прикладі  правових  по-
зицій, висловлених у судових процесуальних документах 
суддею КАС ВС, доктором юридичних наук Я.О. Берна-
зюком, який (у складі колегії) започаткував у КАС ВС не-
гативну судову практику, є актуальною.

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій,  в  яких  за-
початковано  вирішення даної проблеми і на які спи-
рається автор. У зв’язку з відносно малим терміном дії 
судової  реформи  наукові  публікації  щодо  її  результатів 
мають  обмежений  характер  [7–12;  деякі  інші]. Ці  публі-
кації здебільшого стосуються політичних та/або організа-
ційно-правових проблем реформи, наприклад, механізмів 
реорганізації  судів,  особливостей  проведення  конкурсів 
на здобуття вакантної посади судді, політичного впливу на 
судову гілку влади, складнощів із налагодженням двосто-
ронньої ефективної комунікативної взаємодії між владою 
та громадськістю тощо. Ці публікації  зазвичай не стосу-
ються конкретних проблем відправлення правосуддя.

Натомість  у  виданнях  (електронні  ресурси)  практич-
ного спрямування розміщена низка критичних публікацій 
щодо неналежного судочинства в реформованому Верхо-
вному Суді [13–15; деякі інші]. Так, у публікації [14] зазна-
чається, що кардинальних змін, якісних зрушень у роботі 
Верховного  Суду  не  проглядається,  Суд  повернувся  до 
свого звичайного уповільненого стану різновекторної су-
дової практики, або, як кажуть англійці, business as usual, 
ніби жодної судової реформи не відбулося зовсім. А часом 
складається враження, що якби не реформа, суди працю-
вали б набагато краще [14].

У  статті  [15]  звертається  увага  на  те, що  замість  де-
кларованого під  час  судової  реформи досягнення  єдиної 
судової практики фактично ця практика розпадається на 
окремі судові практики окремих колегій.

Що  стосується  позасудового  блокування  обігу  цін-
них  паперів,  то  ця  «схема»  започаткована  відповідними 
суб’єктами владних повноважень у середині 2014 р. Від-
2 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76027722.
3 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/79846298.

тоді цій проблемі присвячені публікації автора [4–6; 16], 
а також численні судові процеси. Однак дотепер ця про-
блема залишається невирішеною.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Метою статті є вивчення проблеми  врахування  норм 
кримінального процесу в адміністративному судочинстві 
в  контексті  принципу  верховенства  права,  зокрема,  на 
прикладі  правових позицій,  висловлених  у  судових про-
цесуальних документах суддею КАС ВС, доктором юри-
дичних наук Я.О. Берназюком.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Відпо-
відно до ч. 1 ст. 41 Конституції України, кожен має право 
володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власніс-
тю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльнос-
ті. Відповідно до ч. 1 ст. 55 Конституції України, кожному 
гарантується  право  на  оскарження  в  суді  рішень,  дій  чи 
бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб. Відповідно 
до ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і осново-
положних свобод, кожен під час вирішення питання щодо 
його цивільних прав  та  обов’язків  або  встановлення  об-
ґрунтованості  будь-якого  кримінального  обвинувачення, 
висунутого проти нього, має право на справедливий і від-
критий  розгляд  упродовж розумного  строку незалежним 
і безстороннім судом, установленим законом. Відповідно 
до п. 1 протоколу № 1 до Конвенції про захист прав лю-
дини  і основоположних свобод, кожна фізична або юри-
дична особа має право мирно володіти своїм майном. Від-
повідно до ч. ч. 1, 2 ст. 321 Цивільного кодексу України, 
право власності є непорушним. Ніхто не може бути про-
типравно позбавлений цього права чи обмежений у його 
здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності 
або обмежена в його здійсненні лише у випадках і в по-
рядку, встановлених законом.

Отже,  гарантування  вільного  розпорядження  майном 
(крім  випадків,  установлених  законом)  є  конвенційним 
зобов’язанням  України,  і  це  зобов’язання  реалізується 
державою  конституційними  гарантіями  і  встановленням 
відповідних норм законодавчим порядком.

Однак  із  2014  р.  НКЦПФР  практично  цілком  відда-
ла повноваження щодо блокування обігу цінних паперів 
різноманітним слідчим  і прокурорам. «Схема» полягає в 
тому, що слідчий та/або прокурор у межах кримінального 
провадження, часто просто надуманого (оскільки ще жод-
не  із  кримінальних  проваджень,  у  межах  яких  ухвалено 
такі постанови, не доведено до вироку суду – Л. Б.), ухва-
лює  постанову,  якою  зобов’язує  (!)  НКЦПФР  ухвалити 
рішення про заборону внесення змін до системи депози-
тарного  обліку.  НКЦПФР  просто  переоформлює  цю  по-
станову своїм рішенням, щоби надати йому легітимності 
для  депозитарних  установ.  Водночас  НКЦПФР  прикри-
вається посиланням на ст. ст. 40, 110 Кримінального про-
цесуального кодексу (далі – КПК) України, відповідно до 
яких  законна  постанова  слідчого/прокурора,  ухвалена в 
межах його/їхньої компетенції,  є обов’язковою для ви-
конання. Однак, згідно із ч. 1 ст. 16 КПК, позбавлення або 
обмеження  права  власності  під  час  кримінального  про-
вадження  здійснюється  лише  на  підставі  вмотивованого 
судового  рішення,  ухваленого  в  порядку,  передбаченому 
цим Кодексом. Отже, здається очевидним, що втручання 
слідчого без судового рішення у відносини власності є не-
законним. І тому не є обов’язковим для виконання.

Однак під час звернення до адміністративних судів із 
позовом  до НКЦПФР,  за  окремим  винятком,  судді  адмі-
ністративних судів створили ганебну судову практику, за 
якою «дозволили» НКЦПФР безпричинно блокувати пра-
во власників розпоряджатися своєю власністю. Водночас 
на  касаційному  щаблі  адміністративного  судочинства  у 
«дореформений»  період  така  практика  стала  усталеною 
[6]. Ця ж практика, на жаль, як зазначено вище, була про-
довжена і реформованим КАС ВС. Так, у згаданій поста-
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нові від 21 серпня 2018 р. у справі № 826/15448/17, ухва-
леній  під  головуванням  судді  Я.О.  Берназюка,  КАС  ВС 
підтримав рішення НКЦПФР про заборону внесення змін 
до системи депозитарного обліку на підставі відповідної 
постанови  слідчого.  Водночас  колегія  суддів  зазначила, 
що  НКЦПФР  повинна  була,  відповідно  до  ст.  110  КПК 
України,  безальтернативно  виконати  вказану  постанову 
слідчого, хоча ця постанова, враховуючи ч. 1 ст. 16 КПК, 
була очевидно незаконною. Навіть більше, колегія суддів 
дійшла висновку, що вказана постанова слідчого підляга-
ла виконанню, оскільки вона не була оскаржена до слід-
чого судді і не була скасована.

Водночас  колегія  суддів  не  врахувала, що  постанови 
даного виду не підлягають оскарженню порядком кримі-
нального судочинства. Проблема полягає в тому, що КПК 
України передбачає виключний перелік рішень, дій чи без-
діяльності  слідчого  чи прокурора,  які  підлягають  оскар-
женню. Водночас посилання на необхідність оскарження 
саме слідчому судді наводить на думку, що мова ведеться 
про оскарження саме на етапі досудового розслідування. 
Перелік оскаржуваних актів на цій  стадії  кримінального 
процесу  визначається  в  ст.  303 КПК України,  яка не пе-
редбачає можливості  оскарження  постанов  слідчого  про 
заборону  внесення  змін  до  системи  депозитарного  облі-
ку цінних паперів. КПК взагалі не передбачає ухвалення 
слідчими  постанов  такого  типу.  Звичайно,  вони  не  зга-
дуються  і  серед  тих, що  підлягають  оскарженню.  Тобто 
парадоксально виходить, що сама незаконність таких по-
станов (через відсутність у слідчого повноважень щодо їх 
ухвалення – Л. Б.) і є гарантією неможливості їх скасуван-
ня. Однак «маємо те, що маємо».

Наприклад,  в  ухвалі  Апеляційного  суду  міста  Києва 
від 3 квітня 2017 р. у справі № 11сс/796/1802/2017 колегія 
суддів «визнала за необхідне зауважити», що зміст скарги 
свідчить про незгоду саме з рішенням слідчого про забо-
рону внесення змін до депозитарного обліку щодо цінних 
паперів, оскарження якого не передбачено ч. 1 ст. 303 КПК 
України,  адже  увага  акцентувалася  на  тому, що  рішення 
ухвалено слідчим із перевищенням наданих йому повно-
важень4.

В ухвалі Апеляційного суду міста Києва від 13 вересня 
2018  р.  у  справі № 11-сс/796/4628/2018  зазначено:  «Так, 
ч. 1 ст. 303 КПК України встановлений вичерпний пере-
лік рішень, дій, бездіяльності слідчого або прокурора, які 
можуть бути оскаржені під час досудового розслідування 
<…>  серед  переліку  рішень  слідчого  чи  прокурора,  які 
можуть бути оскаржені на досудовому розслідуванні, від-
повідно до ч. 1 ст. 303 КПК України, не міститься рішення 
слідчого про заборону внесення змін до системи депози-
тарного обліку цінних паперів»5.

В ухвалі Апеляційного суду міста Києва від 30 серпня 
2016  р.  у  справі  №  11-сс/796/2492/2016  зазначено:  «Зо-
крема, ч. 1 ст. 303 КПК України передбачено, які рішення, 
дії чи бездіяльність органів досудового розслідування  чи  
прокурора  під  час  досудового  розслідування  підлягають 
оскарженню.  Зазначений  перелік  випадків  є  вичерпним 
<…> відповідно до вимог ч. 2 ст. 303 КПК України, скарги 
на інші рішення, дії чи бездіяльність слідчого/прокурора 
[ніж перелічені у ч. 1] не розглядаються під час досудово-
го розслідування <…>»6.

Не вирішує питання і відкладання оскарження на ста-
дію  судового  розгляду  кримінальної  справи по  суті. По-
перше,  по  більшості  таких  справ  так  зване  «слідство» 
триває по 5–6 років,  і  безпідставне блокування розпоря-
дження власністю на такий тривалий період є невиправ-
даним. По-друге, як зазначено вище, ніхто ці криміналь-
ні провадження реально до суду доводити не збирається. 
По-третє,  і це, можливо, найголовніше, під час розгляду 
4 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/65971282.
5 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76647104.
6 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/61162844.

судом кримінальної справи по суті не передбачено такого 
учасника  судового  кримінального провадження,  як  влас-
ник  майна,  якщо  він  не  є  обвинуваченим.  Наприклад,  в 
ухвалі Черкаського районного суду Черкаської області від 
20 вересня 2018 р. у справі № 695/873/18 зазначено: «Ад-
вокат подав клопотання про залучення його представни-
ком третьої особи, що є власником арештованого майна у 
межах даного кримінального провадження, яке у подаль-
шому  визнано  речовим  доказом  <…>. Оскільки  чинним 
КПК України не передбачено залучення до справи особи, 
питання щодо арешту майна якої вирішувалося на стадії 
досудового  розслідування,  суд  вважає,  що  клопотання 
адвоката не підлягає  до  задоволення»7. Ця  ухвала  також 
оскарженню не підлягає.

З  ухвали  Київського  апеляційного  адміністративного 
суду від 4 червня 2018 р. у справі № 826/13964/17 стало ві-
домо, що НКЦПФР ухвалила рішення від 23 квітня 2015 р. 
№ 583 «Щодо зупинення внесення змін до системи депо-
зитарного обліку цінних паперів» на виконання постано-
ви слідчого, винесеної в межах досудового розслідування 
№ 22015101110000029 від 18 лютого 2015 р. Надалі вка-
зане  кримінальне  провадження  об’єднане  з  матеріалами 
кримінального  провадження  №  32014100000000068  від 
31 березня 2014 р. Ухвалою Дарницького районного суду 
м. Києва від 25 листопада 2015 р. у справі № 753/205557/15-
к кримінальне провадження № 32014100000000068 закри-
то8. Тобто кримінальне провадження закрите ще 25 листо-
пада 2015 р., а блокування обігу цінних паперів, ухвалене 
в межах даного кримінального провадження, триває. Та-
кий маразм можливий тільки тому, що вся ця вакханалія 
із  зупиненням  внесення  змін  до  системи  депозитарного 
обліку цінних паперів на підставі постанов слідчого пере-
буває поза правовим полем.

Щодо відкладання перевірки та відновлення поруше-
них  прав  на  стадію  судового  слідства  в  ухвалі  від  6  бе-
резня  2018  р.  у  справі  №  243/6674/17-к,  провадження 
№  51–499км17,  Верховного Суду  в  складі  колегії  суддів 
Першої  судової  палати  Касаційного  кримінального  суду 
усі ці міркування підтверджені: «<…> не у всіх випадках 
кримінальні  справи  <…>  будуть  передані  до  суду  з  об-
винувальним  актом;  підготовче  засідання  у  суді  першої 
інстанції,  навіть  якщо  обвинувальний  акт  переданий  до 
суду, може відбутися запізно для того, щоб бути здатним 
виправити порушення; під час підготовчого судового  за-
сідання суддя не має повноважень вчиняти дії і приймати 
рішення, які можуть призвести до виправлення порушен-
ня Конвенції, спричиненого таким втручанням із боку дер-
жави (п. 73 ухвали)»9.

Варто  також  зазначити, що  є  абсолютно  неефектив-
ним способом захисту скарга прокурорам, оскільки про-
курори стають на бік слідства. Зокрема, у п. 62 Рішення 
Європейського суду з прав людини від 30 березня 2004 р. 
у  справі «Меріт проти України»  (заява № 66561/01)  за-
значено, що скарги до прокурора вищого рівня насправді 
не  можуть  розглядатися  як  «ефективні»  та  «доступні», 
оскільки  статус  прокурора  за  національним  законодав-
ством  України  та  його  участь  у  кримінальному  прова-
дженні  проти  заявника  не  надають  достатньої  гарантії 
для незалежного  та безстороннього розгляду скарги  за-
явника.

З моменту увхалення цього рішення коли щось  і змі-
нилося в позиціях прокурорів щодо захисту прав осіб, то 
тільки на гірше.

Отже, колегія суддів у згаданій постанові від 21 серпня 
2018 р. у справі № 826/15448/17 пропонує явно неісную-
чі способи правового захисту (неефективне звернення до 
прокурора не пропонується), що суперечить ст. 13 Конвен-
ції про захист прав людини та основоположних свобод.
7 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76704188.
8 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74453472.
9 URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/72670536.
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Варто зазначити, що доктор юридичних наук Я.О. Бер-
назюк опублікував цікаву та корисну наукову статтю [17] 
щодо принципів мотивованості  судового  рішення. У цій 
статті автор дійшов висновку, що ознаками (критерії) мо-
тивованого  судового  рішення  є:  1)  дотриманість  чіткої 
структурованості рішення, послідовності викладення об-
ставин справи, доводів учасників, доказів та норм права, 
на які вони посилаються та з урахуванням яких встановле-
ні дійсні обставини справи; 2) мотивувальна частина міс-
тить усі складові елементи, визначені процесуальним за-
конодавством з урахуванням судової інстанції (об ставини, 
встановлені  судом,  та  зміст  спірних  правовідносин;  до-
кази, мотивована  оцінка  кожного  аргументу;  норми пра-
ва, які  застосував суд, та мотиви  їх  засто сування; норми 
права, на які посилалися сторони,  які  суд не  застосував, 
та  мотиви  їх  незастосування  тощо);  3)  у  мотивувальній 
частині міститься правове обґрунтування висновків суду з 
посиланням на конкретні докази, прийняті судом; 4) резо-
лютивна частина містить висновки, які логічно виплива-
ють із мотивів, описаних у мотивувальній частині, є чітко 
сформульованими щодо кожної позовної вимоги (вимоги 
апеляційної чи касаційної скарги).

Натомість  аналізована  постанова  від  21  серпня 
2018  р.  у  справі №  826/15448/17,  ухвалена  під  голову-
ванням судді Я.О. Берназюка, не відповідає теоретично 
сформульованим  ним же  вимогам.  Так,  суддя  (у  складі 
колегії) не звернув уваги на доводи сторони позивача, що 
навіть з огляду на ст. ст. 40, 110 КПК України не кожна 
постанова слідчого підлягає виконанню, а лише законна 
й  ухвалена  в  межах  повноважень; що  слідчий  не  може 
втручатися  у  відносини  власності  без  відповідного  рі-
шення  суду; що  оскарження  постанови  слідчого  такого 
типу неможливе, а байдужість адміністративного суду до 
цих обставин взагалі позбавляє власників цінних паперів 
судового захисту; що обмеження права власності засто-
соване  до  осіб,  які  жодним  чином  не  причетні  до  кри-
мінального провадження.  За  таких умов не може йтися 
про дотримання принципу верховенства права, оскільки 
особа (власник цінних паперів) несе обмеження прав без 
будь-якої провини та розумної причини. Зокрема, у по-
станові  від  21  серпня  2018  р.  у  справі №  826/15448/17 
колегія суддів наполягає на тому, що під час проведення 
досудового  розслідування  в  кримінальному проваджен-
ні слідчий уповноважений ухвалювати процесуальні рі-
шення у формі постанов, які є обов’язковими для вико-
нання особами, прав та інтересів яких вони стосуються, 
а також органами державної влади та місцевого самовря-
дування, яким вони адресовані. Однак у цьому умовиводі 
немає жодної  згадки саме про вимогу  законності  таких 
постанов слідчих чи прокурорів, що дуже шкодить моти-
вованості такої судової постанови.

Як зазначено вище, з посиланням на роботу [3], може 
розглядатися як недолік у відправленні науковим праців-
ником правосуддя недостатність практичного досвіду, що, 
однак,  перекривається  значним  «багажем  теоретичних 
знань». Проте коли такий суддя відмовляється від застосу-
вання власних теоретичних знань, то сенсу в ТАКІЙ «ре-
формі» взагалі не було.

Варто також зазначити, що надалі, під час вирішення 
питання  про  передачу  касаційної  скарги  з  іншої,  анало-
гічної  справи  (№ 826/2212/17)  на  розгляд ВП ВС,  суддя 
Я.О.  Берназюк  заявив  «Окрему  думку»,  де  знову  під-
тримав  погляди  про  правомірність  позасудового  блоку-
вання  можливості  розпорядження  власниками  цінних 
паперів  належним  їм  майном.  Водночас  свою  «Окрему 
думку» він обґрунтовував нібито  сформульованими пра-
вовими позиціями в аналогічних справах КАС ВС (спра-
ви  №  №  805/3070/17-а,  805/4059/17-а,  2а/0270/4609/12, 
815/2107/15) та ВП ВС (справа № 461/233/17-ц), не звер-
таючи увагу на те, що обставини, що розглядалися в цих 
справах, були геть іншими.

Так,  постанова  КАС  ВС  від  15  березня  2018  р.  у 
справі  №  805/3070/17-а,  адміністративне  провадження 
№ К/9901/1297/17,  ухвалена  в  умовах,  коли  обмеження  на 
користування майном накладалося ухвалою слідчого судді10.

Постанова  КАС  ВС  від  20  червня  2018  р.  у  спра-
ві  №  805/4059/17-а,  адміністративне  провадження 
№ К/9901/49080/18,  ухвалена  в  умовах,  коли  обмеження 
на  користування  майном  накладалося  ухвалою слідчого 
судді11.

Постанова  КАС  ВС  від  21  серпня  2018  р.  у  спра-
ві  №  2а/0270/4609/12,  адміністративне  провадження 
№ К/9901/7234/18, ухвалена на підставі вироку суду12.

Здається дивним, як доктор юридичних наук 
Я.О. Берназюк не відчуває різниці між постановою 
слідчого та судовим рішенням, адже, відповідно до ч. 1 
ст. 16 КПК України, втручання у відносини власності 
за рішенням суду можливе, а за постановою слідчого чи 
прокурора без відповідного рішення суду – неможливе.

Що стосується постанови КАС ВС від 13 грудня 2018 р. 
у справі № 815/2107/1513, то варто зазначити, що ця справа 
розглядалася  в  умовах,  коли  слідчий  ухвалив  постанову 
про призначення перевірки містобудівного законодавства 
28 січня 2015 р. Водночас КПК у редакції, що була чин-
ною до 15 липня 2015 р., передбачав такі повноваження в 
п. 6 ч. 2 ст. 36 і в п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК. Однак пп. 12 п. 5 р. 
ХІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про проку-
ратуру» з переліку повноважень прокурора (у ст. 36 КПК) 
і слідчого (у ст. 40 КПК) це повноваження виключено. За-
кон набрав чинності 15 липня 2015 р. Отже, законодавець 
визначив, що до 15 липня 2015 р. прокурор і слідчий мали 
повноваження «призначати ревізії і перевірки», а втрати-
ли такі повноваження тільки після 15 липня 2015 р. Отже, 
постанова слідчого в такому разі була точно законною, а 
постанова слідчого в умовах справи № 826/2212/17, з ура-
хуванням ч. 1 ст. 16 КПК України, – очевидно незаконною. 
Крім того, проведення перевірки й арешт майна – це різні 
по суті порушення прав. Перевірка – це явище тимчасове, 
а право власності деяких емітентів блокується вже більше 
4 років.

Посилання на судову практику ВП ВС від 17 жовтня 
2018 р. у справі № 461/233/17-ц є неприйнятною з огляду 
на те, що в цій справі геть інші обставини: арешт спірного 
автомобіля накладений слідчим постановою від 23 трав-
ня  2011  р.  у  межах  розслідування  кримінальної  справи 
№ 181–0311, тобто в період дії старого КПК 1960 р. За тим 
КПК  слідчий  мав  такі  повноваження,  прямо  виписані  в 
Кодексі. Так, відповідно до п. 9 р. ХІ «Перехідні положен-
ня» нового КПК України, який набрав чинності 20 листо-
пада 2012 р., запобіжні заходи, арешт майна, відсторонен-
ня від посади, застосовані під час дізнання та досудового 
слідства  до  дня  набрання  чинності  цим  Кодексом,  про-
довжують  свою дію до моменту  їх  зміни,  скасування чи 
припинення в порядку, що діяв до набрання чинності цим 
Кодексом, а тому заява про скасування арешту майна під-
лягає розгляду в порядку, що діяв до набрання чинності 
цим КПК, тобто в порядку КПК України 1960 р.

Отже, у даному випадку ситуація  законодавчо врегу-
льована  і  перебуває  в  межах  правового  поля.  Натомість 
у справі № 826/2212/17 ситуація перебуває поза межами 
правового поля.

Варто також зазначити, що уникнення адміністратив-
ними судами аналізу законності процесуальних дій у кри-
мінальному  провадженні  поясненнями,  що  такий  аналіз 
виходить за межі компетенції таких судів, спростовується 
власною практикою дореформеного ВАСУ. Так, у поста-
нові ВАСУ від 27 травня 2015 р. у справі № 800/122/1514, 
10 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/72808017.
11 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74870645.
12 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/76001380.
13 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/78565654.
14 URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/44549688.
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коли потрібно було захистити колегу-суддю від відсторо-
нення від посади, судді адміністративного суду дуже гли-
боко змогли розібратися в положеннях КПК. Так, у даній 
постанові зазначено: «Відсторонення від посади є одним 
із заходів забезпечення кримінального провадження, який 
застосовується на підставі ухвали слідчого судді або 
суду. Застосування такого заходу допускається, якщо 
слідчий, прокурор доведе, що: 1) існує обґрунтована під-
озра щодо вчинення кримінального правопорушення та-
кого ступеня тяжкості, що може бути підставою для 
відсторонення від посади; 2) потреби досудового розслі-
дування виправдовують такий ступінь втручання у права 
і свободи особи, про який ідеться у клопотанні слідчого, 
прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконан-
ня якого слідчий, прокурор звертаються із клопотанням. 
Спеціальними умовами відсторонення від посади є: на-
явність в особи процесуального статусу підозрюваного, 
обвинуваченого; перебування її на посаді. Підозрюваним 
є особа, якій у порядку, передбаченому ст. ст. 276–279 
КПК, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, або особа, яка затримана за підозрою у 
вчиненні кримінального правопорушення. Обвинуваченим 
є особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в 
порядку, передбаченому ст. 291 КПК. Таким чином, при 
розгляді клопотання про відсторонення від посади ОСО-
БА_6 ВККС15 мала насамперед встановити процесуальний 
статус позивача в кримінальному провадженні. Проте, 
як видно зі змісту оскарженого рішення ВККС, цим об-
ставинам та доводам позивача про те, що у встановле-
ному законом порядку він не набув статусу підозрюваного 
в кримінальному провадженні, оцінка не надана». Отже, 
адміністративний суд цілком кваліфіковано проаналізував 
норми КПК України.

Висновки. Зроблений аналіз дозоляє дійти таких ви-
сновків:

1. В умовах судової реформи в діяльності Касацій-
ного адміністративного суду Верховного Суду повороту 
до  безперечного  дотримання  принципу  верховенства 
права  і  захисту прав осіб не відбулося. Як  і до рефор-
ми,  для  КАС  ВС  пріоритетним  є  захист  хибних  актів 
суб’єктів  владних  повноважень,  навіть  якщо  такі  акти 
суперечать вимогам Конвенції про захист прав людини 
і основоположних свобод та конституційним гарантіям 
держави.

2. Під час оцінювання законності дій суб’єкта владних 
повноважень, які (дії) цей суб’єкт здійснює на виконання 
процесуальних  документів  (постанов)  прокурора,  слід-
чого,  адміністративний  суд  повинен  аналізувати,  чи  до-
тримані під час ухвалення цих постанов вимоги ст. ст. 40, 
110 КПК України щодо  їхньої  законності  та дотримання 
компетенції, оскільки саме це є умовою обов’язковості їх 
виконання. Водночас адміністративний суд не втручається 
в  матеріально-правові  обставини  ухвалення  процесуаль-
них документів кримінального провадження, а лише пере-
віряє дотримання процедури. Так, у постанові ВАСУ від 
27 травня 2015 р. у справі № 800/122/15 адміністративний 
суд лише порівняв, чи має позивач статус підозрюваного, 
що тільки і надає право і підстави для відсторонення судді 
від посади.

3. Будь-які постанови слідчого щодо обмеження прав 
на  розпорядження  майном,  ухвалені  без  відповідних  рі-
шень  слідчого  судді  чи  суду,  не  підлягають  виконанню 
суб’єктами  владних  повноважень  чи  суб’єктами  приват-
ного права.

4. Наукові ступені та вчені звання судді не є запорукою 
ухвалення ним правосудних судових рішень.

.1 
15 Вища кваліфікаційна комісія суддів.
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У статті досліджується історія становлення та розвитку посади земського дільничного начальника як адміністративного інституту в 
цілому і на території українських губерній зокрема. На основі аналізу історичного досвіду, теоретичних розробок вітчизняних і зарубіжних 
учених визначено правову природу інституту земських дільничних начальників, його роль в адміністративному і судовому апараті і зна-
чення для суспільства в цілому. На підставі проведеного дослідження стверджується, що діяльність земських начальників мала різні на-
прямки і була в деяких сферах досить ефективною і корисною, а сам інститут земських дільничних начальників був важливою складовою 
частиною державного механізму вирішення багатьох питань у галузі державного управління.

Ключові слова: інститут земських дільничних начальників, адміністративна реформа, адміністративні та судові повноваження.

В статье исследуется история становления и развития должности земского участкового начальника как административного инсти-
тута в целом и на территории украинских губерний в частности. На основе анализа исторического опыта, теоретических разработок 
отечественных и зарубежных ученых определены правовая природа института земских участковых начальников, его роль в админи-
стративном и судебном аппарате и значение для общества в целом. На основании проведенного исследования утверждается, что 
деятельность земских начальников имела различные направления и была в некоторых сферах достаточно эффективной и полезной, а 
сам институт земских участковых начальников был важной составляющей государственного механизма разрешения многих вопросов 
в области государственного управления.

Ключевые слова: институт земских участковых начальников, административная реформа, административные и судебные полно-
мочия.

The article examines the history of the Zemstvo district head position formation and development as an administrative institution in general, 
and in the Ukrainian provinces in particular. Based on the historical experience analysis, theoretical developments of domestic and foreign schol-
ars, the legal nature of the institute of Zemstvo local district chiefs, its role in the administrative and judicial apparatus and significance for society 
as a whole have been determined. On the basis of the study, it has been stated that the Zemstvo chief activities had different directions and were 
quite effective and useful in some areas, and the institute of the Zemstvo district heads was an important component of the state mechanism for 
resolving a lot of issues in the public administration field.

Key words: institute of zemsky district chiefs, administrative reform, administrative and judicial powers.

Сьогодні  ми  живемо  у  складний  час  епохальних  змін. 
Держава взяла курс на децентралізацію, що має наслідком 
реформування  органів  місцевого  самоврядування  та  тери-
торіальної  організації  влади:  фактично  це  повне  перефор-
матування чинної системи управління. Одним  із ключових 
аспектів  конституційної  реформи  є  запровадження  посади 
префекта та надання йому повноважень державного нагляду.

Нагадаємо, що створення  інституту префектів перед-
бачено законопроектом про внесення змін до Конституції 
України щодо децентралізації влади, який отримав пози-
тивну оцінку Венеціанської комісії та щодо якого Консти-
туційний Суд України надав висновок, яким визнав зазна-
чений законопроект таким, що цілком відповідає вимогам 
ст. ст. 157 і 158 Основного Закону.

У  статті  2  проекту  закону  України  «Про  префектів» 
визначено основні завдання префектів: 1) здійснення на-
гляду за дотриманням Конституції та законів України ор-
ганами місцевого самоврядування й посадовими особами 
місцевого  самоврядування;  2)  здійснення  координації 
діяльності  територіальних  органів  міністерств  та  інших 
центральних  органів  виконавчої  влади,  здійснення  на-
гляду за дотриманням ними Конституції та законів Укра-
їни; 3) виконання державних програм; 4)  спрямування й 
організація  діяльності  територіальних  органів  централь-
них органів виконавчої влади та  їх взаємодія з органами 
місцевого самоврядування в умовах воєнного або надзви-
чайного стану, надзвичайної екологічної ситуації (Проект 
станом на 26.08.2015 р.).

У  сучасних  умовах  розбудови  державного  механізму 
незалежної України, на нашу думку, важливе значення ма-

ють  дослідження  функціонування  механізму  управління 
держав, до складу яких тривалий час входили українські 
землі. У період входження українських земель до складу 
Російської  імперії  наприкінці  XIX  –  на  початку  XX  ст. 
функції  префектів  виконували  земські  дільничні  началь-
ники.  Саме  тому  детальний  аналіз  діяльності  земських 
дільничних начальників може бути використано у процесі 
розроблення стратегії формування системи нових держав-
них органів.

Згідно з Положенням про земських дільничних началь-
ників від 12 липня 1889 р. (далі – Положення) в Російській 
імперії було запроваджено інститут земських дільничних 
начальників із метою встановлення урядового нагляду за 
селянським самоврядуванням, «близкой к народу твердой 
правительственной власти, которая соединила в себе по-
печительство над сельскими обывателями с заботой о за-
вершении крестьянского дела и с обязанностями по охра-
не благочиния, общественного порядка и безопасности и 
прав частных лиц в сельской местности».

У нечисленних розвідках, присвячених аналізу діяль-
ності  земських  дільничних  начальників,  деякі  дослідни-
ки  й  сучасники  наголошували  на  суттєвому  обмеженні 
самостійності сільських і волосних сходів. Так, на думку 
К.О. Мироненка,  «земские  начальники  при  осуществле-
нии  своих  функций  ущемляли  самостоятельность  сель-
ских сходов частым вмешательством во внутриобщинные 
дела крестьян» [1, с. 17]. Таку саму думку поділяє також 
Н.А. Бузанова, яка вважає, що земські начальники «пре-
вратились  в  надсмотрщиков  крестьянского  самоуправ-
ления.  В  результате  их  мелочно-докучливого  надзора 
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крестьянские сходы теряли самостоятельность, становясь 
послушными  исполнителями  воли  земских  начальни-
ков» [2, с. 16]. 

Подібні негативні  оцінки  інституту  земських началь-
ників, на нашу думку, є поспішними й не спираються ані 
на історіографічні, ані на історичні дані.

Отже, на підставі вивчення статей Положення про зем-
ських  дільничних  начальників  виявляємо,  що  відповід-
но до ст. 30 Положення «земский начальник имеет право 
рассматривать все приговоры, поставляемые волостными 
и сельскими сходами в пределах вверенного ему участка», 
а згідно зі ст. 31 Положення «если земский начальник удо-
стоверится, что приговор волостного или сельского схода 
вынесен несогласно с законами, либо клонится к явному 
ущербу сельского общества, либо нарушает законные пра-
ва отдельных его членов или приписанных к волости лиц, 
то  он,  остановив  исполнение  сего  приговора,  представ-
ляет  его  вместе  со  своим  заключением на  рассмотрение 
уездного съезда». 

Таким чином, діяльність земського начальника обмеж-
увалася вельми тісними рамками. Вироки складалися схо-
дами, писали їх наймані писарі, а начальник, якщо визна-
вав вирок незаконним або шкідливим, повинен був подати 
його до скасування в повітовий з’їзд.

Також Міністерство  внутрішніх  справ  роз’яснювало, 
що контроль над вироками сходів не повинен обтяжува-
ти  посадових  осіб  селянського  управління  копіюванням 
усіх вироків для земських начальників, які повинні здій-
снювати нагляд «путем возможно более частых разъездов 
по  вверенным  им  участкам».  Цим  роз’ясненням  МВС 
підкреслювало  головний  намір  законодавців  під  час  за-
провадження  інституту  земських  начальників,  який  був 
спрямований на впорядкування селянського управління та 
підвищення його ефективності.

Згідно  зі  свідченнями  сучасників  насправді  все  було 
трохи інакше. Колишній земський начальник О. Новіков у 
спогадах про свою службу писав, що без земського началь-
ника не складався жоден серйозний вирок. Проте слід до-
дати, що спогади О. Новікова були опубліковані в 1899 р., 
а він залишив посаду земського начальника в 1898 р. Від 
початку діяльності інституту земських начальників остан-
ні були змушені здійснювати перевірку практично всіх ви-
років сільських та волосних сходів  із метою запобігання 
винесенню  абсурдних  рішень  і  спрямування  діяльності 
сільських та волосних сходів у «законное русло». Однак 
із часом вплив земських начальників зменшився. Це було 
пов’язано  з  накопиченням  досвіду  роботи  волосними  й 
сільськими сходами. Також рівень перевірок  вироків  во-
лосних  та  сільських  сходів  залежав  від  суб’єктивного 
чинника земських начальників і контролюючих їх губерн-
ських присутствій.

В архівних установах України нами виявлено матері-
али щодо перевірки  земськими начальниками тільки ви-
біркових вироків волосних і сільських сходів. Наприклад, 
земський начальник 1-ї дільниці Одеського повіту напра-
вив припис волосним та сільським правлінням із перелі-
ком питань, з яких необхідно надавати вироки сільських і 
волосних сходів [3, арк. 3об]. 

Водночас  іноді  траплялися  комічні  ситуації.  Напри-
клад, сільський староста села Рибацьке Рибацької волості 
направив  земському  начальнику  1-ї  дільниці Петроград-
ського повіту Петербурзької губернії сільський вирок, на 
що земський начальник відповів сільському старості: «На-
віщо ви мені його направили?» [4, арк. 1–7]. 

Тільки в 1905 р. з’явився циркуляр міністра внутріш-
ніх справ, у якому було зазначено перелік вироків, що під-
лягали обов’язковому затвердженню земським начальни-
ком [5].

Сучасники зазначали, що в окремих губерніях практи-
кувався порядок, відповідно до якого земські начальники 
вимагали, щоб сільські сходи на довірених  їм дільницях 

збиралися не інакше, як із їх відома й дозволу, і питання, 
що  підлягають  обговоренню  на  сході,  попередньо  пода-
вали на перегляд і дозвіл до обговорення, що суперечило 
закону. У деяких випадках не обходилося й без указівок із 
боку земських начальників, як слід вирішувати питання, 
що виникають [6, с. 166].

Були випадки, коли земські начальники арештовували 
селян  за неявку на сільський сход. Наприклад,  земський 
начальник  1-ї  дільниці  Петергофського  повіту  Петер-
бурзької  губернії  заарештував  за  вищезазначене  дев’ять 
селян на строк один день [7, арк. 1]. 

Утім,  необхідно  зауважити,  що  втручанню  земських 
начальників  у  справи  сходів,  написанню  за  їх  вказівкою 
вироків  заважали  величезні  простори  земських  дільниць 
і  завантаженість  земських  начальників.  У  деяких  повітах 
земському  начальникові  доводилося  долати  десятки,  а  то 
й сотні верст, щоб проконтролювати діяльність волосного 
правління. У подібних умовах говорити про постійну й усе-
бічну опіку явно немає підстав. Підтвердження зазначеного 
можна  виявити  в  матеріалах  ревізій  керуючого  земським 
відділом Міністерства  внутрішніх  справ  В.І.  Гурка,  який 
констатував фактичну відсутність нагляду земських началь-
ників за діяльністю сільських і волосних сходів: «Многие из 
них ни на каких сходах никогда не бывают вовсе». За твер-
дженням В.І. Гурка, «следует...  устранить обвинение  зем-
ских начальников в давлении на сходы и в излишнем вме-
шательстве в жизнь сельских обществ, большинство скорее 
можно упрекнуть  в безучастном отношении ко  всем про-
явлениям этой жизни и в неисполнении своих обязаннос-
тей по предмету» [8, арк. 140]. Як приклад можна навести 
результати ревізії неодмінних членів Харківського губерн-
ського присутствія справ земського начальника 5-ї дільниці 
Ізюмського повіту Харківської  губернії,  про що  слід про-
цитувати:  «При  ревизии  Земского  начальника  5-го  участ-
ка  де  Колье  оказался  поражающий  непорядок!  Все  дела 
наброшены в одну кучу:  там были уголовные и  граждан-
ские дела, и жалобы на местах, никуда не положенные, пе-
реписка волостного правления, здесь явно бесспорно, что 
земский начальник никогда не посещает волостного прав-
ления, не обращает ни малейшего внимания на находящие-
ся дела. Постоянное местожительство Земского начальника 
находится в 60 верстах от вверенного ему участка и, явное 
дело, он не имеет возможности наблюдать за волостными 
правлениями и волостными судами» [9, арк. 26-27]. Зрозу-
міло, що цей земський начальник не відвідував сільські та 
волосні сходи.

Міністерство внутрішніх справ, очевидно, передбача-
ючи небезпеку тиску з боку земських начальників на се-
лянські сходи, під час складання наказу новим посадовим 
особам  увело  до  нього  положення,  відповідно  до  якого 
«земский  начальник  на  крестьянском  сходе  присутство-
вать  может,  а  в  некоторых  случаях  и  обязан,  но  только 
при открытии общественного схода. При производстве же 
выборов, а равно при самом обсуждении и решении дел, 
присутствовать не должен» [10, с. 714]. 

За  свідченнями  багатьох  очевидців,  присутність  зем-
ського начальника на сходах виявлялася доволі корисною. 
По-перше,  земські  начальники  отримали  безпосередню 
можливість боротися із вживанням селянами спиртних на-
поїв на сільських та волосних сходах, а по-друге, вони не 
дозволяли сходам приймати незаконні вироки. Так, можна 
навести вирок сільського сходу, на якому селяни виріши-
ли,  що  «если  у  них  появится  свирепствовавшая  вокруг 
тифозная  эпидемия,  не  сообщать  об  этом  никому  во  из-
бежание приезда  эпидемического врача или фельдшера» 
[11, с. 7], або випадок, коли сільський сход за горілку здав 
в оренду на дванадцять років заливні луки [11, с. 28].

Як зазначав гласний Староруського повітового й Нов-
городського  губернського  земських  зборів  Е.П.  Бенніг-
сен,  «в  интересах  дела  было  бы  сделать  обязательным 
присутствие  на  волостных  сходах  земского,  как  это  уже 



26

№ 1 2019
♦

 установлено  в  нашей  губернии  губернским  присутстви-
ем. У нас оно только дало благие результаты как в смысле 
упорядочения рассмотрения дел, так и в смысле устране-
ния разных подпольных влияний, и я не думаю, чтобы где-
нибудь могло быть иначе» [11, с. 19]. 

Ще одним підтвердженням того, що земські начальни-
ки не мали абсолютної влади щодо сільських та волосних 
сходів, є аналіз їхньої діяльності під час здійснення столи-
пінської аграрної реформи. У цей період земські началь-
ники на території своєї дільниці втілювали в життя всі по-
станови повітових землевпорядкувальних комісій: давали 
санкцію на скликання сільських і волосних сходів, затвер-
джували їх вироки, видавали засвідчувані акти на землю, 
вирішували  спори.  Їм  було  надано  право  санкціонувати 
виходи селян з общини. Згідно зі ст. 6 Наказу від 9 лис-
топада 1906 р. домохазяїн, який побажав вийти з общини, 
повинен був подати заяву сільському старості. У місячний 
період  сільський  сход  повинен  був  розглянути  цю  заяву 
та прийняти вирок. Після вищезазначеного строку, якщо 
навіть  заява,  за  словами  однієї  з  газет,  «пролежала  все 
это время у сельского старосты за пазухой в полной без-
гласности»,  вирішення  питання  переходило  до  земських 
начальників. Газета «Київський вісник» повідомляла, що 
восени 1908 р. у Полтавській губернії отримали право ви-
йти з общини на підставі постанови земських начальників 
більш ніж 2 000 селян (із 3 000); у Павлоградському пові-
ті Катеринославської губернії – 3 083 селянина (із 4 489) 
[12,  с.  118];  у  5-й  дільниці Вовчанського  повіту Харків-
ської  губернії  в  1909  р.  на  підставі  постанов  земських 
начальників вийшло 224 селянина,  а на підставі вироків 
сільських сходів – 167 селян [13, арк. 5–21]. Це свідчить 
про  те,  що  земські  начальники  так  і  не  змогли  змусити 
сільські сходи приймати необхідні їм рішення під час ви-
ходу  селян  з  общини.  Поставши  перед  нерозумінням  й 
відмовою  сільських  сходів  підтримати  аграрну  реформу 
уряду, земські начальники зверталися до них із проханням 
пояснити причини цього [14, арк. 3]. 

На  підставі  ст.  22 Положення  в  разі  потреби  земські 
начальники  своїм  розпорядженням  мали  право  склика-
ти  сільський  сход. Часто  з  такими пропозиціями до  них 
зверталися  посадові  особи  селянського  самоуправлін-
ня  [15,  арк.  71;  16,  арк.  68],  а  іноді  земські  начальники 
скликали сходи за проханням селян [17, арк. 5б].

На  підставі  ст.  25  Положення  «земский  начальник 
имеет право дополнять представляемые ему списки дел, 
назначенных  к  рассмотрению  на  волостному  сходе».  Як 
правило,  із цього приводу земські начальники направля-
ли волосним старшинам припис із переліком питань, які 
необхідно розглянути на волосному сході [18, арк. 6б]. 

Також  земські  начальники  мали  право  наклада-
ти  стягнення  «в  отношении  лиц,  участвовавших  в  со-
ставлении  приговоров  по  предметам,  не  подлежащим 
ведению схода, или виновных в самовольном созвании 
схода»  (ст.  22 Положення). Під  час  здійснення  ревізій 
селянських  установ  земські  начальники  завжди  пере-
віряли  відповідність  вироків  вимогам  вищезазначеної 
статті [19, арк. 2]. 

Саме перевірка вироків сільських і волосних сходів до-
зволяла  земським начальникам виявити порушення чин-
ного законодавства та вжити необхідних заходів. Напри-
клад,  земський  начальник  8-ї  дільниці Одеського  повіту 
після ознайомлення з вироками сходів дільниці заборонив 
сільським сходам штрафувати селян на підставі сільських 
вироків [20, арк. 10]. 

Іноді земські начальники направляли приписи на сіль-
ські  сходи  з метою прийняття на  сході  вироку  з  того чи 
іншого питання. Подібним був припис земського началь-
ника 3-ї дільниці Одеського повіту про порядок зберігання 
громадських коштів [21, арк. 9] та начальника 8-ї дільни-
ці про важливе значення боротьби з епідемією висипного 
тифу [22, арк. 3].

На  підставі  ст.  34  Положення  «приговоры  сельских 
и  волостных  сходов  об  удалении  порочных  членов  из 
крестьянских обществ, а также о неприятии последними 
в  свою  очередь  лиц,  опороченных  по  суду,  проверяются 
земскими  начальниками».  Для  отримання  інформації  в 
подібних справах на сільських сходах земські начальники 
з’являлися на сход, опитували селян та після цього склада-
ли протокол [23, арк. 7]. 

Під  безпосереднім  контролем  земського  начальни-
ка  були  всі  посадові  особи  органів  селянського  само-
врядування,  для  них  він  був  найближчим  начальником 
(ст.  23 Положення).  Земський начальник наглядав  за до-
триманням  правил  про  вибори  посадових  осіб,  а  в  разі 
скарги 1/5 членів товариства на порушення під час вибо-
рів міг призначити нові. Також на прохання селян земські 
начальники могли скасувати постанови сходів про обран-
ня осіб селянського стану на різні посади,  зокрема сіль-
ських старост [24], десяцьких [25, арк. 13] та ін. Земські 
начальники затверджували на посаду волосного старши-
ни одного із двох обраних сходом кандидатів і приводили 
його до присяги, а також затверджували інших посадових 
осіб, наприклад, польових та лісових сторожів. 

На земського начальника було покладено відповідаль-
ність за якісний склад посадових осіб, за знання й розу-
міння ними своїх обов’язків та за їх виконання. 

Саме тому земські начальники володіли всією інфор-
мацією про трудову діяльність усіх посадових осіб своєї 
дільниці  [26].  Часто  перед  призначенням  селян  на  різні 
посади земські начальники стягували від волосних прав-
лінь  інформацію  про  судимість  кандидатів  на  ці  поса-
ди [27, арк. 11]. 

Слід  додати, що  в  деяких  губерніях  порушували  пи-
тання  про  заміну  порядку  обрання  сільських  посадових 
осіб призначенням їх земськими начальниками або пові-
товим з’їздом. Однак така реформа не набула підтримки в 
губернських нарадах [11, с. 33].

У разі виявлення порушень або реагування на скаргу 
селян на неправильні дії посадових осіб селянського са-
моврядування  земський  начальник  міг  без  формального 
розгляду справи накладати на них стягнення у виді заува-
жень, доган, штрафів (не більш ніж 5 руб.) чи арешту (не 
більш  ніж  5  днів),  а  також міг  тимчасово  усунути  з  по-
сади із переданням справи до повітового з’їзду (ст. 62 По-
ложення). Сільських та волосних писарів могли звільняти 
самі начальники  (ст.  29 Положення). В  адміністративній 
практиці  земських  дільничних  начальників  траплялися 
численні випадки, коли вони притягували до відповідаль-
ності або клопотали про звільнення за недобросовісне ви-
конання повноважень посадових осіб сільського й волос-
ного правлінь. 

Земські начальники притягували посадових осіб сіль-
ського та волосного правлінь до адміністративної відпові-
дальності за різні порушення, зокрема: волосного писаря 
було  звільнено  за  призначення  на  посаду  поліцейського 
десяцького неіснуючої людини [28, арк. 7]; сільських ста-
рост було піддано арешту на три доби за вимагання горіл-
ки в селян [29, арк. 4], арештовано на дві доби за зайнят-
тя підпільною адвокатурою [30, арк. 5], оштрафовано на 
3 руб. і заарештовано на п’ять та сім діб за бездіяльність 
[31],  заарештовано  на  сім  діб  за  пияцтво  й  порушення 
тиші  [32],  накладено  догану  за  відсутність  під  час  чер-
гування у волосному правлінні [33, арк. 6], оштрафовано 
на 3 руб. за невиконання судових рішень [34, арк. 9]; во-
лосного старшину було піддано арешту на сім діб за не-
своєчасне надання інформації [35, арк. 31]; на десяцьких 
було  накладено  догану  та штраф  3  руб.  за  бездіяльність 
й упущення арештанта [36], накладено догану за відмову 
брати участь у ремонті моста [37, арк. 50], піддано арешту 
на 5 діб двох десяцьких за неявку на чергування у волосне 
правління [38, арк. 2]; накладено штраф 2 руб. на помічни-
ка волосного писаря за недбалість під час запечатування 
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в пакет пошти [39, арк. 9] тощо. У деяких випадках поса-
дові особи сільського й волосного правлінь оскаржували 
дії  земських  начальників.  Прикладом  може  бути  скарга 
волосного  писаря  Ф.С.  Левченка,  який  не  тільки  опро-
тестовував своє звільнення, але й обвинуватив земського 
начальника 2-ї дільниці Вовчанського повіту Харківської 
губернії О.В. Бабаєва у зловживаннях [40, арк. 5–6].

Земський начальник О. Новіков у  своїх  спогадах пи-
сав, що «староста или старшина по 62 статье тоже вполне 
в руках земского:  арестовать, оштрафовать и уволить их 
он может когда и за что захочет» [41, с. 36]. Однак на прак-
тиці земські начальники часто відмовлялися брати на себе 
відповідальність за звільнення посадових осіб сільського 
та волосного правлінь. Цікавим, на наш погляд, є звернен-
ня  земського  начальника  8-ї  дільниці  до  Катеринослав-
ського губернатора  з питанням, як чинити з посадовими 
особами сільського й волосного правлінь, які ведуть про-
паганду серед селян проти виходу з общини [42, арк. 528]. 
Хоча Катеринославський губернатор і дозволив земським 
начальникам  порушувати  питання  про  відповідність  по-
саді таких осіб селянського самоврядування [43, арк. 22], 
однак  міністр  внутрішніх  справ  скасував  цей  циркуляр 
своєю телеграмою [44, арк. 20].

Необхідно звернути увагу, що більшість стягнень зем-
ські начальники накладали на сільських старост. Утім, це 
не  було  свавіллям  із  боку  земських  начальників,  позаяк 
вони самі були «заручниками обставин». Посада сільського 
старости не мала популярності серед селянського стану. Це 
було пов’язано з низьким жалуванням (у маленьких селах 
його взагалі не було), частими стягненнями та великою об-
тяженістю. У деяких селах сход наймав на посаду старости 
селян з іншого села, при цьому торгувалися стосовно суми 
жалування «как с пастухом». Якщо такий староста підля-
гав стягненням, то громада, як правило, збирала йому суму 
для сплати штрафу [11, с. 19]. Зрозуміло, що такі сільські 
старости не виявляли будь-якої ініціативи, не впливали на 
сход,  а  до  виконання  своїх  прямих  обов’язків  ставилися 
так, щоб тільки не дістати стягнення. Земські начальники 
розуміли, що  сугубо  адміністративними  стягненнями  цю 
проблему не ліквідувати, й намагалися вирішити її різно-
манітними  заходами.  Наприклад,  земський  начальник  9-ї 
дільниці Бахмутського повіту Катеринославської  губернії 
направив у Бахмутський сільський сход припис, в якому ви-
магав встановити жалування сільському старості в розмірі 
150 руб., а також попередив сход, що якщо його вимога не 
буде виконана, то він буде звертатися до повітового з’їзду 
про  затвердження  цього жалування  назавжди. Проте,  не-
зважаючи на припис земського начальника, сільський сход 
призначив жалування в розмірі 60 руб. [45, арк. 17]. Нама-
гаючись полегшити рівень обтяженості сільських старост 
у багатонаселених селах, земські начальники зверталися в 
губернське присутствіє із клопотанням про запровадження 
посади помічника старости [46, с. 10–12]. 

Підтримували земські начальники й волосних писарів. 
Наприклад, земський начальник Новомосковського повіту 
клопотав  про  поліпшення  матеріального  становища  сім’ї 
писаря в разі його смерті [46, с. 23]; земський начальник 5-ї 
дільниці Олександрівського повіту клопотав перед з’їздом 
земських  начальників  про  запровадження  курсів  законоз-
навства  для  волосних  писарів  [46,  с.  23];  Катеринослав-
ський з’їзд земських начальників задовольнив прохання во-
лосних писарів Маріупольського повіту про звільнення їх 
від роботи у повітових військових присутствіях [46, с. 20–
25]. Слід зазначити, що земські начальники дуже обережно 
ставилися до цих посадових осіб, часто навіть не звертали 
уваги на їх зловживання [11, с. 36]. Це було пов’язано з тим, 
що заповнити вакансію писаря було дуже важко. Рівень об-
тяженості сільських та волосних писарів був дуже високий, 
а жалування – низьким. Необхідно додати, що писарі були 
добре  ознайомлені  із  законодавством  про  селян  та  були 
професіональними діловодами, на відміну від інших волос-

них і сільських посадових осіб. Так, коли Маріупольський 
повітовий з’їзд звернувся до з’їзду земських начальників із 
проханням про скасування порядку, на підставі якого волос-
ні та сільські писарі призначалися земськими начальника-
ми, з’їзд земських начальників на це відмовив, мотивуючи 
тим, що сходи призначають на посаду писаря (за винагоро-
ду) некомпетентних осіб [46, с. 23]. Перед призначенням на 
посаду волосного чи сільського писаря земські начальники 
здійснювали ретельну перевірку кандидатур. Осіб, які мали 
судимість, не призначали [47, арк. 327]. Іноді з метою під-
вищення рівня кваліфікації земські начальники проводили 
іспити  для  всіх  волосних  і  сільських  писарів. При  цьому 
особливу увагу приділяли знанням чинного законодавства 
[48, арк. 10а-10б]. 

Багато посадових осіб волосних  і  сільських правлінь 
були  неграмотними,  однак  чинне  законодавство  це  до-
зволяло.  Клопотання  «про  безумовне  обрання  на  сіль-
ські посади грамотних осіб» не було підтримано на з’їзді 
земськими  начальниками  Катеринославської  губернії 
[46, с. 20]. 

Незважаючи  на  низьке  жалування  посадових  осіб 
сільського й волосного самоврядування, деякі земські на-
чальники пропанували вищевказаним особам щомісячно 
жертвувати частину свого жалування на потреби армії під 
час Першої світової війни [49, арк. 14]. 

Із  метою  координування  діяльності  посадових  осіб 
сільського та волосного правлінь земські начальники на-
правляли  їм  багато  приписів.  Ці  приписи  стосувалися 
різних сфер селянського життя, зокрема: про точне вико-
нання сільськими старостами волості наказу про операції 
позичок  під  заставу  сільгосппродуктів  [50,  арк.  14];  про 
встановлення  строків  стягнення  недоїмок  сільгосппро-
дуктів  [51,  арк.  10а];  про  заборону  погашення  окладних 
зборів із мирських сум сільгосппродуктів [52, арк. 7а]; про 
дотримання  правил  статистичної  звітності  про  продаж 
надільних  земель  сільгосппродуктів  [53,  арк.  2,  2б];  про 
стягнення гербового збору за видачу доручень на веден-
ня справ у мирових судових установах сільгосппродуктів 
[54, арк. 17]; про сприяння фельдшерам і санітарним ліка-
рям [55, арк. 7] та чиновникам державного банку для ре-
візії зернових продуктів [56, арк. 14] тощо. Для боротьби 
з  неплановим  будуванням  (самострой)  земський  началь-
ник 8-ї дільниці Одеського повіту наказав волосним стар-
шинам завести книгу на дозвіл будівництва в населених 
пунктах [57, арк. 14]. 

Для того, щоб волосні та сільські правління своєчасно 
виконували приписи й розпорядження, земські начальни-
ки  рекомендували  їм  запровадити  особливу  справу  для 
прийнятих документів [58, арк. 4]. 

На  підставі  ст.  23 Положення  «земскому  начальнику 
принадлежит надзор за всеми установлениями крестьян-
ского общественного управления». У порядку контролю за 
діяльністю правлінь земські начальники були зобов’язані 
перевіряти сільські та волосні правління не рідше ніж раз 
на  рік,  а  також  проводити  ревізії  за  вказівкою повітово-
го  з’їзду чи  губернського присутствія. Матеріали ревізій 
свідчать, що деякі земські начальники не дотримувались 
цих вимог. 

Земські  начальники  направляли  запити  посадовим 
особам селянського самоврядування  з  вимогою відзвіту-
вати за витрачені гроші [59, арк. 16а-16б]; контролювали 
порядок реєстрації надходжень доходів у сільських грома-
дах [60, арк. 20], а також сум зборів, які підлягали стягнен-
ню із селянського стану [61, арк. 2].

Отримавши інформацію про порушення чинного зако-
нодавства сільськими чи волосними правліннями, земські 
начальники  негайно  направляли  приписи  для  усунення 
порушень.  Наприклад,  земський  начальник  8-ї  дільни-
ці  направив  припис  сільському  правлінню про  заборону 
здійснювати угоди на перехід нерухомого майна на суму 
більш ніж 300 руб. [62, арк. 11]. 
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Іноді  земським  начальникам  доводилося  пояснювати 
волосним  старшинам  і  старостам  чинне  законодавство, 
зокрема  порядок  видачі  повісток  [63,  арк.  1],  порядок 
взаємовідносин  із  керівними  особами  (субординація) 
[64, арк. 12] тощо.

Щодо  нагляду  за  нижчими  поліцейськими  чинами  – 
соцькими  та  десяцькими,  то  тут  земські  начальники 
здійснювали  контроль  за  своєчасним  чергуванням  де-
сяцьких у квартирі поліцмейстера [65, арк. 5, 26], нагля-
дали за виконанням десяцькими розпоряджень повітової 
поліції  [66,  арк.  10],  перевіряли  здійснення  десяцькими 
нічних  обходів  населених  пунктів  та  варт  поряд  церков 
[67, арк. 3 об].

На підставі ст. 24 Положення «на земского начальника 
возлагается  надзор  за  действиями  волостных  старшин и 
сельских  старост  по  охране  благочиния,  безопасности  и 
общественного порядка, равно как по предупреждению и 
пресечению  преступлений  и  проступков».  Із  цього  при-
воду земські начальники направляли багато приписів про 
забезпечення  спокою  та  порядку  в  населених  пунктах 
посадовим  особам  волосного  й  сільського  самовряду-
вання,  зокрема  [68,  арк.  8]  про  здійснення  нічних  обхо-
дів поселень  [69,  арк.  17],  про нагляд  за  нічними варта-
ми посадовими особами волосного й сільського правлінь 
[70, арк. 26, 32]. Були випадки, коли земські начальники 
звільняли  посадових  осіб  від  доручень  поліції.  Напри-
клад,  земський  начальник  8-ї  дільниці Одеського  повіту 
дозволив  сільському  старості  не  виконувати  доручення 
поліцейського  урядника  щодо  роздачі  окладних  листів 
[71, арк. 13а]. 

Також земські начальники здійснювали нагляд за ста-
ном мирських капіталів (ст. 36 Положення). Із метою ви-
явлення недобору окладних зборів вони проводили ревізії 
рахівництва  сільських  правлінь  [72,  арк.  7].  Після  здій-
снення подібних ревізій земські начальники складали про-
токоли [73, арк. 2].

На  підставі  ст.  37 Положення  «земскому  начальнику 
принадлежит  надзор  за  ссудо-сберегательными  кассами 
и  товариществами,  вспомогательными  кассами,  сель-
скими банками… и всякого рода сельскими кредитными 
установлениями». Земські начальники направляли різно-
манітні  інструкції,  спрямовані  на  запобігання розбійним 
нападам  і  крадіжкам  громадських  коштів,  зокрема:  про 
порядок  здавання  селянських  грошей  у  казначейство 
[74,  арк. 3б]; про  забезпечення охорони волосних  і  сіль-
ських  правлінь  та  кредитних  установ  [75,  арк.  25];  про 
порядок здавання в казначейство платежів, що надходять 
золотом [76, арк. 16б]; а також спрямовані на запобігання 
шахрайству  селянами-переселенцями,  які  отримали  кре-
дит [77, арк. 5].

Багато  часу  земські  начальники  приділяли  опікун-
ським  справам,  до  яких  входили,  наприклад,  перевірка 
опікунських  вироків,  прийнятих  на  сільських  сходах,  і 
розгляд скарг селян на дії посадових осіб селянського са-
моврядування [78, с. 189]. 

Відповідно  до  ст.  22  Положення  земські  дільничні 
начальники  мали  здійснювати  «нагляд  за  волосними  й 
сільськими  посадовими  особами  щодо  переслідування 
пияцтва  серед  населення».  Цей  обов’язок  перейшов  до 
земських  начальників  від  мирових  посередників.  У  цій 
сфері земські начальники здійснювали дуже корисну ро-
боту. У своїх «Записках» земський начальник О. Новіков 
зазначає:  «Если  старшина  хорош,  то  волость  в  порядке; 
подати собираются справно, мужики арендных статей не 
пропивают,  волостные  суды  опасаются  пьянствовать  и 
брать взятки… Но зато горе им при старшине-пьянице и 
взяточнике: тогда силу забирают кабатчик и кулак – при-
ятели  старшины,  подати  взыскивают  и  отсрочивают  не 
по состоятельности крестьянина, а за угощенья и подне-
сенья…»  [41,  с.  33–34].  Згадував  О.  Новіков  також  про 
залежність  порядку  на  сільських  і  волосних  сходах  від 

діяльності  старшин:  «Теперь  упомяну  о  зле,  присущем 
всякому сходу: это общественные попойки. Если земский 
начальник будет постоянно за этим следить и если сумеет 
добиться выбора хороших старшин, то, конечно, эти попо-
йки могут временно перевеститись» [41, с. 40–41]. Необ-
хідно додати, що члени сільського й волосного сходів про-
пивали мирські гроші. 

Вибори посадових осіб селянського управління відбу-
валися під контролем земських начальників, зацікавлених 
у тому, щоб мати у своєму підпорядкуванні підвладних лю-
дей. Тому рівень боротьби з пияцтвом серед сільського на-
селення прямо залежав від вибору земських начальників. 

Ще одним із заходів боротьби з пияцтвом серед сіль-
ського населення були найрізноманітніші накази земських 
дільничних  начальників  посадовим  особам  сільського  й 
волосного  самоврядування  про  боротьбу  з  розпиванням 
алкоголю в публічних місцях [79, арк. 16; 80, арк. 8].

Необхідно  згадати ще  одне  негативне  явище  під  час 
сільських і волосних сходів. Це відкуп селян від призна-
чення на непопулярні посади соцьких та десяцьких. Зем-
ський начальник О. Новіков зазначив: «Выборы – один из 
лучших  случаев  неоднократно  попьянствовать  на  сходе. 
Если немного поднесут избранные, то сколько можно со-
драть с нежелающих!»  [41, с. 43]. Насправді,  іноді селя-
ни обпоювали всі сільські сходи. Наприклад, у земського 
начальника 3-ї дільниці Вовчанського повіту Харківської 
губернії була справа про те, як два селянина з метою звіль-
нення їх із посад соцького та десяцького привели в шинок 
увесь склад сільських сходів й купили по четвертині відра 
горілки кожному [81, арк. 3]. 

Були  випадки,  коли  земські  начальники  зверталися  до 
губернатора із проханням закрити винні крамниці та встано-
вити нагляд за таємним продажем алкоголю [82, арк. 87-88]. 

У період Першої світової війни в земських начальни-
ків виникли додаткові проблеми, пов’язані з мобілізацією 
(ст. 47 Положення). Відповідно до ст. 141 Статуту про вій-
ськову повинність «к обязанностям Земских Участковых 
Начальников и соответствующих им чинов крестьянских 
учреждений относятся: 1) надзор за деятельностью уста-
новлений  крестьянского  общественного  управления  по 
возлагаемым на них законом и изданными в установлен-
ном  порядке  правилами:  а)  учету  нижних  чинов  запаса 
армии  и  флота  и  ратников  государственного  ополчения; 
б) призыву тех и других в учебные и поверочные сборы; 
в)  подготовительным  в  мирное  время  распоряжениям  к 
приведению  армии  в  полный  состав  и  формированию 
частей  государственного  ополчения;  г)  призыву  на  дей-
ствительную службу нижних чинов запаса армии и флота 
и  ратников  государственного  ополчения».  Із  цього  при-
воду  земські  начальники  вимагали  від  волосних  управ 
складати списки осіб, які підлягали призову [83, арк. 19]; 
здійснювали роз’яснювальну роботу серед посадових осіб 
селянського  самоврядування  щодо  правильного  вико-
ристання Статуту про військову повинність [84, арк. 21]; 
сприяли сільським посадовим особам у відправленні лю-
дей на оборонні роботи [85, арк. 12, 191]; здійснювали за 
дорученням військової та губернської адміністрації: осо-
бливий нагляд за діяльністю посадових осіб селянського 
самоврядування,  що  здійснювали  організацію  збирання 
урожаю  тих  селян,  які  перебували  на  оборонних  робо-
тах [86, арк. 317], затримання чинів-утікачів з армії [87], 
боротьбу з мародерством [88, арк. 73; 89, арк. 11]; контр-
олювали збирання пожертвувань [90, арк. 11]; боролися з 
незаконним  скуповуванням  населенням  обмундирування 
та чобіт [91, арк. 477]; видавали допомогу родинам осіб, 
призваних на війну [92, арк. 15а, 15б].

Під  час  революції  1905–1907  рр.  земські  начальники 
посилили нагляд за посадовими особами селянського са-
моврядування  щодо  виявлення  та  затримання  агітаторів 
серед селян [93, с. 67-75], а також участі селян у незакон-
них сходках [94, арк. 26].
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Поглиблений  аналіз  звітів  губернаторських  ревізій 
свідчить, що роль земських начальників в упорядкуванні 
складу й діяльності посадових осіб селянського управлін-
ня  та  сільських  сходів  не  можна  оцінювати  однозначно. 
Дії  земських начальників,  будучи  відкритим втручанням 
у  селянське  самоврядування,  мали  позитивне  значення, 
припиняючи явні порушення закону.

Таким чином, на нашу думку, вищенаведені приклади 
виявляють, що є всі підстави по-новому порушити питан-
ня про історичні функції земських начальників, відійти від 
попередніх ідеологічних штампів, що дотепер зберігають-
ся у вітчизняній історіографії. Навіть сучасні історики (що 
вже говорити про радянський період) часто дають негатив-
ну оцінку діяльності земських дільничних начальників.

Твердження  про  всевладдя  земських  начальників 
спростовується наявними в нашому розпорядженні архів-
ними документами. Вивчення журналів засідань повітових 
з’їздів, приміром, доводить, що й після запровадження цієї 
наглядової посади селяни  зберігали свою незалежність  і 
самостійність у прийнятті тієї або іншої постанови.

Зважаючи  на  вищевикладене,  можна  дійти  висновку, 
що земські начальники втручалися у вирішення селянами 
своїх внутрішньогромадських справ аж ніяк не завжди, як 
вважало  й  уважає  більшість  дослідників  цього  питання. 
Щоправда,  якщо  в  земських  начальників  виникало  таке 
бажання, вони мали величезні можливості це зробити.

Крім  того,  нагляд  земського  начальника  за  вироками 
селянських  сходів  мав  не  тільки  негативні  наслідки  (як 
уважали  більшість  дослідників  і  ліберально  орієнтовані 

сучасники), але й позитивне значення. Селяни, знаючи про 
існування такого контролю, розуміли необхідність більш 
сумлінного ставлення до мирських справ і справедливості 
під час вирішення різних категорій справ. Було очевидно, 
що земський начальник не затвердить вирок сходу, який, 
наприклад, зібрався в неповному складі й фіктивно офор-
мив свої рішення.

Нарівні з наведенням порядку в селянському середови-
щі важливим напрямом діяльності земських начальників 
було  впорядкування  складу  посадових  осіб  селянського 
громадського управління, таких як сільські старости, во-
лосні  старшини,  волосні  писарі.  Головними проблемами 
зазначених посадових осіб були погане знання своїх прав 
та  обов’язків,  неосвіченість,  розкрадання  громадських 
сум, безладне ведення справ, пияцтво тощо.

Обов’язковому  затвердженню  земським  начальником 
підлягали  рішення  сходів  про  використання  мирських 
грошей,  про  отримання  із  кредитних  установ  капіталів 
малолітніх  селян,  про  відчуження  польових  ділянок  (за 
наявності  общинного  землеволодіння),  про  відібрання 
в окремих селян паспортних книжок [95, ст. 61], про ро-
зукрупнення для продажу подвірних ділянок у колишніх 
дворових селян [5, с. 10].

Одним із важелів тиску земських начальників на поса-
дових осіб селянського самоврядування стало їх право на 
арешти та штрафи за незначні проступки. Земські началь-
ники активно використовували це право. Воно дозволило 
забезпечити й гарантувати на місцях належну законність 
без судово-чиновницької тяганини.
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Стаття присвячена аналізу демократії як цінності, на якій побудований Європейський Союз. Розглянуто основні аспекти демократії в 
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Статья посвящена анализу демократии как ценности, на которой  построен Европейский Союз. Рассмотрены основные аспекты 
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The article is devoted to the analysis of democracy as a value on which the European Union is built. The main aspects of democracy in the 
European Union, the procedures of participatory democracy, among which the European Citizens Initiative, and the “deficit of democracy” are 
discussed.

Key words: democracy, European Union, European Citizens Initiative, deficit of democracy in the EU.

Постановка проблеми. Демократія  є  найменш  оче-
видною складовою частиною конституціоналізму. Зрозу-
міло,  що  без  верховенства  права  конституціоналізм  не-
можливий,  також  важливим  є  принцип  розподілу  влади, 
що  за  допомогою  системи  стримування  та  противаг  до-
зволяє наближатися до взаємозбалансовування влади в тій 
чи  іншій  політико-правовій  системі.  Права  людини  теж 
виступають сучасною цінністю, які повинні належним чи-
ном юридично захищатись. Натомість демократія в сучас-
ному розумінні все більше зміщується з матеріальних до 
процедурних аспектів – гарантування належних процедур 
ухвалення рішень, виборності тощо. Так само цікавими є 
приклади, наведені нами раніше, коли, попри загальне ко-
релювання між індексами демократії і верховенства права, 
існує  і  виняток – Сінгапур  [1],  де попри високий рівень 
верховенства  права  спостерігається  суттєво  менший  рі-
вень демократії. Однак демократія залишається, особливо 
в  суспільному  сприйнятті,  важливою  складовою  части-
ною сучасної правової держави (і будь-якої іншої владної 
системи). Насамперед це пов’язано з легітимізацією вла-
ди, оскільки брак демократії призводить до браку легітим-
ності, отже,  і сприйняття як конкретними особами, так  і 
спільнотою загалом, влади та  її взаємозв’язку з населен-
ням, що виступає джерелом влади. Тому і Європейський 
Союз (далі – ЄС) серед цінностей, на яких він базується, 
згадує в ст. 2 Договору про ЄС демократію [2]. Однак усе 
більше  питань  постає  зараз  щодо  проблеми  «дефіциту 
демократії»  в ЄС  і  того,  чи  справді Європейський Союз 
побудований на демократичних засадах. Різноманітні пи-
тання  демократії  в  ЄС  порушувалися,  зокрема,  такими 
науковцями,  як:  Л.  Гарсія,  В.  Куеста-Лопес,  Е. Мінчева, 
Д.  Шеліговська, М. Конрад, А. Моравчик, М. Сорас та ін.

Метою статті є розгляд сучасних тенденцій щодо де-
мократії в ЄС у світлі питання дефіциту демократії в ЄС.

Виклад основного матеріалу. Договір про ЄС містить 
низку інших положень щодо демократії в р. ІІ «Положен-
ня щодо демократичних принципів». Зокрема, передбача-
ється, що в усій своїй діяльності Європейський Союз має 
дотримуватися принципу рівності його громадян, які по-

винні отримувати однакову увагу від його інституцій, ор-
ганів, офісів і агентств (ст. 9). Також чітко передбачається, 
що функціонування Європейського Союзу має бути засно-
ване на принципі  репрезентативної  демократії  (ст.  10.1), 
а громадяни є прямо репрезентовані на рівні Союзу в Єв-
ропейському парламенті (ст. 10.2). У цій же статті зазна-
чено, що держави-члени репрезентуються в Європейській 
Раді главами держав або урядів, а також в Раді ЄС їхніми 
урядами, що є демократично підзвітними або їхнім націо-
нальним парламентам, або громадянам. Також передбача-
ється, що кожен громадянин має мати право брати участь 
у демократичному житті Європейського Союзу, а рішення 
мають ухвалюватися настільки відкрито та близько до гро-
мадян, наскільки це можливо (ст. 10.3). Окрім того, полі-
тичні партії на європейському рівні роблять внесок у фор-
мування європейської політичної свідомості  і вираження 
волі громадян Союзу (ст. 10.4). 

Вимоги  щодо  демократичності  діяльності  європей-
ських інституцій містяться також у статті 11 Договору про 
ЄС. Зокрема,  інституції повинні, за допомогою відповід-
них засобів, давати громадянам та представницьким асо-
ціаціям можливість зробити доступними та публічно обмі-
нюватись їхніми поглядами в усіх сферах дії ЄС (ст.  11.1). 
Серед вимог до інституцій міститься вимога підтримувати 
відкритий, транспарентний та регулярний діалог із пред-
ставницькими  асоціаціями  та  громадянським  суспіль-
ством (ст. 11.2). Європейська комісія повинна проводити 
широкі консультації із зацікавленими сторонами для того, 
щоби  забезпечити  послідовність  і  транспарентність  дій 
Союзу (ст. 11.3). Окрім того, у ст. 11.4 описано процедуру 
European Citizens Initiative, про яку детальніше розповімо 
трохи згодом та яка дозволяє за ініціативою одного міль-
йона громадян ЄС подати пропозицію Європейській комі-
сії щодо законодавчої ініціативи. 

Остання ж  частина  положень  (ст.  12) щодо  демокра-
тичних  принципів  стосується  співпраці  національних 
парламентів  та  їхнього  внеску  у  функціонування  ЄС. 
Зокрема,  це  може  проявлятися:  шляхом  інформування 
інституціями  ЄС  і  направлення  проектів  правових  актів  
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(12. а); за допомогою спостереження за повагою до прин-
ципу субсидіарності (12. b); беручи участь у рамках меха-
нізму свободи, безпеки та правосуддя в оціночних меха-
нізмах щодо імплементації політик Союзу в цих сферах, 
будучи залученими в політичному моніторингу Європолу 
й оцінки діяльності Євроюсту (12. c); беручи участь у про-
цедурах  перегляду  договорів  (12.  d);  будучи  поінформо-
ваними щодо заяв на вступ до ЄС (12. e); беручи участь у 
міжпарламентській кооперації між національними парла-
ментами та Європейським парламентом. 

Як бачимо, Договір про ЄС містить низку положень, 
що стосуються демократії в межах Європейського Союзу. 
Умовно згрупувати положення щодо демократичних прин-
ципів можна так. По-перше, це наявність представництва 
громадян ЄС у Європейському парламенті. Цей орган оби-
рається громадянами ЄС та виконує, разом із Радою ЄС, 
законодавчу  та бюджетну функції,  а  також функції полі-
тичного контролю та консультацій (ст. 14.1). Оскільки цей 
орган обирається напряму, він імпліцитно має найбільший 
рівень легітимності. Однак останнім часом часто порушу-
ється питання щодо «дефіциту демократії» у ЄС, зокрема 
у  зв’язку  з  падінням рівня  явки  виборців  на  виборах  до 
Європейського парламенту,  обмеженнями в повноважен-
нях  Європарламенту,  що  ми  розкриємо  більш  детально 
згодом. 

По-друге,  це  більш  опосередковане  представництво 
на  рівні  Ради ЄС  та Європейської  ради. Оскільки Євро-
пейська рада  складається  із  глав держав  або урядів  дер-
жав-членів ЄС, а до Ради ЄС входять представники мініс-
терств держав-членів ЄС (у різних конфігураціях, залежно 
від профілю діяльності), то ми бачимо двоступеневе пред-
ставництво.  Якщо  це  є  глави  держав  (у  Європейській 
раді), то досить часто вони обираються прямими вибора-
ми,  отже,  набувають  легітимності  напряму.  від  населен-
ня тієї чи  іншої держави-члена. Якщо ж це глави урядів 
(у Європейській раді) або міністри, то здебільшого вони 
обираються парламентом, який теж обирається на прямих 
виборах.  Отже,  виборці  непрямо,  окрім  голосування  за 
своїх представників на національних виборах,  обирають 
і їх до інституцій ЄС. 

По-третє,  це  роль  національних  парламентів  та  їхні 
функції, які ми описали вище.

По-четверте, це процедура European Citizen  Initiative, 
яку ми коротко описували в наших попередніх досліджен-
нях [3, с. 116], згідно з якою не менш ніж 1 мільйон гро-
мадян  ЄС  може  подати  ініціативу  Європейській  комісії, 
у  межах  її  повноважень,  подати  відповідну  пропозицію 
щодо  питань,  коли  громадяни  ЄС  вважають,  що  право-
вий  акт  Союзу  необхідний  для  цілей  імплементування 
договорів. Така процедура позиціонується як  інструмент 
партисипативної демократії, який дозволяє громадянам із 
різних держав-членів ЄС запропонувати правові  зміни й 
об’єднатися  для  вирішення  якоїсь  проблеми.  Саме  тому 
для того, щоби запустити ініціативу, потрібно 7 громадян 
ЄС, що живуть у  7  різних державах-членах ЄС та дося-
гли віку, коли мають право голосу. Щоби ініціатива мала 
успіх, необхідно назбирати 1 мільйон голосів на підтрим-
ку,  водночас  досягти мінімальних  порогів1  як мінімум  у 
7  державах.

Процедура European Citizens  Initiative має  низку  ета-
пів, які потрібно пройти, щоб успішно зареєструвати іні-
ціативу,  які  детально  описуються  на  сайті  Європейської 
комісії. Для початку потрібно пройти підготовчий етап та 
зареєструвати  комітет  громадян,  для  чого  пропонується 
перевірити,  чи  ідея  взагалі  належить  до  сфери  повнова-
жень  ЄС  та  що  Європейська  комісія  має  повноваження 
здійснити  пропозицію.  Пропонується  також  розглянути 
альтернативні шляхи впливу на Європейський Союз, як-
1 Ці мінімальні пороги варіюються від держави до держави [4] та залежать від 
кількості населення в тій чи іншій державі, варіюються від 4 500 у таких дер-
жавах, як Мальта, Кіпр, Естонія та Люксембург, до 55 500 у Франції чи 72  000 
у Німеччині. 

от:  (1) петиція до Європейського парламенту;  (2) подача 
своєї заявки на розгляд SOLVIT2; (3) можливість зверну-
тися по допомогу щодо проблем, пов’язаних із транскор-
донними покупками; (4) скарга щодо заходу або практики 
держави-члена ЄС, які несумісні із правом ЄС; (5) скарга 
до Європейського обмудсмана; (6) участь у дебатах у меж-
ах усього Європейського Союзу через консультації, диску-
сії та інші засоби3 [5]. Отже, надається можливість знайти 
альтернативні засоби вирішення питання, оскільки не всі 
з них  (зокрема,  деякі порушення прав, що  гарантуються 
нормами права ЄС) можуть бути ефективно вирішені шля-
хом подання European Citizens Initiative. Якщо ж громадя-
ни держав-членів ЄС вирішать таки використати цей ме-
ханізм, повинен бути створений комітет, що складається 
хоча б із 7 громадян, що мають право голосу в Європарла-
менті, які проживають у 7 різних державах-членах4. Після 
створення  комітету  необхідна  реєстрація  ініціативи,  що 
триває максимум 2 місяці. Далі  треба провести сертифі-
кацію системи збору підписів онлайн, оскільки вона пови-
нна відповідати широким вимогам безпеки та технічним 
вимогам (цей етап триває максимум 1 місяць). Наступним 
етапом є безпосередній збір підписів на підтримку ініціа-
тиви (що може відбуватись як онлайн так і офлайн), на що 
відводиться  12 місяців,  протягом цього періоду необхід-
но набрати не менш ніж 1 мільйон підписів із мінімально 
необхідною кількістю підписів (про що ми вже згадували 
раніше) хоча б у 7 державах-членах ЄС. Після  збирання 
підписів  наступає  3-місячний  період  верифікації  та  по-
дання  ініціативи  до  Європейської  комісії.  Останнім  ета-
пом процедури є розгляд ініціативи, публічні слухання в 
2 SOLVIT – це сервіс, що надається національними адміністраціями в кожній 
державі-члені  ЄС,  а  також  Ісландії,  Ліхтенштейні  та  Норвегії,  в  основному 
онлайн.  За  допомогою цього  сервісу можна  отримати  допомогу,  якщо  особа 
вважає, що її права як громадянина ЄС або бізнесу порушені публічною вла-
дою іншої держави-члена ЄС, та особа все ще не звернулася до суду. SOLVIT 
орієнтований на вирішення справи протягом 10 тижнів, а типові питання, до-
помогу щодо  яких можна  отримати  за  допомогою цього  сервісу,  стосуються 
визнання професійної кваліфікації, права щодо віз та резидентства, торгівлі та 
надання послуг, транспортних засобів  і ліцензії на водіння, права на пенсію, 
роботу за кордоном, прав, пов’язаних із безробіттям, медичної страховки, до-
ступу до освіти, переміщення через кордони капіталів та платежів, повернення 
податку  на  додану  вартість  (далі  –  ПДВ).  Після  отримання  заявки  SOLVIT-
центр у відповідній державі намагатиметься знайти рішення проблеми разом 
із відповідною публічною інституцією. Веб-сайт SOLVIT також містить описи 
справ, що  були  успішно  вирішені,  –  наприклад,  справа  болгарського  грома-
дянина,  який працював у Греції  та Болгарії,  але  якому  грецькі  органи влади 
відмовили в частині його пенсійних прав. SOLVIT допоміг з’ясувати питання 
в пенсійних органів обох держав та отримати повну пенсію громадянину Бол-
гарії. Іншим прикладом є справа, де французька компанія звернулася по повер-
нення ПДВ до німецьких органів влади, які не відповідали протягом 10 місяців. 
Після  звернення  до  SOLVIT  ситуацію  врегульовано  впродовж  6  тижнів. Ще 
одним прикладом є  справа, де водій вантажівки,  громадянин Бельгії, що по-
стійно проживав на території Іспанії, після обміну своєї бельгійської ліцензії 
водія на іспанську виявив, що в ній була встановлена заборона протягом року 
здійснювати поїздки довші, ніж на 50 км. Однак після втручання SOLVIT пи-
тання вирішено протягом 8  тижнів,  обмеження усунено  з  водійської  ліцензії 
[6]. Як бачимо, SOLVIT є вдалим прикладом того, як ЄС намагається створити 
різні процедури, що могли б гарантувати як залученість громадян до вирішен-
ня питань, так і успішний захист їхніх прав. Якщо European Citizens Initiative 
є більше  інструментом демократії та прямого впливу громадян на нормотво-
рення  в  рамках ЄС,  то SOLVIT –  транснаціональний  засіб  захисту прав, що 
гарантуються ЄС.  
3 Це є ще одним цікавим прикладом демократичної участі громадян ЄС. Таким 
способом громадяни ЄС мають можливість зробити внесок до політики ЄС та 
законодавчого  процесу,  надати  свої  пропозиції  Європейській  комісії  щодо  її 
ініціатив. Також громадяни ЄС можуть надати свої пропозиції щодо первинних 
ініціатив та дорожніх карт, маючи можливість вплинути на початку зародження 
будь-якої ідеї, взяти участь у публічних консультаціях, а також після того, як 
Європейська комісія фіналізує свою пропозицію та подасть  її до Європарла-
менту та Ради ЄС, надати свої пропозиції протягом 8 тижнів, після чого вони 
будуть передані до Парламенту та Ради ЄС. Ще одним способом є можливість 
покращити або спростити наявні норми, щоби сприяти їхній ефективності або 
зменшити регуляторний тягар [7]. ЄС намагається дати можливість залучити 
громадян  держав-членів ЄС  на  будь-якій  стадії  законодавчого  процесу  –  від 
моменту  появи  ініціативи  і  до  її фіналізації,  та  навіть можливості  покращи-
ти  чинні  акти, що містять  норми  права ЄС. Можливість  такої  залученості  є 
ще одним прикладом втілення принципу демократії в діяльність ЄС, надання 
можливості громадянам ЄС впливати на законотворення не лише шляхом деле-
гування своїх представників (прямо – до Європарламенту, непрямо – до Ради 
ЄС), але й безпосередньо беручи участь у процесі. 
4 Що цікаво, встановлюється саме критерій проживання в різних державах, а не 
наявність громадянства різних держав, проте всі вони повинні мати громадян-
ство однієї з держав-членів ЄС. 
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Європейському парламенті та відповідь Європейської ко-
місії. На цьому етапі представники Європейської  комісії 
зустрічаються з організаційним комітетом ініціативи, щоб 
вони мали змогу пояснити детально питання, порушені в 
поданні,  організатори  також  мають  можливість  презен-
тувати проект на публічних  слуханнях  в Європейському 
парламенті.  Після  цього  Європейська  комісія  готує  та 
ухвалює формальну відповідь, де зазначає, які дії вона за-
пропонує у відповідь на ініціативу громадян ЄС, а також 
причини таких дій (або їх відсутності). Важливим є те, що 
Європейська комісія не зобов’язана подавати законодавчу 
пропозицію за результатами розгляду ініціативи, однак у 
такому разі вона має надати обґрунтування відмови [5].

Для більш детального розгляду питання European Citi-
zens  Initiative  пропонуємо  також  навести  приклади  кон-
кретних ініціатив, які були успішними. Пошук на веб-сайті, 
присвяченому  цій  процедурі,  дозволяє  знайти  як  успішні 
ініціативи,  так  і  відкриті  на  даний момент  або  ті, що  ви-
явились  неуспішними  та  не  набрали  достатньої  кількості 
підписів на свою підтримку. Так, станом на 6 квітня 2019 
р. можна знайти 10 відкритих ініціатив, на підтримку яких 
відбувається  збирання  підписів.  Вони  стосуються  різно-
манітних  сфер,  як-от  ініціатива  ECI  (2018)  000007  щодо 
обов’язкового  маркування  їжі  як  невегетаріанська  /  веге-
таріанська / веганська [8] чи ініціативи ECI (2018) 000005 
щодо припинення зловживання коштами ЄС шляхом кра-
щого контролю щодо рішень, імплементації та санкцій [9]. 
За допомогою пошуку можна також знайти ініціативи, які 
були відкликані організаторами (усього таких 15), а також 
ті, які не мали достатньої підтримки (таких 26). Що ж до 
ініціатив,  які виявились успішними та набрали необхідну 
кількість підписів на свою підтримку, то таких станом на 
6 квітня 2019 р. налічується 4. Лише щодо однієї з них (ECI 
(2012) 000005 Oneofus [10]) Європейська комісія ухвалила 
рішення не подавати законодавчої пропозиції і не вчиняти 
інших дій, аргументуючи це тим, що держави-члени ЄС та 
Європейський парламент нещодавно, перед поданням ініці-
ативи, обговорили й ухвалили політику ЄС із цього питан-
ня. Щодо інших трьох ініціативам ужито ті чи інші заходи, 
серед яких підготовка законодавчих пропозицій (стосовно 
ініціатив ECI  (2012)  000003 Water  and  sanitation  are  a  hu-
man right! Water is a public good, not a commodity! [11], ECI 
(2017) 000002 Ban glyphosate and protect people and the envi-
ronment from toxic pesticides [12]) або ж організація науко-
вої конференції для залучення наукового співтовариства та 
відповідних стейкхолдерів до дебатів, за результатами якої 
Європейська комісія приготувала доповідь щодо прогресу, 
досягнутого в імплементації наступних дій за ініціативою 
(ECI (2012) 000007 Stop vivisection [13]). 

Як бачимо, не так багато ініціатив за цією процедурою 
мали успіх  і набрали необхідну кількість підписів на під-
тримку –  з одного боку, на перший погляд, вона  здається 
невисокою – один мільйон за кількості населення ЄС орієн-
товно 512 379 225 (за даними Євростату станом на 1 січня 
2018 р. [14]) та досить довгого періоду часу, який відводить-
ся на збирання підписів (що може відбуватись як онлайн, 
так і офлайн). Однак не так багато ініціатив із 2012 р. на-
брали  достатню  кількість  підтримки. Проте  сама  можли-
вість пропонувати  ініціативи та досить  ґрунтовна реакція 
Європейської комісії на кожну з успішних свідчить про те, 
що European Citizens Initiative – один із прикладів демокра-
тичності ЄС,  який намагається бути  якомога ближчим до 
своїх громадян, та давати їм реальні інструменти впливу на 
політику законотворення в межах ЄС. 

Щодо  процедури  European  Citizens  Initiative  вислов-
люються і критичні думки, зокрема в контексті загальної 
тематики «дефіциту демократії» у ЄС. Так, колектив авто-
рів у праці “The European Citizens’ Initiative – A First As-
sessment” зазначає, що Європейська комісія все ще зали-
шається основним гравцем, і її роль полягає в тому, щоби 
знайти збалансований шлях до роботи з успішними ініціа-

тивами, щоби громадяни не думали, що їхній голос не був 
почутий. Проте,  на  їхню  думку,  навіть  якщо  пропозиція 
Європейської  комісії  не  буде  ухвалена,  те, що  вона  роз-
глянута і в її результаті відбулися дебати в Європарламенті 
та Раді ЄС є достатнім для відчуття, що їхні пропозиції не 
були відкинуті. Також автори наголошують на ролі і силі 
інституцій  громадянського  суспільства,  які  обстоюють 
певні  питання,  а  також  їх  поширення  в  різних  європей-
ських державах [15, с. 77–78]. Підтримуємо цей аргумент, 
оскільки для правильної організації підписів  і проведен-
ня потужної кампанії, спрямованої на здобуття підтримки 
ініціативою,  потрібні  певні  ресурси,  тому  найбільш  ре-
ально докласти такі зусилля можуть інституції громадян-
ського суспільства. Отже, ми бачимо ще один аргумент на 
користь  того, що  громадянське  суспільство  в  сучасному 
світі  все більше транснаціоналізується. Також важливим 
є той факт, що, як зазначають автори дослідження,  зако-
нодавча пропозиція, подана Європейською комісією, може 
змінити зміст ініціативи, а також Європарламент або Рада 
ЄС можуть не проголосувати за законодавчу пропозицію 
[15, с. 77–78]. Однак ми переконані в тому, що, незважа-
ючи на таку можливість, European Citizens Initiative зали-
шається  інструментом  привернення  уваги  Європейської 
комісії  до  певної  проблеми. Попри  те, що  обов’язковою 
є  реакція Європейської  комісії  на  кожну  успішну  ініціа-
тиву,  зрозуміло, що  не  кожна  з  них може  бути  ухвалена 
як правовий акт, який має виконуватися. Демократія існує 
тоді, коли є суспільний діалог із тих чи інших питань, коли 
наявні інструменти впливу суспільства і кожного окремо-
го громадянина на політику, зокрема правову. З огляду на 
те, що реакція Європейської комісії обов’язкова, а самі за-
конодавчі  ініціативи  розглядаються Європарламентом  та 
Радою ЄС, що наділені достатнім ступенем легітимності, 
European Citizens Initiative вписується в систему процесів, 
що  забезпечують  демократичність  ЄС.  Тому  ми  схильні 
погодитися із М. Конрадом, який вказує на те, що Europe-
an Citizens  Initiative  надає  інструмент  транснаціональної 
партисапативної демократії,  і  вона може  змінити спосіб, 
в який ми думаємо щодо демократії в Європі та недоліків 
демократії в ЄС. Також він наголошує на тому факті, що 
запровадження цієї процедури до Лісабонського договору 
було процесом, ініційованим знизу [16, с. 19]. 

Розглядаючи  демократію  в  Європейському  Союзі, 
обов’язково  треба  зупинитися на широко обговорювано-
му питанні щодо демократичного дефіциту в рамках ЄС. 
Критика демократії в Європейському Союзі проявляється 
в різних аспектах – починаючи з його інституційної орга-
нізації і того факту, що законодавчі пропозиції може пода-
вати Європейська комісія, яка не є безпосередньо обраним 
органом громадянами ЄС, і закінчуючи невисокою явкою 
на виборах до Європарламенту. 

Ґрунтовний аналіз демократичного дефіциту в ЄС та 
його  «міфів»  провів  А.  Моравчик,  який  стверджує,  що 
практично за всіма вимірами Європейський Союз є при-
наймні такий самий, загалом навіть більш демократичний, 
ніж держави-члени ЄС  [17,  с.  332]. А. Моравчик пропо-
нує розглянути 6 основних критеріїв,  згідно з якими ЄС 
звинувачують у демократичному дефіциті, і спростовує їх. 
Першим із таких міфів, як зазначає автор, є твердження, 
що ЄС є потужною супердержавою, яка зазіхає на право 
національних держав вирішувати ключові проблеми їхніх 
громадян. А. Моравчик стверджує, що насправді правові 
акти  ЄС  є  обмеженими  лише  10–20%  від  національних 
актів.  Крім  того,  тоді  як  ЄС  має  широкі  повноваження 
з  питань  торгівлі,  монетарної  політики  та  певної  част-
ки регуляторних питань, його роль щодо  інших проблем 
незначна,  зокрема  щодо  соціальної  політики,  охорони 
здоров’я, пенсійного забезпечення, освіти, правопорядку, 
інших питань [17, с. 332–333]. Підтримуємо це тверджен-
ня, оскільки, незважаючи на широкі повноваження Євро-
пейського Союзу передусім щодо забезпечення 4-х свобод 
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внутрішнього  ринку, ЄС завжди діє лише в межах компе-
тенції, яка була прямо надана йому державами-членами.

Другим міфом,  за А. Моравчиком,  є  твердження, що 
ЄС  є  технократією,  що  керується  посадовими  особам  – 
так званою бюрократією ЄС. Як зазначє автор, кількість 
посадових осіб у межах ЄС не така велика (приблизно 20 
000–30 000,  серед  яких лише чверть  є  такими, що ухва-
люють рішення), вони підлягають суттєвому контролю з 
боку національних держав, мають фіскальні й адміністра-
тивні  обмеження,  вимоги щодо  транспарентності,  діють 
у рамках системи стримувань і противаг [17, с. 333–334]. 
Третім міфом, що так чи  інакше пов’язаний  із другим, є 
твердження,  що  рішення  ЄС  ухвалюються  посадовими 
особами,  які  не  є  демократично підзвітними. На  запере-
чення наводяться вже згадані нами вище положення, згід-
но  з  якими  законодавчий  орган ЄС  (спільно Європарла-
мент  та  Рада ЄС)  є  демократично  обраним  або напряму 
(Європейський  парламент),  або  складається  із  представ-
ників урядів, які призначаються демократично обраними 
парламентами держав, отже, діючи в межах ЄС, підзвітні 
громадянам національних держав [17, с. 334–336].

Окрім  міфів  щодо  самої  інституційної  організації 
ЄС,  існують  також  інші,  пов’язані  не  так  зі  способом 
організації  влади,  як  зі  сприйняттям  самого  Європей-
ського  Союзу  в  суспільстві.  Тому  четвертим  міфом  є 
результати  негативних  референдумів  у  Франції,  Ні-
дерландах  та  Ірландії,  які  показали  фундаментальне 
невподобання  або  недовіру  європейських  громадян  до 
ЄС  і  його  політики.  Як  спростування  автор  зазанчає, 
що  приклади  референдумів  у  Франції  та  Нідерландах 
показали, що ті, хто голосує, часто використовують ви-
бори та референдуми щодо ЄС як спосіб виразити свій 
протест щодо  національних  питань,  як-от  недовіра  до 
панівної  партії,  глобалізаційні  чи  іміграційні  питання 
[17, с. 336–337]. Підтримуємо цю позицію, оскільки, як 
ми вже вказували раніше на прикладі референдуму в Ні-
дерландах щодо Угоди про асоціацію між Україною та 
ЄС [18], багато осіб, що віддали свої голоси, робили це 
не з міркувань оцінки самої Угоди, а враховуючи зовсім 
інші  чинники.  Однак  постає  питання,  чи  справді  це  є 
спростуванням демократичного дефіциту, якщо голоси 
на  виборах  чи  референдумах,  пов’язаних  з  ЄС,  відда-
ються певною мірою «несерйозно»,  на  знак протесту? 
З  одного  боку,  формального  демократичного  дефіциту 
тут не існує, оскільки всі електоральні права дотримані. 
З іншого ж, таке скептичне сприйняття ЄС суспільством 
показує,  що  самі  громадяни  не  довіряють  повноцінно 
ЄС, отже, і ступінь легітимності є нижчим.

П’ятим міфом, як зазначає А. Моравчик, є тверджен-
ня,  що  громадськість  не  до  кінця  довіряє  інституціям 
ЄС,  оскільки  вони  не  заохочують  широкої  публічної 
участі,  натомість,  на  переконання  автора  та  за  дослі-
дженнями,  довіра  до  європейських  інституцій  загалом 

та Європейського парламенту зокрема залишається та-
кою  ж  або  навіть  більшою,  ніж  до  національних  пар-
ламентів  [17,  с.  337–338].  Зі  свого  боку  ми  бажаємо 
додати, що за час, що пройшов із публікації статті, Єв-
ропейський Союз запровадив різноманітні інструменти, 
що  надають  можливість  громадянам  ЄС  брати  участь 
у  творенні  правових  актів  на  рівні  ЄС,  описані  нами 
вище. Це  є ще  одним  доказом  того, що Європейський 
Союз  реагує  на  критику  та  намагається  вдосконалити 
наявні механізми. 

Останнім міфом  є  те, що  європейські  інституції  роз-
чаровують та відштовхують виборців від активної участі. 
Натомість, як стверджує А. Моравчик, проблема полягає 
не в інституційній організації  і не в тому, що виборці не 
знають  про  можливості  впливу  через  ці  інституції,  не-
участь  і певна апатія проявляється в  ставленні  громадян 
до європейських питань і того, що вони вважають їх менш 
важливими  [17,  с.  338–340].  Схожі  думки  висловлює  і 
С. Міріам, коли говорить про відсутність дефіциту демо-
кратії в ЄС [19, с. 12].

Висновки. Питання дефіциту демократії в рамках ЄС 
залишається  неоднозначним.  З  одного  боку,  існує  кри-
тика  інституційного  механізму  ЄС  як  такого,  що  недо-
статньо репрезентує  громадян ЄС,  забюрократизований 
і технократичний, віддалений від населення. На користь 
цього також свідчить більш низька явка на виборах до Єв-
ропейського парламенту, від 61,99% у 1979 р. до 42,61% 
у 2014 р., кожного наступного року явка спадала порів-
няно  з  попереднім  (хоча  падіння  із  2009  р.  по  2014  р. 
було  незначним  –  із  42,97%  до  42,61%)  [20].  З  іншого 
боку,  відкритим  залишається  питання,  чи  пов’язаний 
цей спад з  інституційною організацією ЄС та недостат-
німи  механізмами  участі,  чи  спричинений  суспільним 
сприйняттям ЄС його громадянами і недостатнім рівнем 
зацікавлення європейськими проблемами. На наше пере-
конання, питання дефіциту демократії в ЄС радше зали-
шається міфом, що підтримується, серед іншого, єврос-
кептиками. Проаналізовані нами інституційні та правові 
механізми  показують, що ЄС  організований  відповідно 
до всіх сучасних принципів представницької демократії, 
адаптований до вимог, що випливають із сутності ЄС як 
наднаціональної організації. Окрім того, останнім часом 
з’являється все більше  інструментів партиспативної де-
мократії, що дозволяють громадянам ЄС бути залучени-
ми до вирішення проблем на рівні Європейського Союзу, 
як-от European Citizens  Initiative. На наше переконання, 
демократія – це не кінцевий пункт призначення,  а про-
цес, що ніколи не закінчується, і саме в здатності адапту-
ватися та запроваджувати нові механізми участі полягає 
її суть. І на прикладі останніх реформ та нововведень в 
ЄС ми можемо бачити, що демократія залишається важ-
ливою цінністю, однією із фундаментальних, на яких по-
будований Європейський Союз.
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У статті проаналізовано закономірності впливу принципів діяльності працівників Національної поліції на процес покладання юри-
дичної відповідальності. Сформульовано визначення «принципи діяльності працівників Національної поліції». Доведено, що в процесі 
покладання юридичної відповідальності працівники Національної поліції повинні керуватися такими принципами: верховенства права, 
дотримання прав і свобод людини, законності, відкритості та прозорості, політичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах 
партнерства, безперервності.

Ключові слова: відповідальність, юридична відповідальність, принципи діяльності поліцейських, принципи діяльності працівників 
Національної поліції України.

В статье проанализированы закономерности влияния принципов деятельности работников Национальной полиции на процесс воз-
ложения юридической ответственности. Сформулировано определение «принципы деятельности работников Национальной полиции». 
Доказано, что в процессе возложения юридической ответственности работники Национальной полиции должны руководствоваться сле-
дующими принципами: верховенства права, соблюдения прав и свобод человека, законности, открытости и прозрачности, политической 
нейтральности, взаимодействия с населением на принципах партнерства, непрерывности.

Ключевые слова: ответственность, юридическая ответственность, принципы деятельности полицейских, принципы деятельности 
работников Национальной полиции Украины.

The article analyzes the laws of the influence of the principles of the work of the National Police officers on the process of laying legal re-
sponsibility. The definition of “the principles of the activities of National Police officers” is formulated. It is proved that in the process of laying legal 
responsibility, the employees of the National Police should be guided by the following principles: the rule of law, observance of human rights and 
freedoms, legality, openness and transparency, political neutrality, interaction with the population on the basis of partnership, continuity.

Key words: responsibility, legal responsibility, principles of activity of policemen, principles of activity of employees of the National police of 
Ukraine.

На сучасному етапі розвитку правової системи Укра-
їни  на  Національну  поліцію  України  покладено  чимало 
завдань у сфері охорони публічного порядку і законності, 
захисту прав і свобод людини та громадянина, а також ре-
алізації норм юридичної відповідальності. До особистості 
працівника Національної  поліції  та  до  його  діяльності  з 
боку громадськості і держави сьогодні висуваються якісно 
нові вимоги.

Відтак працівники Національної поліції: по-перше, ма-
ють захищати права і свободи як окремих громадян, так і 

громадськості та держави загалом; по-друге, повинні бути 
толерантними  до  вразливих  груп  населення,  мігрантів, 
переселенців, людей із обмеженими можливостями тощо; 
по-третє, підрозділи Національної поліції мають бути від-
критими для форм  зовнішнього  громадського  контролю; 
по-четверте,  поліцейські  виконують  низку  профілактич-
них функцій і т. ін.

Показово,  що  всі  завдання  та  повноваження  полі-
цейські мають виконувати  у  межах  відповідної  норма-
тивно-правової  системи  координат,  системи принципів 
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 діяльності Національної поліції. Є підстави стверджувати, 
що принципи діяльності Національної поліції України ви-
значають  виконання  будь-якого  завдання  працівниками 
цього правоохоронного органу.

У юридичній літературі принципи діяльності Національ-
ної  поліції  досліджували  І.А.  Григоренко,  Д.С.  Денисюк, 
А.С. Кравцов, В.Є. Мармазов, Т.А. Плугатар, В.В. Сокуренко 
та ін. Однак немає спеціального дослідження, присвяченого 
аналізу впливу принципів діяльності поліцейських на процес 
покладання юридичної відповідальності.

У  зв’язку  з  цим  у  науковій  статті  автор  поставив  за 
мету  дослідити  закономірності  впливу принципів  діяль-
ності працівників Національної поліції на процес покла-
дання юридичної відповідальності.

Під принципами діяльності Національної поліції  слід 
розуміти  вихідні, відправні начала, незаперечні вимоги, 
якими повинен керуватися поліцейський під час виконання 
службових обов’язків.

Принципи діяльності Національної поліції є правовою 
ідеєю загального соціального значення, вони втілюють ви-
хідні положення, ідеї, що мають фундаментальне значен-
ня  для  Національної  поліції,  визначають  спрямованість 
Національної поліції загалом і форму та зміст окремих її 
інститутів. Крім цього, принципи діяльності Національної 
поліції є загальнообов’язковими нормативними приписа-
ми (за умови закріплення на нормативно-правовому рівні), 
вони мають загальний правовий характер, тобто визнача-
ють  поведінку  всіх  поліцейських;  порушення  принципу 
тягне за собою юридичну відповідальність поліцейського 
[1, с. 25; 2, с. 65].

Зважаючи на викладене, слід відзначити, що принципи 
діяльності Національної поліції є основними, базовими, 
визначальними правилами, вимогами, котрими керуються 
всі поліцейські незалежно від того, у якому структурному 
підрозділі працюють, які безпосередні функції, завдання 
виконують.

Аналіз  основних  повноважень,  закріплених  у  ст.  23 
Закону України «Про Національну поліцію», дає підстави 
стверджувати, що будь-який поліцейський тією чи іншою 
мірою бере участь у юридичному процесі, пов’язаному 
із застосуванням до правопорушників заходів юридичної 
відповідальності. Незалежно від займаної посади та без-
посередніх посадових обов’язків всі поліцейські прямо чи 
опосередковано впливають на реалізацію норм юридичної 
відповідальності. Будь-який поліцейський свої конкретні 
дії повинен вчиняти у межах системи принципів діяльнос-
ті поліції.

Одним із визначальних і базових принципів діяльності 
Національної поліції є принцип верховенства права.

Згідно з положеннями ст. 6 Закону України «Про На-
ціональну поліцію» поліція  у  своїй  діяльності  керується 
принципом верховенства права, відповідно до якого люди-
на, її права та свободи визнаються найвищими цінностями 
та  визначають  зміст  і  спрямованість  діяльності  держави 
[3]. Положення зазначеної статті є деталізацією норм Кон-
ституції  України,  а  саме  ст.  8,  яка  проголошує  принцип 
верховенства права [4]. Людина, її права, свободи є найви-
щою цінністю для будь-якої демократичної правової дер-
жави, ціллю як її існування, так і її органів.

Сутність принципу верховенства права полягає у тому, 
що держава, весь державний апарат, особи, котрі перебу-
вають на державній службі, діють на підставі й у межах 
права. У свою чергу, вся правова система існує й функці-
онує  для  того, щоб  закріпити  та  забезпечити  реалізацію 
прав  і  свобод людини,  гарантувати  її нормальний розви-
ток, діяльність, відпочинок тощо.

На мій погляд,  слід виокремити два основні аспекти 
принципу верховенства права: 1) домінування права щодо 
держави (державної влади) та закону; 2) основополож-
ним ціннісним елементом змісту системи права є права і 
свободи людини.

Національна поліція є державним органом. У ст. 1 За-
кону  України  «Про  Національну  поліцію»  законодавець 
закріплює,  що  поліцейські  служать  суспільству  шляхом 
забезпечення  охорони  прав  і  свобод  людини.  Ефектив-
ний захист прав і свобод людини є ціллю функціонування 
системи правоохоронних органів  [5,  с.  264]. У положен-
нях нормативно-правового акта, який прямо врегульовує 
діяльність Національної поліції,  суб’єкт  законодавчої  ді-
яльності  (держава) прямо визначає, що поліцейські пере-
бувають на службі  не  у  держави,  а  саме  у суспільства. 
Такий стан речей, на мою думку, певною мірою свідчить 
про реалізацію демократичних  і правових  засад у нашій 
державі, конкретизацію принципу верховенства права.

Основним  завданням  поліції  є  захист  і  дотримання 
прав  людини,  їх  забезпечення  та  відновлення.  З  метою 
виконання цього завдання поліцейські на практиці часто 
зіштовхуються  з  необхідністю  обмеження  прав  і  свобод 
конкретних  осіб.  Так,  наприклад,  з  метою  захисту  прав, 
порушених  протиправними  діями  певного  громадянина, 
поліцейські  повинні  притягнути  до  юридичної  відпові-
дальності  особу,  винну  у  скоєнні  правопорушення. Про-
цес притягнення до того чи  іншого виду юридичної від-
повідальності суб’єкта відповідальності тісно пов’язаний 
із обмеженням його прав і свобод (наприклад, привід, до-
ставлення, особистий огляд та ін.).

Працівник Національної поліції має право обмежува-
ти громадянина (людину) виключно у законному порядку. 
Слід окремо звернути увагу на те, що питання щодо до-
пустимості у тому чи іншому випадку обмежень прав і 
свобод людини врегульовано як на рівні національного за-
конодавства, так і на рівні міжнародних правових актів-
документів.

Так, аналіз положень Європейського кодексу поліцей-
ської етики та Положень Кодексу поведінки посадових 
осіб із підтримання правопорядку дає підстави ствер-
джувати, що ці міжнародні акти деталізують ціннісні 
вимоги принципу верховенства права щодо діяльності 
правоохоронних органів.  Їх  зміст  свідчить  про  те,  що: 
по-перше,  втручання  поліцейського  у  приватне  життя  є 
винятковим  заходом  абсолютної  необхідності;  по-друге, 
міжнародна  спільнота  забороняє  терпимо  ставитися  до 
будь-якої форми катування або іншого жорстокого, нелюд-
ського поводження чи покарання; по-третє, на міжнарод-
ному рівні працівникам правоохоронної системи заборо-
няється виконувати незаконні розпорядження керівництва 
чи обмежувати, порушувати права людини і громадянина 
у надзвичайних ситуаціях [6, с. 280].

Із принципом верховенства права тісно взаємопов’язані 
принцип дотримання прав і свобод людини та принцип 
законності,  які  закріплено положеннями ст. 7  і 8 Закону 
України «Про Національну поліцію».

Згідно  з положеннями ч.  2,  3,  4  ст.  7 Закону України 
«Про Національну  поліцію»  у  процесі  покладення юри-
дичної  відповідальності  на  винну  особу  працівники На-
ціональної  поліції  мають  право  обмежувати  права  та 
свободи людини виключно на підставах та у порядку, ви-
значених Конституцією і законами України, за умови на-
гальної необхідності і в обсязі, необхідному для виконан-
ня завдань поліції [3].

Крім  цього,  ст.  7  Закону  України  «Про  Національну 
поліцію»  забороняє поліцейським  за будь-яких обставин 
сприяти, здійснювати, підбурювати або терпимо ставити-
ся до будь-яких форм катування, жорстокого, нелюдського 
або  такого, що  принижує  гідність,  поводження  чи  пока-
рання. Законодавець зобов’язує кожного поліцейського у 
разі  виявлення  таких  дій  негайно  вжити  всіх  можливих 
заходів щодо їх припинення й обов’язково доповісти без-
посередньому керівництву про факти катування та наміри 
їх застосування [3].

Одним зі складників принципу дотримання прав і сво-
бод  громадян  працівниками  поліції  під  час  притягнення 
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винної особи до юридичної відповідальності є недопущен-
ня дискримінації з боку поліцейських.

Суб’єкт законодавчої влади у ч. 5 ст. 7 Закону України 
«Про  Національну  поліцію»  забороняє  працівникам  по-
ліції надавати будь-які привілеї чи обмеження за ознака-
ми раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 
переконань,  статі,  етнічного  та  соціального  походження, 
майнового стану, місця проживання, за мовною або інши-
ми ознаками [3].

Працівники Національної поліції незалежно від статі, 
раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних або інших 
переконань,  національного  або  соціального  походження, 
належності  до  етнічних  меншин,  майнового  стану,  фі-
зичної або розумової відсталості, статевої орієнтації, віку 
[7, c. 29] в процесі покладення юридичної відповідальнос-
ті повинні дотримуватися всіх прав і свобод, не допускати 
жорстокого,  нелюдського,  такого, що принижує  гідність, 
поводження.

У  разі  вчинення  правопорушення  кожна потерпіла 
особа має право на рівний захист і відновлення порушених 
прав і свобод з боку Національної поліції. Кожен суб’єкт 
відповідальності,  незалежно від його майнової, соціаль-
ної, расової належності, має бути притягнений до певно-
го виду, міри відповідальності. Жодні особистісні ознаки 
не повинні впливати на обґрунтованість, справедливість 
і законність рішень працівників Національної поліції  під 
час  здійснення  правозастосування,  притягнення  до юри-
дичної відповідальності.

Наступним принципом діяльності працівників поліції 
є принцип законності (ст. 8 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію»).

Принцип законності розкриває правоохоронний харак-
тер діяльності Національної поліції. Його суть полягає у 
тому, що поліцейські здійснюють свою діяльність на під-
ставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Кон-
ституцією та законами України.

Виконуючи свої повноваження з приводу охорони пу-
блічного порядку та безпеки, забезпечення реалізації прав 
і свобод громадян, працівники Національної поліції пови-
нні суворо та неухильно дотримуватися чинного законо-
давства та діяти у межах своєї компетенції та у рамках 
закону. Дотримання вимог законодавства поліцейськими є 
вкрай важливою вимогою до їх діяльності у зв’язку з тим, 
що  на  неї  покладено  обов’язок  служити  суспільству,  за-
безпечувати його безпеку та нормальний розвиток і функ-
ціонування.

Поліція  є  органом  виконавчої  влади,  і  працівники 
поліції  наділені  доволі широкими  повноваженнями  у 
сфері  застосування  заходів  державного  примусу.  Під 
час  реалізації  норм юридичної відповідальності пра-
цівники Національної поліції часто змушені засто-
совувати поліцейські заходи примусу, які  обмежують 
права  та  свободи  людини.  Особливо  важливо,  щоб 
така  діяльність проводилася  у межах  і  порядку,  чітко 
визначених законом. Порушення конституційних прав 
недоторканності  особи,  житла,  таємниці  листування, 
телефонних  переговорів,  поштових  і  телефонних  по-
відомлень, свободи пересування по території, свободи 
мирного  зібрання  тощо  є  порушеннями  принципу  за-
конності в діяльності Національної поліції та є вкрай 
неприпустимим фактом.

Слід окремо звернути увагу на те, що зміст принципу 
законності у діяльності Національної поліції полягає не 
лише у суворому виконанні Конституції України та інших 
нормативно-правових  актів національної системи зако-
нодавства, а  й  у забороні  законодавцем  поліцейському: 
по-перше, застосовувати та керуватися у своїй діяльності 
нормативно-правовими актами  (законами, відомчими ак-
тами тощо), які суперечать нормам Конституції України; 
по-друге, виконувати злочинні чи відверто незаконні роз-
порядження та накази.

Ст. 9 Закону України «Про Національну поліцію» за-
кріплює принцип відкритості та прозорості у діяльності 
поліцейських.

Показово, що поліція керується принципом відкритос-
ті та прозорості у  своїй  діяльності  лише  у межах, ви-
значених чинною національною системою права. Тобто 
всі  дії  з  приводу  інформування органів державної  влади 
та громадськості про діяльність у сфері забезпечення пу-
блічної безпеки і порядку, оприлюднення (поширення) ін-
формації з обмеженим доступом; розміщення інформації 
на веб-сайті поліцейські здійснюють у межах та у порядку, 
визначених законодавством.

Слід окремо звернути увагу на те, що особовий склад 
Національної поліції формується із залученням представ-
ників громадськості. Відтак згідно з наказом МВС від 25 
грудня 2015 р. № 1631 «Про організацію добору (конкур-
су) та просування по службі поліцейських» в апараті цен-
трального органу управління поліції та в її територіальних 
(міжрегіональних)  органах  (закладах,  установах)  для  за-
безпечення прозорого добору (конкурсу) та просування по 
службі поліцейських на підставі об’єктивного оцінювання 
професійного рівня й особистих якостей кожного поліцей-
ського,  відповідності  їх  посаді,  визначення  перспективи 
службового використання в органах поліції створюються 
поліцейські  комісії,  до  складу  яких  обов’язково  входять 
представники  громадськості  [8].  Таким  чином,  громад-
ськість  може  брати  реальну  участь  у  процесі  створення 
інститутів  Національної  поліції,  впливати  на  її  якісний 
склад. Участь представників громадськості у процесі до-
бору  та  просування  по  службі,  на  наш  погляд,  певною 
мірою забезпечує реалізацію принципу прозорості та від-
критості у діяльності Національної поліції.

Принцип відкритості та прозорості широко використо-
вується працівниками Національної поліції під час охоро-
ни публічного порядку та боротьби з правопорушеннями. 
Так, наприклад, інформування за допомогою засобів масо-
вої інформації громадськості про осіб, що розшукуються, 
дозволяє виявити окремі життєві обставини у конкретній 
справі або, у деяких випадках, знайти особу, винну у вчи-
ненні правопорушення.

Крім того, реалізація принципу відкритості та прозо-
рості дозволяє громадськості контролювати як діяльність 
Національної поліції взагалі, так і процес покладання по-
ліцейськими юридичної відповідальності. Оприлюднення 
публічної  інформації  та  інформації  з  обмеженим  досту-
пом,  якою  володіє  Національна  поліція,  дозволяє  пред-
ставникам громадськості брати активну участь у процесі 
охорони публічного порядку та публічної безпеки, покла-
дення юридичної відповідальності.

Принцип політичного нейтралітету у діяльності На-
ціональної поліції  закріплений  у  ст.  10  Закону  України 
«Про Національну  поліцію».  Згідно  з  його  змістом  пра-
цівники поліції, з одного боку, мають бути незалежними 
від діяльності громадських об’єднань і політичних партій, 
не висловлювати особистого ставлення до діяльності по-
літичних сил і партій; з іншого – Національна поліція має 
спеціальний автономний статус у структурі органів вико-
навчої влади [9, с. 40].

З метою реалізації принципу політичного нейтраліте-
ту  у  діяльності  Національної  поліції  у  правовій  системі 
України закріплено спеціальний автономний статус цьо-
го органу виконавчої влади. Сутність специфічного стату-
су Національної поліції полягає у тому, що під час вико-
нання своїх повноважень поліція не повинна отримувати 
ніяких інструкцій політичного характеру. Поліція у своїй 
діяльності  регулюється  лише  законом  і  не  залежить  від 
будь-яких політичних партій, рухів та інших громадських 
організацій  [10, c. 148]. А отже, у процесі правозастосу-
вання, вирішення конкретної життєвої ситуації працівни-
ки Національної поліції повинні бути об’єктивними, неза-
лежними від впливу політичних діячів. Поліцейські на всіх 
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стадіях покладення юридичної відповідальності повинні 
регулюватися  лише  законом,  перебувати  поза  політикою 
та політичними діями, ситуаціями.

Сьогодні на законодавчому рівні Національній поліції 
надано спеціальний автономний статус. Безпосереднє ке-
рівництво, а також орган, що координує діяльність Націо-
нальної поліції, перебувають поза політикою.

На сторінках юридичної наукової літератури вчені нео-
дноразово  доводили, що поглиблення партнерської  взає-
модії поліції та населення є могутнім чинником розбудови 
правової держави і ствердження громадянського суспіль-
ства [11, с. 600; 12, c. 195]. Партнерська взаємодія поліції 
та громадськості лежить в основі різних сучасних моделей 
організації та функціонування поліції (модель Community 
Policing).

Закон України  «Про Національну  поліцію» положен-
нями ст. 11 закріплює принцип взаємодії з населенням на 
засадах партнерства у діяльності поліції.  Згідно  з  цим 
принципом працівники Національної поліції повинні здій-
снювати свою діяльність у тісній співпраці та взаємодії з 
населенням, територіальними громадами та громадськими 
об’єднаннями на засадах партнерства і всі дії спрямовува-
ти на задоволення їхніх потреб. Рівень довіри населення 
до поліції є основним критерієм оцінки ефективності ді-
яльності органів і підрозділів поліції [3].

Положення  ст.  11  Закону України  «Про Національну 
поліцію»  деталізовано  у  відомчих  нормативно-правових 
актах.  Відтак  Положення  про  патрульну  службу  МВС, 
затверджене наказом МВС України від 02 липня 2015 р. 
№ 796, покладає обов’язок на працівників патрульної по-
ліції діяти у співпраці та взаємодії з населенням і громад-
ськими організаціями з метою запобігання правопорушен-
ням, забезпечення безпеки, зниження рівня злочинності, а 
також установлення довірливих відносин між поліцією та 
населенням  [13].  З метою підвищення довіри до органів 
МВС одним із принципів діяльності патрульної поліції є 
партнерство з фізичними та юридичними особами й орга-
нізаціями [14, с. 44; 15, с. 122].

Взаємодія державних правоохоронних органів  із  гро-
мадськістю є однією з важливих складових частин проце-
су демократизації суспільства, побудови в Україні право-
вої держави, забезпечення законності [16, с. 152]. Сумісна 
спільна  діяльність  працівників  Національної  поліції  та 
громадськості у сфері протидії злочинності, охорони пу-
блічного  порядку  та  публічної  безпеки,  а  також  покла-
дення юридичної відповідальності сприяє формуванню у 
правовій свідомості громадян поваги до права, правових 
установок, що припускають шанобливе ставлення до нор-
мативно-правових приписів, сумлінне їх виконання.

Ст.  12  Закону  України  «Про  Національну  поліцію» 
встановлює  принцип безперервності у діяльності полі-
цейських.  Згідно  зі  змістом  цього  нормативно-правового 

припису поліція забезпечує безперервне та цілодобове ви-
конання своїх завдань. Кожен має право в будь-який час 
звернутися по допомогу до поліції або поліцейського. По-
ліція не має права відмовити в розгляді або відкласти роз-
гляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод люди-
ни, юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від 
протиправних посягань із посиланням на вихідний, свят-
ковий чи неробочий день або закінчення робочого дня [3].

Укладачі  науково-практичного  коментаря  до  Закону 
України «Про Національну поліцію» вважають, що прин-
цип безперервності «виражається у забезпеченні невпин-
ного здійснення поліцейських дій із охорони громадського 
порядку, прав і свобод людини, інтересів суспільства і дер-
жави  та  протидії  злочинності.  Дотримуючись  принципу 
безперервності, поліція перебуває в постійній готовності 
до  реагування  на  злочинні  прояви,  надзвичайні  ситуації 
та  інші події»  [14, с. 45]. Тобто згідно з вимогами цього 
принципу діяльність поліцейські здійснюють постійно, як 
у робочі дні, так і в неробочі, вихідні, святкові дні. Захист 
прав  і  свобод  людини  та  громадянина,  протидія  злочин-
ності,  охорона  публічного  порядку,  публічної  безпеки  є 
невідкладними  завданнями  працівників  поліції.  Такі  за-
вдання поліцейські повинні виконувати цілодобово і що-
дня, незалежно від того, перебувають вони на роботі чи у 
відпустці тощо.

Поліцейський  на  території України  незалежно  від  по-
сади, яку він займає, місця знаходження і часу у разі звер-
нення до нього громадян або службових осіб із заявою чи 
повідомленням  про  події,  що  загрожують  особистій  чи 
громадській безпеці,  або у  разі  безпосереднього  виявлен-
ня таких, зобов’язаний вжити заходів щодо попередження і 
припинення правопорушень, рятування людей, надання до-
помоги особам, котрі її потребують, встановлення і затри-
мання  осіб,  які  вчинили  правопорушення,  охорони  місця 
події та повідомити про це в найближчий відділ поліції [17].

Зміст принципу безперервності зобов’язує працівників 
Національної поліції бути постійно на варті закону,  не 
відмовляти  у  допомозі  громадянам,  весь  час  виконувати 
повноваження, закріплені за ними законодавством.

Отже,  на  підставі  викладеного  у  статті  слід  зробити 
такі висновки:

Принципи  діяльності  працівників  Національної  по-
ліції  є  основними,  базовими,  визначальними правилами, 
вимогами, котрими керуються всі поліцейські незалежно 
від того, у якому структурному підрозділі працюють, які 
безпосередні функції, завдання виконують.

У  процесі  покладання  юридичної  відповідальності 
працівники Національної  поліції  повинні  керуватися  та-
кими принципами: верховенства права, дотримання прав і 
свобод людини, законності, відкритості та прозорості, по-
літичної нейтральності, взаємодії з населенням на засадах 
партнерства, безперервності.
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ПОЗБАВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСьКих ПРАВ І ВиГНАННЯ ЯК КРиМІНАЛьНІ ПОКАРАННЯ 
У СТАРОДАВНьОМУ РиМІ

dEPrIVaTION Of CIVIL rIghTS aNd ExPuLSION aS CrIMINaL PuNIShMENTS 
IN ThE aNCIENT rOME

Логвиненко Є.С.,
кандидат юридичних наук,

викладач кафедри міжнародного і конституційного права
Харківського національного університету внутрішніх справ

У статті на основі аналізу джерел і пам’яток права, а також досягнень історико-правової науки показано сутність і наслідки таких по-
карань, як позбавлення громадянських прав і вигнання в Стародавньому Римі. Зроблено висновок, що позбавлення прав і вигнання були 
доволі поширеним і суворим покаранням. Позбавлення громадянських прав могло бути повним або ж частковим. У першому випадку 
вигнання супроводжувалося оберненням у рабство, а часто і продажем за межі держави. У другому – вигнання могло бути строковим, 
а вигнанцю здебільшого визначалося конкретне місце перебування. Часткове позбавлення прав і вигнання призначалося переважно 
чиновникам за корупційні злочини. У разі винесення судом смертного вироку звинувачений позбавлявся усіх громадянських прав, оскіль-
ки вважалося, що покарання смертю може застосовуватися лише до рабів, що було, безсумнівно, особливістю кримінально-правової 
системи Стародавнього Риму.

Ключові слова: покарання, вигнання, злочини, позбавлення громадянських прав, Стародавній Рим, позбавлення прав.

В статье на основе анализа источников и памятников права, а также достижений историко-правовой науки показана сущность и 
последствия таких наказаний, как лишение гражданских прав и изгнание в Древнем Риме. Сделан вывод, что лишение прав и изгнание 
были довольно распространенным и серьезным наказанием. Лишения гражданских прав могло быть полным или частичным. В первом 
случае изгнание сопровождалось обращением в рабство, а часто и продажей за пределы государства. Во втором – изгнание могло быть 
срочным, а изгнаннику определялось конкретное место пребывания. Частичное лишение прав и изгнания предназначалось, в основном, 
чиновникам за коррупционные преступления. В случае вынесения судом смертного приговора обвиняемый лишался всех гражданских 
прав, поскольку считалось, что наказание смертью может применяться только к рабам, что было, несомненно, особенностью уголовно-
правовой системы Древнего Рима.

Ключевые слова: наказание, изгнание, преступления, лишение гражданских прав, Древний Рим, лишение прав.

On the basis of the analysis of sources and monuments of law, as well as the achievements of historical and legal science, the author has 
demonstrated the essence and consequences of such punishments as deprivation of civil rights and expulsion in the ancient Rome. It has been 
concluded that deprivation of rights and expulsion were fairly widespread and severe punishments. Deprivation of civil rights could be complete or 
partial. In the first case, the expulsion, as a rule, was accompanied by the enslavement, and often by the sale abroad. In the second, the expulsion 
could be terminated, and an expellee was in most cases determined by a specific place of residence. Partial deprivation of rights and expulsion 
were mainly intended for officials for corruption crimes. In case of the death penalty appointed by the court, an accused was deprived of all civil 
rights, since one believed that the death sentence could only be applied to slaves, which was, undoubtedly, a specific feature of the criminal and 
legal system of the ancient Rome.

Key words: punishment, expulsion, crimes, deprivation of civil rights, ancient Rome, deprivation of rights.

Постановка проблеми. На  сучасному  етапі  Україна 
докладає чимало зусиль, щоб стати дійсно європейською 
цивілізованою  країною.  Задля  цього  керівництвом  краї-
ни проводиться комплекс реформ в усіх сферах суспіль-
но-державного  життя,  серед  яких  оптимізація  інституту 
покарання є однією з ключових. Однак ефективне прове-
дення вищеозначеної реформи залежить не лише від ко-
піювання напрацювань країн Євросоюзу, а й від вивчення 
та врахування досвіду минулого, адже історія показує, що 
на розвиток інституту покарання впливають різні фактори 
(правосвідомість  суспільства,  рівень його правової куль-
тури,  національні  традиції,  політичний  та  економічний 
розвиток держави тощо). У цьому сенсі вивчення еволюції 
покарань у Стародавньому Римі викликає  інтерес у пра-
вознавців,  адже  в Античному Римі  сформувалося  сучас-

не розуміння права, його структура  і  термінологія. Саме 
тому науковці  звертаються до  витоків права, щоб краще 
збагнути сьогодення,  внести відповідні корективи та на-
дати необхідного  імпульсу розвитку правових  інститутів 
сьогодні. До того ж, серед кримінальних покарань, що іс-
нували у Стародавньому Римі, такі види, як позбавлення 
громадянських прав  і вигнання належно не опрацьовані, 
а тому викликають особливий науковий інтерес, оскільки 
їх дослідження дозволяє більш повно та точно охаракте-
ризувати  систему  покарань Античного  Риму,  показати  її 
еволюцію.

Стан дослідження. Різні  покоління  науковців  ціка-
вила  історія  Стародавнього  Риму.  Так,  дореволюційні 
дослідники  Г.М.  Лазарєв,  І.О.  Покровський,  О.М.  Сто-
янов,  В.М.  Хвостов  та  ін.  здебільшого  обмежувалися 
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характеристикою  основних рис права, у т. ч. й криміналь-
ного. Стосовно покарань, зокрема позбавлення прав і ви-
гнання, то автори швидше вдавалися до їх описання, ніж 
до належного аналітичного опрацювання.

За радянської доби з’являються праці, які характеризу-
ються більш уважним вивченням законодавства Стародав-
нього Риму. Хоча історики й правознавці не присвячували 
окремих  робіт  дослідженню  процесу  еволюції  покарань 
в Античному Римі, тим не менше в своїх роботах торка-
лися зазначеної проблематики. У працях В.Д. Блаватсько-
го,  Л.А.  Єльницького,  О.Р.  Корсунського,  П.М.  Галанзи, 
А.І. Косарева, М.О. Машкіна та ін. такі покарання, як по-
збавлення громадянських прав і вигнання розглядалися у 
межах тем власних досліджень, а тому системний їх ана-
ліз відсутній.

У  сучасний  період  науковці  особливу  увагу  приділи-
ли  дослідженню  права  Стародавнього  Риму.  У  роботах 
О.І. Бойка, О.О. Іванова, Є.В. Афонасіна, Л.Л. Кофанова та 
ін. розкрито процес формування таких понять та інститутів, 
як «право», «закон», «санкція», «покарання» тощо. Показа-
но, що у кримінальному праві Стародавнього Риму сфор-
мувалася відносно стійка система покарань, яка передбача-
ла  за  кваліфікації  правопорушення  з’ясування  сукупності 
важливих обставин для визнання діяння злочинним.

З’являються наукові праці, у яких більш ретельно до-
сліджується кримінальне право Античного Риму, зокрема 
його  система  покарань.  Так,  О.А.  Омельченко  визначив 
основні етапи розвитку системи покарань Стародавнього 
Риму  [1]. Він  зазначив, що  в  ранньому римському праві 
присудження  кримінального  покарання  від  імені  народу 
мав «абстрактно-загальний сенс», а конкретна форма за-
стосування покарання призначалася додатково, на розсуд 
вищих  магістрів.  З  розвитком  кримінального  законодав-
ства  покарання  стало  конкретним  і  залежало  від  виду  й 
обставин скоєння злочину. Від характеру суб’єкта злочину 
стали застосовуватися комплексні покарання. І, нарешті, у 
розвинутому римському праві з’являються деякі загальні 
критерії визначення форми покарання, що «відповідають 
загальній меті кримінальної відплати»  [1, с. 41]. У свою 
чергу,  на  підставі широкого  кола  джерел Г.І.  Тирасполь-
ський запропонував класифікацію видів покарань у Ста-
родавньому  Римі,  показав  еволюцію  давньоримських 
каральних  заходів,  їх  залежність  від  соціального  та  мо-
рального розвитку суспільства [2].

У  цей  період  з’являються  роботи  Ю.В.  Першина, 
К.В. Вержбицького, Г.Г. Білоконя, Ю.О.  Іванова та  ін.,  у 
яких розглядаються окремі види покарань або ж покаран-
ня за певні звинувачення у злочині. Розібратися в сутнос-
ті  та  наслідках  такого  покарання,  як  позбавлення  прав  і 
вигнання намагалися А.В. Кафіатуліна [3], А.І. Максимов 
[4]. Вони здебільшого обмежувалися констатацією або ж 
описуванням подій і фактів, не вдаючись до їх належного 
історико-правового аналізу.

Усе вищевикладене дозволяє констатувати, що сьогод-
ні окремих наукових досліджень означеної проблематики 
немає, а тому ця тема є актуальною.

Мета статті – на  основі  аналізу  джерел  і  пам’яток 
права,  а  також  досягнень  попередніх  дослідників  пока-
зати  сутність  і  наслідки  таких покарань,  як позбавлення 
громадянських прав і вигнання, з’ясувати, яке місце вони 
посідали у системі покарань Стародавнього Риму.

Виклад основного матеріалу. У Стародавньому Римі 
позбавлення громадянських прав громадянина та вигнан-
ня  належали  до  суворих  видів  покарання.  Втрата  прав 
громадянина поділялася на дві категорії. Перша – це по-
вне  позбавлення  громадянських  прав  (capіtis deminutio 
maxіmа), що пов’язувалося з позбавленням волі (обернен-
ня в рабство та продаж за межі країни). Друга – часткова 
втрата громадянського статусу зі  збереженням особистої 
свободи (capіtis deminutio mediа), що пов’язувалося з ви-
гнанням (deportatio) [2, с. 68].

У  першому  випадку  громадянин  позбавлявся  права 
вважатися членом не лише власної родини, не лише дер-
жави, а людства загалом. Така людина начебто викреслю-
валася з числа вільних людей. Повне позбавлення грома-
дянських прав за часів Сервія Туллія застосовувалося до 
тих, хто ухилявся від перепису [5, с. 292]. Також це пока-
рання загрожувало тим, хто з метою наживи приховав свій 
статус і дозволив купити себе як раба, а потім вимагав ану-
лювання незаконного продажу, посилаючись на своє гро-
мадянство.  Врешті,  «вищий  ступінь  утрати  громадських 
прав» застосовувався до злочинців, яким було присуджено 
смертну кару. «На відміну від нашого права, – пояснював 
А. Валлон, – ця громадська смерть наставала не після при-
ведення  вироку,  а  безпосередньо  після  винесення  його 
(statim, ut de his sententia dicta ets, conditionem permutant – 
як тільки щодо них оголошено вирок, вони змінюють своє 
становище); вони ставали рабами в силу накладеного по-
карання, (servi poenae – раби в силу покарання); через по-
вагу до громадянина, до вільної людини, до рук ката мали 
віддаватися лише раби» [5, с. 292–293].

За  часткової  втрати  громадянського  статусу  зі  збере-
женням  особистої  свободи  вигнання могло  бути  різним: 
або засуджений мав залишити Рим і переселитися до кон-
кретного  пункту  призначення,  зазвичай,  на  який-небудь 
острів чи на нові завойовані території, або ж він мав по-
кинути столицю та мешкати в будь-якому регіоні за умови 
згоди на це місцевої влади [1, c. 48].

Доволі поширеним в Античному Римі було т. зв. «до-
бровільне  вигнання»  (exilium),  коли  особа  з  політичних 
причин залишала місто, а часто Батьківщину, щоб уникну-
ти політичного переслідування, репресій і смертної кари. 
«Добровільне вигнання» супроводжувалося втратою гро-
мадянських прав і конфіскацією майна. Спершу це пока-
рання посилювалося забороною проживати поряд зі свої-
ми громадянами (т. зв. забороною води і вогню (interdictio 
aquae et ignis)). У разі несанкціонованого повернення та-
кого вигнанця будь-хто мав право його вбити і не нести за 
свій вчинок ніякої відповідальності [2, с. 68].

Розглядаючи еволюцію системи покарань у Стародав-
ньому Римі,  І.О. Покровський показав  характерні  зміни, 
що відбулися у ній. Він писав: «Що стосується покарань, 
то  тут  варто  відзначити  таку  особливість  республікан-
ського  періоду.  Вже  в  першу  половину  його  утворилося 
правило, що звинувачений перед comitia centuriata, якому 
загрожує смертна кара, може уникнути її, залишивши до 
вироку Рим і пішовши у вигнання… У другій половині це 
вигнання – interdictio aquae et ignis (заборона води і вог-
ню  – Є. Л.)  супроводжувалося,  за  загальним  правилом, 
утратою громадянської правоздатності особи та конфіска-
цією майна, стає звичайним покаранням за усі вищі зло-
чини замість колишньої смертної кари. Найдовше смертна 
кара зберігалася за вбивство родича, але за Помпея її ска-
сували й тут» [6, с. 171].

Вигнання застосовували за різноманітні державні, по-
садові,  релігійні,  військові  злочини  та  правопорушення: 
за  «підтримку  ворогів  Риму»,  «образу  величі  римського 
народу», спробу заколоту, підготовку вбивства посадової 
особи,  невизнання  величі  богів,  Сенату,  відпущення  без 
дозволу полонених на волю, дезертирство, відсторонення 
від посади магістратів, невизнання влади народних трибу-
нів тощо [7, с. 61–62].

У 62 р. відбувся перший судовий процес «із приводу 
образи  величі  імператора».  Незважаючи  на  очікування 
Нерона, Сенат не виніс смертного вироку звинуваченому 
претору Антистію, а призначив вигнання з конфіскацією 
майна [8, с. 183].

Т. Моммзен відзначив, що злочини «про образу вели-
чі»  в  судах  за  часів  республіки  розглядалися  нечасто.  Зі 
звинуваченнями  в  цьому  злочині  «діяли  обережно,  його 
висували у разі зради Батьківщини та виявлення малодуш-
ності». Крім того, справу розглядали в суді присяжних за-
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сідателів, що, на переконання історика, «указувало на зна-
чні обмеження при визначенні покарання; також фактично 
було скасовано смертну кару». В імперський період склад 
злочину  значно  розширився.  За  імператора  Августа  до 
нього було включено правопорушення, а справа вже роз-
глядалася  у Сенаті,  тобто  посадовими  особами. До  того 
ж, крім вигнання, було поновлено смертну кару (її можна 
було замінити добровільним вигнанням – Є. Л.) і введено 
конфіскацію майна як покарання за цей злочин [9, с. 158].

У  період  становлення  Римської  імперії  за  вимагання 
хабаря магістратам або іншим посадовим особам призна-
чалися покарання: штраф або обмеження в правах. У 59 р. 
до н. е. Юлій Цезар видав закон, згідно з яким посадовцю-
хабарнику  загрожувало  як  виключення  з  членів  Сенату, 
так і вигнання за межі Римської держави [10, с. 66].

Едикт Антоніна Пія (138–161 рр.) передбачав вигнан-
ня за крадіжку грошей із монетного державного двору або 
золота чи срібла з державних рудників [10, с. 67].

Звертають  на  себе  увагу  антикорупційні  заходи  дав-
ньоримської влади. За організацію розкішних трапез ви-
борцям, підкуп впливових осіб, а також спроби тиску на 
суддю з метою прийняття вигідного рішення у справі, що 
розглядалася,  призначалося  вигнання  й  обмеження  або 
повне позбавлення громадянських прав. У зв’язку зі збіль-
шенням звинувачень у корупції диктатор Корнелій Сулла 
(138–78  рр.  до  н.  е.)  законодавчо  ввів  нове  покарання  – 
установлення  десятирічної  заборони  на  обрання  в  магі-
страти [10, с. 68].

У середині V ст. до н.  е.  в Стародавньому Римі було 
засновано  посаду  цензора,  до  обов’язків  якого  входило 
наглядати  за  мораллю  з  правом  накладати  покарання  за 
порушення  встановлених  правил  поведінки,  тобто  за  ті 
правопорушення, які не підпадали під юрисдикцію суду. 
Наприклад,  за  погане  виховання  дітей,  жорстоке  пово-
дження з рабами та клієнтами, порушення клятви, непра-
вильний спосіб життя, непристойну поведінку посадових 
осіб  тощо. У цих випадках цензорами призначалися  або 
таке покарання, як ignominia (позбавлення чесного імені, 
клеймування  ганьбою,  безчестя),  або  nota  (осуд,  заува-
ження в усній чи письмовій формі). Цензорам надавалося 
право залежно від вчиненого правопорушення виключити 
посадову особу із Сенату або із верстви вершників, пере-
вести в нижчу трибу (із сільської в менш значну міську) 
чи зовсім виключити з триб, унаслідок чого особа ставала 
ерарієм,  яким  без  будь-яких  обмежень  установлювалися 
податки. Це теж робили цензори, призначаючи для такої 
категорії податки, що були в два, чотири, а то й вісім разів 
більшими, ніж у інших громадян [11, с. 11].

Оскільки  Стародавній  Рим  перманентно  перебував  у 
стані війни, то питанням формування війська та його бо-
єздатності  приділялася  посилена  увага. Військові  злочи-
ни та порушення встановленого порядку та дисципліни в 
римській армії  суворо каралися. Здебільшого вигнання  з 
країни або вигнання з війська застосовували до дезерти-
рів. Вигнання з армії або розжалування могло призначати-
ся також за крадіжку чужої зброї, постійні скарги на умови 
служби, залишення місця караулу (тут могли призначити й 
тілесне покарання – Є. Л.), нанесення поранення камінням 
товаришу по службі (якщо ж поранення нанесене мечем, 
то карали смертю), залишення охорони в ставці команду-
ючого чи іншого начальства тощо [12, с. 50; 10, с. 69].

Окрім  того,  застосовувалося масове  вигнання  з  ар-
мії. Воно призначалося у тому разі, якщо легіонери «у 
великій  кількості  змовилися  про  вчинення  ганебного 

діяння  чи  коли  цілий  легіон  перейшов  на  бік  ворога» 
[13, с. 429].

Існували  й  інші  принизливі  покарання,  які  застосо-
вувалися лише серед військових:  зменшення частки здо-
бичі  під  час  розподілу  трофеїв,  зменшення  жалування, 
тимчасове  проживання поза межами  військового  табору, 
де  ризик  бути  захопленим  у  полон  або  вбитим  був  зна-
чно  більшим,  заміна  в  пайку  пшениці  на  ячмінь  тощо 
[12, с. 50–51].

Варто зауважити, що покарання за однакове правопо-
рушення в мирний і воєнний час були різні. Так, батька, 
який переховував  свого  сина  від  набору  до  армії  в мир-
ний період, карали побиттям палицями, а сина посилали 
служити як штрафника. Під час війни майно родини кон-
фісковували, а її голова вирушав у заслання. Таке ж пока-
рання передбачалося і за нанесення батьком каліцтва сину 
з метою визнання останнього нездатним через фізичний 
стан нести військову службу [12, с. 52].

З 83 р. до н. е. законами Корнелія Сулли до вигнання 
на острови з конфіскацією майна засуджували тих, хто ви-
готовляв чи продавав отруту, носив зброю з метою скоїти 
вбивство, мав при собі знаряддя крадія, замінив чи вкрав 
або умисно зіпсував чи знищив заповіт. Ці злочини вважа-
лися такими, що потребують суворої кримінальної відпо-
відальності, й інколи каралися навіть смертю [12, с. 53].

Обов’язок  зберігати  в  шлюбі  вірність  законодавчо 
закріплювався  лише  за  жінками.  Спершу  покарання  за 
перелюбство  віддавалося  на  розсуд  чоловіка  або  батька. 
Катон наставляв: «Якщо застанеш свою дружину під час 
перелюбства,  можеш  убити  її  без  суду,  уникаючи  пока-
рання. Вона ж,  якщо  ти  її  втягнеш у розбещення чи об-
дуриш, не сміє пальцем до тебе доторкнутися й не має на 
це права» [14, с. 75]. Закон Августа (18 або 17 рр. до н. е.) 
зобов’язував чоловіка розірвати шлюб і розпочати проти 
дружини  судове  переслідування.  Якщо  чоловік  вибачав 
свою дружину, то сам переслідувався як перелюбник і мав 
бути вигнаний, а майно його конфісковували. Звинуваче-
ні  в  перелюбстві  жінки  підлягали  засланню  на  острови 
[14, с. 75]. Такому ж покаранню підлягали близькі родичі, 
котрі одружилися, їх шлюб анулювався [15, с. 65].

Вигнанці мали виділятися з-поміж інших вільних гро-
мадян.  Їм  заборонялося  носити  традиційний  римський 
одяг – тогу [16, с. 112]. Саме слово «тога» було рівнознач-
не слову «римлянин», а значить, громадянин. Позбавлені 
громадянських прав носили грецький плащ (pallium). Тога 
була символом тріумфаторів, а паліум – знаком переможе-
них [17, с. 130].

Висновок. Узагальнюючи вищевикладене, можна кон-
статувати, що позбавлення громадянських прав і вигнання 
були доволі поширеним і суворим покаранням в Антично-
му Римі. Повне позбавлення  громадянських прав  супро-
воджувалося оберненням у рабство, а часто і продажем за 
межі держави. Це покарання здебільшого застосовувалося 
до  осіб, що  скоїли  державний  або ж  тяжкий  військовий 
злочин,  і було безстроковим. Непоодинокі випадки, коли 
імператори  так  карали  своїх  політичних  супротивників. 
Часткове позбавлення прав і вигнання призначалося зде-
більшого  чиновникам  за  корупційні  злочини.  Стати  ви-
гнанцем  було  ганебно,  проте  це  покарання  могло  бути 
строковим. У разі винесення судом смертного вироку зви-
нувачений позбавлявся усіх громадянських прав, оскільки 
вважалося,  що  покарання  смертю  може  застосовуватися 
лише до рабів, що було, безсумнівно, особливістю кримі-
нально-правової системи Стародавнього Риму.
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ІСТОРІЯ ДЕРЖАВи І ПРАВА ФРАНЦУЗСьКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1789-1794 РОКІВ

ThE frENCh rEVOLuTION frOM 1789 uNTIL 1794

Матвєєва Т.О., 
викладач кафедри історії держави та права України та зарубіжних країн

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Французька буржуазно-демократична революція 1789–1794 рр. являла собою зразок найбільш радикального буржуазного пере-
вороту. Були змінені феодальні виробничі відносини, утворювалися сприятливі умови для розвитку більш прогресивних для того часу 
капіталістичних відносин. У своєму розвитку революція пройшла всі стадії і досягла найвищої точки у період якобінської диктатури. 

Ключові слова: Велика французька буржуазно-демократична революція, Декларація прав людини та громадянина 1789 року, Кон-
ституція 1791 року, конституційна монархія, жирондистська республіка, якобінська диктатура, закон маркіза Ле-Шапельє, національна 
гвардія, Генеральні штати, Конвент.

Французская буржуазно-демократическая революция 1789–1794 гг. представляла собой образец буржуазного радикального пере-
ворота. Были изменены феодальные производственные отношения, создавались благоприятные условия для развития более прогрес-
сивных для того часа капиталистических отношений. 

Ключевые слова: Великая французская буржуазно-демократическая революция, Декларация прав человека и гражданина 
1789 года и конституция 1791 года, конституционная монархия, жирондистская республика, якобинская диктатура, закон маркиза Ле-
Шапелье, национальная гвардия, Генеральные штаты, Конвент.

The French Revolution was a period of far-reaching social and political upheaval in France that lazed from 1789 until 1799. And was partially 
carried forward by Napoleon during the later expansion of the French.

Key words: Declaration of the rights of man and of the citizen, French revolution, monarchy, estates general, the Bastille, Napoleon,  French 
republic,  Versailles, French empire, established of republic.

Протягом XVII – XVIII ст. ст. в Англії та Європі від-
булися буржуазні революції. У ході цих революцій утво-
рився союз класових сил, керівна роль в якому належала 
буржуазії. Для  того, щоб  об’єднати  ці  сили,  надати  сво-
їм вузько класовим  інтересам загального характеру, бур-
жуазія  висунула  гасла,  здатні  привернути  до  боротьби 
народ.  Так,  за  часів  Французької  буржуазної  революції 
1789–1794 рр. таким закликом, підтриманим учасниками 
революції, стали «свобода, рівність, братерство». Однак у 
міру того, як розгорталася революція, ставало зрозуміло, 
що кожний з її учасників розумів ці слова по-своєму. Бур-
жуазія трактувала їх як свободу від феодальних обмежень 
і  перешкод,  формальну  рівність  перед  законом,  свободу 
приватної власності,  свободу експлуатації. Народні маси 
прагнули  під  цим  прапором  досягти  іншого  результату: 
фактичної рівності і свободи від експлуатації, зрівняльно-
го розподілу землі та інше. Тому з розвитком революції, у 
міру того, як вона підносилася на ще вищий щабель, зрос-
тали і поглиблювалися суперечки між її учасниками. Все 
це призводило до  того, що на якийсь момент буржуазія, 
намагаючись припинити революцію, сама ставала контр-
революційною  силою,  а  народні  маси,  навпаки,  прагну-

ли  вести  революцію  далі,  поглиблювати  її,  справедливо 
вважаючи, що вони не здобули ще від революції істотних 
результатів.  Виникав  розкол  у  самому  таборі  революції. 
Так проявлялася загальна закономірність усіх буржуазних 
революцій: неможливість тривалого союзу промислової й 
торгової  буржуазії,  яка  виступала  гегемоном  революцій-
ного табору, з основною рушійною силою революції – на-
родом, бо існували розбіжності у питанні про зміст і спо-
соби  здійснення  соціально-економічних,  політичних  та 
інших суспільних перетворень. До того ж треба зважити 
на  те, що  й  сама  буржуазія  не  була  цілком  однорідною. 
До  її  складу  входили  аристократична  верхівка,  середні 
верстви у вигляді торгово-промислової буржуазії, і, наре-
шті, дрібна буржуазія. Кожна з цих груп мала свої власні 
інтереси,  які  часто  не  збігалися,  а,  навпаки,  суперечили 
один одному. Всі ці причини  зумовили те, що всередині 
єдиної спочатку маси учасників революції з  її розвитком 
і розв’язанням поставлених перед нею завдань відбувало-
ся розмежування,  змінювалося співвідношення класових 
сил. Окремі групи буржуазії відходили від революції, на-
магалися стримати її подальший розвиток, припинити по-
ступальний  рух  уперед,  переходили  до  контрреволюцій-



43

Порівняльно-аналітичне право
♦

ного табору, а на зміну їм приходили ті соціальні сили, які 
ще не вичерпали своєї революційної енергії. Розстановка 
класових сил, їх співвідношення, яке змінювалося у міру 
розгортання буржуазної революції, були покладені в осно-
ву виділення найважливіших етапів розвитку буржуазних 
революцій. Такий підхід дає можливість визначити осно-
вні закономірності процесу. 

Аналіз головних етапів розвитку буржуазної револю-
ції у Франції доводить, що революція була тут найбільш 
рішучою і послідовною, тут вона пройшла всі етапи, до-
сягла кульмінаційного піднесення у своєму розвитку. Ви-
хідним моментом у визначенні етапів розвитку французь-
кої буржуазної революції 1789–1794 рр. є положення про 
поступальний розвиток буржуазної революції – у першій 
буржуазній революції за пануванням конституціоналістів 
іде  панування  жирондистів,  за  пануванням жирондистів 
іде панування якобінців. Кожна з цих партій спирається на 
більш передову. Як тільки дана партія довела революцію 
настільки далеко, що вже не може ні йти за нею, ні тим 
більше очолювати її, – цю партію відстороняє і посилає на 
гільйотину сміливіший союзник, який стоїть  за нею. Ре-
волюція рухається таким чином, по висхідній лінії. Отже, 
французька буржуазна революція пройшла три основних 
етапи, розвиток йшов по висхідній, на кожному з  етапів 
революційним рухом керувала одна з буржуазних партій. 
Перший етап революції  тривав  з  14 липня 1789 року до 
10  серпня  1792  року  [1,  с.  54].  Безпосереднім  приводом 
для начала революції став конфлікт Людовика XVI з Ге-
неральними штатами, за допомогою яких уряд сподівався 
знайти шляхи і засоби подолання фінансової кризи. Від-
криття  Генеральних штатів,  куди  було  обрано  600  пред-
ставників від дворянства і духівництва, а також 600 депу-
татів  від  третього  стану  (головним чином представників 
великої буржуазії) відбулося 5 травня 1789. Але виявило-
ся, що принцип роботи цієї установи залишився старим: 
кожен стан одержував один голос. Представники третього 
стану не погодилися з цим, вимагаючи нових принципів 
роботи,  поіменного  голосування.  Наполягання  народних 
мас,  їхня підтримка,  виявлена депутатам третього стану, 
прискорили розвиток подій, відчувши, що зволікання ви-
кличе хвилю народного обурення, яке може повернутися і 
проти самих Генеральних штатів, депутати третього стану 
вжили рішучих заходів: 17 червня 1789 року проголоси-
ли себе Національними зборами, а 7 липня – Установчи-
ми  зборами.  Таким  чином,  вони  стали  на шлях  рішучої 
боротьби  з  абсолютизмом. Тим часом уряд  готувався  до 
кривавої  розправи  з  антифеодальним  рухом  (у  столицю 
стягувалися війська). Однак народ Парижа зірвав ці пла-
ни  і  13 липня 1789 року  спалахнуло  збройне повстання. 
14  липня  повстанці  штурмом  заволоділи  королівською 
фортецею  –  в’язницею  Бастилією.  Ця  подія  не  тільки 
врятувала Установчі збори, а й була початком буржуазної 
революції.  У  перші  дні  революції  панувала,  на  перший 
погляд,  єдність усіх революційних сил. Спільні лозунги, 
здавалося,  згуртували всіх в однорідну масу: робітників, 
власників  мануфактур,  ремісників  та  адвокатів.  У  часи 
революційного піднесення були прийняті важливі рішен-
ня:  про  утворення  буржуазної  національної  гвардії,  про 
скасування  феодальних  станів  і  станових  привілеїв,  про 
свободу промисловості і торгівлі. Було запроваджено нову 
адміністративну систему, за якою Франція поділялася на 
83  департаменти,  проведено  церковну  реформу.  Верши-
ною  цих  перетворень  було  прийняття  Установчими  збо-
рами 26  серпня 1789 року найважливішого програмного 
документа революції  – Декларації  прав людини  і  грома-
дянина.  Розроблена  у  дусі  загальнонаціонального  мані-
фесту,  який  проголошував  права  громадян,  що  скинули 
панування феодального гноблення, Декларація закріплю-
вала  найважливіші  принципи  феодального  ладу.  «Пред-
ставники французького народу, які створили національні 
збори  і  вважають, що тільки неосвіченість,  забуття прав 

людини і зневага до них виявляються єдиними причинами 
суспільних бід  і  пороків  урядів,  –  було  сказано  у  вступі 
до документа, – прийняли рішення викласти в урочистій 
декларації природні, невіддільні і священні права людини. 
Проголосивши, що  «люди  народжуються  і  залишаються 
вільними й рівними у правах» [2, с. 17]. Декларація від-
носила до таких природних і недоторканних прав людини 
свободу, власність, безпеку й опір гнобленню (ст. 1-2 Де-
кларації).  Джерело  суверенітету  у  нації,  тому  «закон  є 
виразом  загальної  волі»  (ст.  6).  Базуючись  на  цих  поло-
женнях, Декларація закріплювала принцип загального ви-
борчого права, проголошувала представницький характер 
законодавчого  органу  як  верховного  органу  державної 
влади, розподіл влади на законодавчу, виконавчу і судову, 
встановлювала принцип буржуазної законності. Принци-
пи Декларації прав людини і громадянина були викликом 
старому  відживаючому  ладу.  Декларація  утверджувала 
новий, буржуазний лад. Закріплені у ст. 17 святість і не-
доторканість приватної власності узаконювали новий тип 
експлуатації людини людиною – буржуазний. Цей чисто 
буржуазний характер Декларації проявлявся і у тому, що 
вона  обминула  мовчанням  питання  про  скасування  всіх 
феодальних  повинностей  і  феодального  землеволодіння. 
Нічого не було сказано й про скасування рабства у фран-
цузьких колоніях, не було згадки й про свободу союзів  і 
зборів.

Так, уже на першому етапі виявилася ще одна законо-
мірність – з розвитком революції все більш наочним ста-
вав  її  буржуазний  характер.  Селянські  виступи  змусили 
Установчі збори зайнятися аграрним питанням. 4 серпня 
1789 року Установчим зборам було проголошено «повне 
знищення феодального  режиму»,  а  насправді  –  декрето-
ване  скасування  лише  другорядних  особистих  феодаль-
них повинностей  селян  і  деяких монопольних прав дво-
рянства.  Найважливіші  для  селянства  так  звані  реальні 
повинності  (ценз,  панщина, шампур),  згідно  з  декретом, 
підлягали  викупу.  Одночасно  у  повному  протиріччі  із 
принципами Декларації прав людини і громадянина Уста-
новчі  збори  закріпили  новий  порядок  виборів  в  органи 
державної влади й врядування. Було введено цензову ви-
борчу систему, за якою провадився розподіл усіх громадян 
на  «активних»  і  «пасивних».  При  цьому  виборчих  прав 
набували лише «активні». До їх складу входили чоловіки, 
що досягли 25 років, не були слугами за винагороду, спла-
чували прямий податок у розмірі,  не нижчому на 3-ден-
ний заробіток робітника, і мали можливість на свій кошт 
придбати спорядження і зброю для служби у національній 
гвардії [1, с. 27].

У 1791 році був прийнятий реакційний закон «про збо-
ри робітників і ремісників одного стану і однієї професії», 
відомий як закон Ле-Шапельє. Під загрозою кримінально-
го покарання цей закон забороняв союзи і страйки робіт-
ників. Такого розвитку французькій буржуазній революції 
надало те, що на першому її етапі політичне керівництво 
було  у  руках  буржуазної  аристократії  і  частини  дворян-
ства,  що  обуржуазилася.  Це  насамперед  банкіри,  влас-
ники  великих  мануфактур,  колоніальних  підприємств, 
судновласники, багаті й знатні землевласники, які перебу-
дували свої землеволодіння на буржуазний лад. Їхня пар-
тія конституціоналістів на першому етапі революції мала 
більшість у всіх найважливіших політичних установах й 
органах.

Конституціоналісти  були  найбільш  помірною  пар-
тією  французької  буржуазії.  Вони  зовсім  не  намагалися 
різкого  зламу  феодально-абсолютистського  ладу.  Їхнім 
ідеалом  була  цензова  конституційна монархія. Відповід-
но  до  цього  конституціоналісти  у  1791  році  розробили 
конституцію, яка на їхній погляд, повинна була стати за-
вершальним  актом  революції.  Конституція  зберегла  за 
дворянством право на землю і феодальні повинності й у 
той же час закріпила політичне панування буржуазії. Вона 
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зафіксувала  компроміс  між  цими  класами  Франції  і  та-
ким чином відступила від основних принципів Деклара-
ції прав людини і громадянина. З конституцією 1791 року 
Франція ставала конституційною монархією, яка спирала-
ся на принцип розподілу влади. Законодавча влада пере-
давалася однопалатним Національним зборам, що форму-
валися на основі цензового виборчого права з розподілом 
громадян на «активних» і «пасивних». До виключної ком-
петенції Національних зборів належало право вирішувати 
розмір державних прибутків і витрат, справи війни і миру. 
Розробка питань законодавства, введення нових посад та 
інше. Виконавча влада належала королю і міністрам, яких 
він призначав. Особа короля вважалася  за Конституцією 
«священною і недоторканою» У його руках була зосеред-
жена найвища виконавча влада, від нього  залежало при-
значення й звільнення міністрів. Однак виконавча влада за 
конституцією повинна була функціонувати відповідно до 
законів, прийнятих Національними зборами. Судова вла-
да оголошувалася незалежною від Національних зборів і 
короля. Разом з тим суди не мали право втручатися у здій-
снення законодавчої влади і діяльність органів врядуван-
ня. Суддів обирали на основі цензового виборчого права 
[2, с. 34]. Конституція 1791 року формально проголосила 
буржуазні права і свободи (свободи совісті, право на збо-
ри, право на скарги й петиції до уряду та ін.), але не давала 
жодних гарантій їх здійснення. Більше того, різного роду 
обмеження зводили нанівець проголошені свободи.

У вересні 1791 року Установчі збори було розпущено. 
Людовик XVI підписав конституцію, почалося комплекту-
вання нових державних органів. На цьому велика буржуа-
зія визнала революцію остаточно завершеною, вона була 
цілком задоволена досягнутим. Партія конституціоналіс-
тів фактично виконала свою програму. 1 жовтня 1791 року 
були скликані Національні збори, які розпочали свою ро-
боту. Однак народні маси не були задоволені наслідками 
революції.  Вони  розглядали  події,  що  сталися,  лише  як 
початок революційних перетворень, вимагали продовжен-
ня  і  поглиблення  революції.  Селянство  посилювало  бо-
ротьбу за повну ліквідацію дворянського землеволодіння, 
за  скасування феодальних  повинностей.  Все  рішучішою 
ставала  і  боротьба міського  населення. Уряд  використав 
силу для придушення народних виступів, у райони селян-
ських  заворушень  було  направлено  загони  національної 
гвардії. У липні 1791 р. на Марсовому полі підступно роз-
стріляли неозброєну демонстрацію парижан, які зібралися 
для прийняття петиції з осудом монархії. Всі ці події свід-
чили про те, що велика буржуазія перетворилася на реак-
ційну силу. У таких умовах король та його оточення роз-
робили  плани  контрреволюційного  перевороту.  Все 
більша кількість дворян емігрувала з Франції, покладаючи 
надії на іноземну інтервенцію. Намагався втекти за кордон 
і Людовик XVI.  20  квітня 1792 року Національні  збори, 
щоб попередити удар контрреволюції  самі оголосили ві-
йну  австрійському  імператору.  Але  вагання  і  навмисна 
бездіяльність  уряду,  зрада  дворян-офіцерів  спричинили 
поразку  французької  армії.  Все  це  змусило  народ  знову 
взяти долю революції у свої руки. Добровольці – волонте-
ри з усіх кінців Франції прибували у Париж, щоб звідси 
вирушити на боротьбу з ворогом. Народ, відчувши зраду у 
королівському  палаці,  вимагав  скинення Людовика XVI. 
10  серпня  1792  року  у  Парижі  спалахнуло  збройне  по-
встання. Керувала ним Революційна комуна Парижа. Лю-
довика XVI  було  заарештовано. Панування  конституціо-
налістів  закінчилося,  конституція  1791  року  втратила 
свою силу. Було оголошено скликання нового найвищого 
органу влади – Національного конвенту, у виборах якого 
мали брати участь усі французи, яким виповнився 21 рік 
[2,  с.  141]. Повстання  10  серпня  1792  року  знаменувало 
вступ буржуазної революції у Франції у другий етап її роз-
витку з хронологічними рамками від 10 серпня 1792 року 
по 2 червня 1793 року. Повстання 10 серпня покінчило з 

монархією, і з політичним пануванням конституціоналіс-
тів. Керівна роль на другому етапі революції перейшла до 
жирондистів – політичного угрупування, яке виражало ін-
тереси  торгово-промислової,  насамперед  провінційної 
буржуазії. Вони й увійшли до складу Тимчасової ради – 
нового уряду революції. Жирондисти зовсім не прагнули 
серйозних революційних перетворень. Але на їхню полі-
тику впливала наявність Революційної комуни, яка виступа-
ла сміливо і рішуче, обстоювала інтереси народу. Суттєвого 
значення набувала й наявність якобінців – дрібнобуржуазної 
партії, яка боролася разом із народом за послідовне здійснен-
ня завдань буржуазної революції. Щоб отримати голоси на 
виборах у Конвент, жирондистам довелося вжити певних за-
ходів в інтересах селянства. Вони провели розпродаж емі-
грантських земель, припинили судові справи, пов’язані з 
претензіями феодалів до селян. Але невдовзі самі жирон-
дисти  вже прагнули  завершити революцію,  побоюючись 
подальшого її розвитку. Про співвідношення сил на друго-
му етапі революції свідчив склад Конвенту, що розпочав 
роботу у вересні 1792 року. Усього було обрано 795 депу-
татів: близько 200 жирондистів і приблизно 100 якобінців. 
Більшість депутатів не входила у ці угрупування. Це не-
стійке угрупування  іронічно називали «болотом».  З осо-
бливою  гостротою  напруженість  політичної  боротьби  у 
Конвенті виявилася у ті дні, коли йому випало вирішувати 
долю короля. Людовик XVI був засуджений Конвентом. За 
страту  короля  висловилося  387  депутатів,  проти  –  334. 
Але й ця незначна перевага голосів була забезпечена за-
вдяки  якобінцям,  які  наполягали  на  поіменному  голосу-
ванні.  3  вересня  1792  року  Франція  стала  республікою 
[2, с. 158]. Жирондисти були проти подальшого розвитку 
революції. Вони намагалися стримати  її,  сковували силу 
народу у боротьбі проти зовнішніх ворогів та їх контрре-
волюційних посібників у самій країні. Подібно до того, як 
це було з конституціоналістами, жирондисти у 1793 році 
перетворилися на контрреволюційну силу. Все це усклад-
нювалося тим, що різко погіршилося економічне станови-
ще Франції. Аграрне  питання  все ще  не  було  вирішено. 
Селянські  заворушення не вщухали. Особливої  гостроти 
на  початку  1793  року  набула  продовольча  проблема. 
У Конвент надходили численні  скарги про  те, що народ 
голодує. А у цей час спекулянти безперервно підвищували 
ціни, штучно створювали нестачу продуктів харчування. 
У  таких  умовах  активізувалася  контрреволюція.  Арміям 
європейської коаліції, до якої приєдналися Англія, Іспанія, 
Голландія, вдалося кілька разів завдати поразки французь-
ким військам. Спалахнули заколоти і у самій країні. Так, у 
березні 1793 року почався роялістський заколот у селян-
ській провінції Вандеї. Незадоволення народних мас по-
літикою  жирондистів  вилилося  у  збройне  повстання. 
31 травня 1793 року у Парижі вдарили на сполох. Народ 
оточив будинок, де засідав Конвент, вимагаючи дозволу на 
арешт  жирондистських  депутатів.  Однак  цей  виступ  за-
знав невдачі. 2 червня відбувся новий виступ, на цей раз 
Конвент був змушений декретувати арешт 29 жирондис-
тів – членів Конвенту. Політичне панування жирондистів 
було  зламано.  Революція  рухалася  вперед,  набувала  все 
більш  демократичного  характеру.  Народне  повстання 
31  травня  –  2  червня  1793  року  передало  владу  якобін-
цям – представникам революційної дрібної буржуазії. Ре-
волюція вступила у третій етап свого розвитку: 2 червня 
1793 – 27 липня 1794 року етап її найбільшого піднесення, 
її кульмінаційний момент. До влади прийшла дрібнобур-
жуазна партія, яка виступала у союзі з народом, з низами 
міста й села. Це була найбільш революційна сила в історії 
французької  революції.  Якобінці  взяли  владу  в  умовах 
смертельної небезпеки, що нависла над революцією. Ката-
строфічне  скорочення  виробництва,  гостра  продовольча 
криза. Небачене зростання спекуляції. Голодні бунти і т.д. 
доповнювалися заколотами і змовами контрреволюційних 
сил,  натиском  інтервентів,  які  намагалися  погасити 
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полум’я революції. З-поміж 83 департаментів, на які поді-
лялася  Франція,  60  були  захоплені  арміями  інтервентів 
або опинилися у руках заколотників. Влада Конвенту збе-
рігалася лише над голодуючим Парижем і незначною те-
риторією навколо столиці, які були охоплені звідусіль вог-
нем  контрреволюції.  Республіка  була  на  краю  загибелі. 
Війська інтервентів рухалися з півночі, сходу і південно-
східного напрямку. Армію Франції  було  дезорганізовано 
зрадою Демур’є, солдати голодували. В обкладеному пру-
саками Майнці було з’їдене все живе, включно до пацю-
ків. Жирондистські депутати, що втекли з Парижа, вико-
ристовуючи  стан  голоду,  провокували  заколоти,  якими 
були охоплені 60 з 83 департаментів. Повстала селянська 
Вандея – відстала область Франції, де селяни перебували 
під  сильним  клерикальним  впливом  і  вірили  «у  нашого 
доброго  короля».  До  того  ж  англійський  флот  блокував 
порти  Франції,  бунтівники  оволоділи  фортецею-портом 
Тулоном. Комітет суспільного порятунку, який очолював 
Дантон, став виявляти нерішучість і коливання. Це поро-
дило конфлікт у середовищі якобінців між прихильниками 
Дантона та Робесп’єра. 10 липня 1793 року Конвент пере-
обрав Комітет суспільного порятунку, і Дантона було ви-
ведено з його складу. Керівництво перейшло до Робесп’єра 
та  його  прихильників.  Новий  комітет  за  його  рішучість 
щодо захисту революції стали називати «Великим коміте-
том суспільного порятунку». Ідеологічним центром рево-
люції,  її політичним штабом стає Якобінський клуб. Він 
був  заснований  у  липні  1789  року  групою  депутатів  від 
«третього стану». Бретонський клуб, перетворений неза-
баром на «Товариство друзів конституції»,  яке у Парижі 
розмістилося у бібліотеці монастирського ордену Святого 
Якова і одержало спочатку прізвисько, а потім і офіційну 
назву якобінців. Спочатку клуб мав загальнодемократич-
ний характер, до його складу входили всі противники аб-
солютизму,  але  переважали  прибічники  конституційної 
монархії.  Навесні  1790  року  вожді  поміркованих  Сійєс, 
Мірабо,  Лафайєт  та  інші  засновують  «Товариство 
1789 року», а потім – клуб фельянів. Керівництво у клубі 
якобінців переходить до республіканців на чолі з жирон-
дистом Бріссо [1, с. 172]. Повстання 10 серпня 1792 року 
викликало новий розкол у клубі. Жирондистів, зважаючи 
на  їхню  прихильність  до  компромісу  з  фельянами,  було 
виключено  з  клубу.  Лідерство  перейшло  до  буржуазних 
революційних  демократів  –  Робесп’єра,  Дантона,  Сен-
Жюста  та  ін.,  за  якими  і  залишилася  в  історії  назва 
якобінці. Не будучи партією у сучасному розумінні, Яко-
бінський  клуб  все ж  таки мав  розгалужену  організацію. 
Штабом  якобінців  був  Паризький  якобінський  клуб,  на 
місцях  діяли  секції  клубу.  «Народні  товариства»  було 
створено у всіх містах та департаментах. Рішення Паризь-
кого якобінського клубу бралися до керівництва місцеви-
ми  відділеннями.  Після  вигнання  жирондистів  безпере-
чним лідером клубу стає Максиміліан Робесп’єр, палкий 
прихильник  Руссо.  Не  будучи  формально  державною 
установою,  Паризький  якобінський  клуб  відіграв  коло-
сальну роль в управлінні революційною Францією. Засі-
дання клубу відбувалися кожного вечора. Тут ухвалювали-
ся  рішення  з  усіх  поточних питань,  а  наступного  дня  ці 
рішення  проводилися  через  державні  органи  –  Конвент, 

Комітет  суспільного  порятунку  та  Комітет  громадської 
безпеки. У Паризькому якобінському клубі суворо додер-
жувалися принципу рівності, тут не було «начальства», не 
було  міністрів,  генералів,  комісарів  –  всі  були  рівними. 
Паризький клуб і місцеві клуби періодично самоперевіря-
лися. Тут створювалися репутації,  звідси набиралися ка-
дри для вищих і місцевих органів влади. Паризький клуб 
якобінців  проіснував  до  падіння  якобінської  диктатури  і 
був  закритий  постановою  термідоріанського  Конвенту 
12 листопада 1794 року. Якобінці зуміли проявити неви-
черпну енергію і волю до перемоги. Основні і невідкладні 
завдання, що стояли на той час перед революцією, чітко 
сформулював Робесп’єр. У такі хвилини, вважав він, по-
трібна єдина воля треба, щоб народ об’єднався з Конвен-
том. Щоб залучити на свій бік народні маси якобінці вжи-
ли  політичних  та  соціально-економічних  заходів. 
Полі тичні дії виявилися у прагненні дати країні нову по-
літичну основу. За два тижні були розроблені нова Декла-
рація і нова конституція. 24 червня 1793 року обидва до-
кументи  були  готові.  Декларація  прав  людини  і 
громадянина 1793 року відрізнялася від попередньої біль-
шим демократизмом і революційністю, тут були закріпле-
ні погляди якобінців на суспільство і державу. Декларація 
проголошувала непорушні права людини: рівність, свобо-
ду, безпеку і власність; метою суспільства є загальне щас-
тя; уряд повинен забезпечити людині користування цими 
правами. Але  якщо  уряд  порушуватиме  ці  права,  то  по-
встання  народу  проти  уряду  є  його  найбільш  священне 
право і невідкладний обов’язок (ст. 35). «Суверенітет у на-
роді, – сказано у ст. 25, – він єдиний, неподільний, його 
неможна  погасити  давністю».  Право  перегляду  і  зміни 
конституції належить тільки народу, всі державні посади 
надаються  лише на певний  строк  [2,  с.  126]. Якобінська 
декларація  давала широкий  перелік  демократичних  сво-
бод: право на збори, свободу совісті, право подачі колек-
тивних петицій та ін. Обов’язком суспільства визнавалася 
допомога особам, нездатним до праці. «Суспільство пови-
нне всіма засобами сприяти успіхам народної освіти і зро-
бити освіту надбанням усіх громадян» (ст. 22). 

Декларація  стала  одним  з  найбільш  демократичних 
документів  революції,  вона  закріплювала  непорушність 
приватної  власності,  розглядала  її  як  невіддільне  і  при-
родне право людини (ст. 1-2). У документі Франція про-
голошувалася  республікою,  де  верховна  влада  належить 
народу – сукупності всіх французьких громадян, передба-
чався досить своєрідний порядок здійснення законодавчої 
влади. Усі громадяни, які проживали на одному місці не 
менше шести місяців і досягли 21 року, щороку обирали 
Законодавчий корпус, який діставав право пропонування 
законів. Прийнятий Законодавчим корпусом законопроект 
потребував наступного затвердження народом. З цією ме-
тою «законодавче пропонування» розсилалося в усі депар-
таменти Франції. І коли через 40 днів по тому «у половині 
департаментів плюс один одна десята частина первинних 
зборів кожного з них не відхилить проект, він вважається 
прийнятим і стає законом» (ст. 59). Революційний досвід 
якобінців враховано більшовиками при організації радян-
ської влади у Росії. В.І. Ленін порівнював більшовиків з 
якобінцями 1793 року.
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У статті з позицій юридичної компаративістики шляхом порівняння законодавства країн пострадянського простору проаналізовано 
правові норми, що визначають зовнішню контррозвідувальну діяльність як одну з основних функцій органів зовнішньої розвідки. Сформу-
льовано висновок,  що зовнішня контррозвідка здійснюється розвідувальними органами та органами державної безпеки за п’ятьма осно-
вними напрямами. Зазначені напрями відображають загальні наявні підходи розвідувальної теорії щодо здійснення зовнішньої контр-
розвідувальної діяльності та відповідають функціонуванню розвідувальних органів і органів державної безпеки провідних країн світу.

Ключові слова: розвідувальна діяльність, зовнішня контррозвідка, розвідувальні органи, контррозвідувальна діяльність, забезпе-
чення безпеки.

В статье с позиций юридической компаративистики путем сравнения законодательства стран постсоветского пространства проана-
лизированы правовые нормы, определяющие внешнюю контрразведывательную деятельность как одну из основных функций органов 
внешней разведки. Делается вывод, что внешняя контрразведка осуществляется разведывательными органами и органами государ-
ственной безопасности по пяти основным направлениям. Указанные направления отражают общие существующие подходы разведы-
вательной теории относительно осуществления внешней контрразведывательной деятельности и соответствуют функционированию 
разведывательных органов и органов государственной безопасности ведущих стран мира. 

Ключевые слова: разведывательная деятельность, внешняя контрразведка, разведывательные органы, контрразведывательная 
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The article from the standpoint of legal comparative studies by comparing the legislation of the countries of the former Soviet Union ana-
lyzed the legal norms defining foreign counterintelligence activities as one of the main functions of foreign intelligence agencies. It is concluded 
that external counterintelligence is carried out by intelligence and state security agencies in five main areas. These areas, in general, reflect the 
common existing approaches of intelligence theory regarding the implementation of external counterintelligence activities and correspond to the 
functioning of intelligence agencies and state security agencies of the leading countries of the world.

Key words: intelligence activities, external counterintelligence, intelligence agencies, counterintelligence activities, security.

Порівнюючи  законодавство  країн  пострадянського 
простору у сфері розвідувальної діяльності, можна пере-
конатися, що законодавці по-різному визначають правови-
ми  приписами  загальні  категорії, що  відображають  цілі, 
завдання  та  функції  своїх  розвідувальних  органів.  Осо-
бливий  інтерес  становлять функції,  серед яких найменш 
визначеною є зовнішня контррозвідувальна діяльність або 
зовнішня контррозвідка. Наприклад, у вітчизняному зако-
нодавстві про розвідувальні органи такої категорії немає, 
так само й напряму діяльності. Отже, постає проблема, чи 
варто визначати правовими нормами у законодавстві про 
розвідку цю функцію, а якщо так, то яким чином і за при-
кладом законодавця якої країни.

Метою  статті  є  визначення  змісту  зовнішньої  контр-
розвідки як основної функції розвідувальної   діяльності, 
а завдання – шляхом порівняння законодавства країн по-
страдянського простору виділити та проаналізувати пра-
вові  норми,  які  безпосередньо  визначають  цю  функцію 
або містять її складові.

Стосовно проблематики статті вітчизняних публікацій 
та видань немає. Немає відкритих наукових праць, у тому 
числі й в інтернет-ресурсах, із боку зарубіжних науковців. 
Ця наукова праця є першою.

На підставі аналізу законодавства країн пострадянсько-
го простору у сфері розвідувальної діяльності можна кон-
статувати, що в нормативно-правових актах серед основних 
функцій правовими приписами, безпосередньо або опосе-
редковано, визначається окремий напрям – зовнішня контр-
розвідка як вид розвідувальної діяльності, що здійснюється 
за межами національних територій та спрямована на вирі-
шення специфічних чітко окреслених завдань.

Аналізуючи  інтернет-ресурси,  на  яких  розміщується 
інформація    стосовно  розвідувальних  органів  країн  по-
страдянського  простору,  можна  констатувати,  що  під-
розділи  зовнішньої контррозвідки то  відображаються  у 

структурах цих  органів,  наприклад у Службі  зовнішньої 
розвідки  Російської  Федерації  (СЗР  РФ),  то  на  якийсь 
проміжок часу «зникають». Але фактично вони існували 
і  функціонують  нині  відповідно  до  поставлених  перед 
ними завдань. Так, у структурі СЗР РФ згідно з інформа-
цією з офіційного інтернет-сайту серед інших управлінь є 
Управління зовнішньої контррозвідки [1].

Необхідно підкреслити, що, крім СЗР РФ, інші країни 
пострадянського простору на офіційних інтернет-сайтах, 
як  правило,  не  показують повну  структуру  своїх  розвід-
увальних органів, а в законодавстві з інших напрямів або 
завдань не виокремлюють зовнішню контррозвідку. Як ви-
ключення можна навести Закон Грузії «Про розвідувальну 
діяльність»,  в  якому  безпосередньо  та  цілком  конкретно 
визначається напрям зовнішньої контррозвідки: «зовніш-
ня  контррозвідувальна  діяльність  –  вид  розвідувальної 
діяльності,  який  здійснюється  для  забезпечення  розвід-
увальної  діяльності  за  межами  Грузії  та  безпеки  осіб, 
які  беруть участь у ній,  дипломатичних представництв  і 
консульських  установ Грузії,  а  також  громадян Грузії  та 
членів  їх сімей, що знаходяться у тривалих закордонних 
відрядженнях та за родом своєї діяльності пов’язані з ін-
формацією, що становить державну таємницю» [2, ст. 3].

У законодавстві інших країн ця функція визначається 
опосередковано через  цілі,  завдання, функції  або  компе-
тенцію, повноваження: 

– у Законі України «Про розвідувальні органи Украї-
ни» зовнішня контррозвідка визначається через завдання: 
«забезпечення безпечного функціонування установ Укра-
їни  за  кордоном,  безпеки  співробітників  цих  установ  та 
членів їх сімей у країні перебування, а також відряджених 
за кордон громадян України, які обізнані у відомостях, що 
становлять державну таємницю» [3, ст. 4];

– у Законі Російської Федерації «Про зовнішню розвід-
ку» – через повноваження (забезпечення захисту держав-
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ної таємниці в установах, що знаходяться за межами те-
риторії; забезпечення безпеки співробітників установ, що 
знаходяться за кордоном, та членів їх сімей; забезпечення 
безпеки  відряджених  за  кордон  громадян,  які мають  до-
пуск до відомостей, що становлять державну таємницю, 
та членів їх сімей, що перебувають із ними; забезпечення 
власної безпеки, тобто захист своїх сил, засобів та інфор-
мації від протиправних дій та загроз) [4, ст. 6];

– у Законі Республіки Казахстан «Про зовнішню роз-
відку»  –  через  компетенцію  (забезпечення  захисту  дер-
жавних  секретів  в  закордонних  установах;  забезпечення 
безпеки закордонних установ та їх персоналу; забезпечен-
ня безпеки суб’єктів зовнішньої розвідки шляхом захисту 
своїх сил, засобів та  інформації від протиправних дій та 
загроз) [5, ст. 8].

Але  в  Положенні  Про  Службу  зовнішньої  розвід-
ки  Республіки  Казахстан  «Сирбар»  напрям  зовнішньої 
контррозвідки вже визначено через функції, які фактично 
дослівно  повторюють  зміст  компетенції, що міститься  у 
Законі РК «Про  зовнішню розвідку»  [6,  п.  15]. У Законі 
Литовської Республіки «Про розвідку» напрям зовнішньої 
контррозвідувальної  діяльності  визначено  через  основні 
сфери розвідувальної діяльності та права і обов’язки роз-
відувальних служб [7, ст. 7, 10]. В Указі Президента Респу-
бліки Білорусь «Про питання зовнішньої розвідки» функ-
цію  зовнішньої  контррозвідки  визначено  через  завдання 
та повноваження [8, п. 1.2, 1.10].

  Отже,  аналіз  нормативно-правових  актів  країн  по-
страдянського  простору  свідчить,  що  законодавці  зо-
внішню контррозвідку як функцію розвідувальної діяль-
ності визначають через різні загальні категорії (завдання, 
функції, компетенцію, права, обов’язки тощо), але її зміст 
загалом  формулюють  правовими  приписами  майже  од-
наково. Можна  констатувати,  що  законодавці    мимоволі 
об’єктивно відображають цей напрям у діяльності струк-
турних підрозділів розвідки за кордоном. 

Аналізуючи цілі,  завдання, функції, компетенцію, що 
визначені  у  відкритому  законодавстві,  можна  практично 
безпомилково  уявити  будь-який  напрям,  спрямованість 
та  характер  діяльності  окремих  структурних  підрозділів 
розвідки, у тому числі й тих, які здійснюють за кордоном 
зовнішню контррозвідку або виконують функцію власної 
безпеки.

Функції  –  це  основні  напрями  діяльності  розвідки  за-
для досягнення цілей та вирішення завдань, які перед нею 
ставляться. Саме у функціях виявляється сутність, зміст та 
призначення конкретного розвідувального органу  (зовніш-
ньої розвідки, військової або прикордонної розвідки) або їх 
структурних  підрозділів.  Зміст функцій  показує, що  саме 
робить конкретний розвідувальний орган, чим займаються 
його структурні підрозділи та які питання вони переважно 
вирішують. Як основні напрями діяльності, функції не вар-
то ототожнювати  із  самою діяльністю або окремими еле-
ментами  цієї  діяльності. Функції  призначені  відображати 
ту діяльність розвідувального органу, яку він зобов’язаний 
та має здійснювати задля вирішення завдань, які на нього 
покладено.  Вони  (функції)  пов’язані  з  об’єктивними  по-
требами захисту держави від  зовнішніх  загроз, формулю-
ються залежно від виду розвідувального органу, основних 
завдань, що покладаються на нього, і є, фактично, засобом 
реалізації цих завдань. Поняття функції також не слід ото-
тожнювати з цілями та завданнями. Якщо метою розвід-
увального органу є те, до чого його спрямовує керівництво 
держави і до чого він має прагнути, а завдання – засоби її 
досягнення,  то  функції –  це  основні  напрями  діяльності 
розвідувального органу, виконання встановлених для нього 
певних правил, дотримання алгоритму дій задля вирішення 
завдань, які на нього покладені. 

Таким чином, цілі і завдання визначають функції. Сво-
єю чергою, цілі та завдання залежать від умов, що реаль-
но складаються в конкретний проміжок часу.  

Необхідно зазначити, що законодавство більшості кра-
їн  пострадянського  простору  у  сфері  розвідувальної  ді-
яльності має  багато  спільного  із  законодавством РФ. До 
речі,  19  квітня  2001  р.  постановою  Міжпарламентської 
Асамблеї  держав-учасників СНД № 17-8  був  прийнятий 
модельний  закон  «Про  зовнішню  розвідку»  [9].  Він  був 
розроблений на основі Федерального Закону РФ «Про зо-
внішню розвідку»  [4].  Інші  держави  запозичили  з  цього 
модельного  закону багато формулювань  та правових  ви-
значень, які використали для розробки та прийняття у по-
дальшому своїх національних законодавчих актів у сфері 
розвідувальної діяльності.

Якщо  проаналізувати  законодавство  вищезазначених 
країн  (Росія,  Білорусь,  Казахстан.  Грузія,  Литва)  та  до-
датково Вірменії, Молдови, Азербайджану [10−12] у сфе-
рі регулювання розвідувальної діяльності саме з позицій 
цілей, завдань, функцій, компетенції  тощо,  можна  кон-
статувати, що розвідувальні органи та органи державної 
безпеки цих країн застосовують за кордоном свої сили та 
засоби  за  перерахованими  нижче  напрямами  зовнішньої 
контррозвідки.

1. Здійснення контррозвідувальної діяльності в її кла-
сичному розумінні, тобто контррозвідувальне забезпечен-
ня закордонних дипломатичних та консульських установ, 
забезпечення  безпеки  співробітників  цих  та  інших уста-
нов, членів  їх  сімей,  а  також громадян, які постійно або 
тимчасово знаходяться за кордоном (прерогатива в цьому 
напрямі  належить  спеціально  уповноваженому  органу 
державної влади у сфері забезпечення державної безпеки, 
а в окремих випадках у межах компетенції – розвідуваль-
ним  органам).  Класичним  прикладом  визначення  цього 
напряму  правовими  приписами  може  послужити  Феде-
ральний Закон РФ «Про зовнішню розвідку» [4, ст. 6]. 

Зазначений  напрям  передбачає  створення  та  реалі-
зацію  за  кордоном  системи  контррозвідувальних,  по-
шукових,  режимних,  адміністративно-правових  заходів, 
спрямованих на попередження, своєчасне виявлення і за-
побігання спробам спеціальних служб іноземних держав, 
злочинних  організацій,  груп  та  осіб  встановити  проти-
правні  контакти,  у  тому  числі  й  з  вербувальними  ціля-
ми,  зі  співробітниками  закордонних установ,  членами  їх 
сімей, а також громадянами, які постійно або тимчасово 
знаходяться  за  кордоном,  здійснити щодо  приміщень  на 
території дипломатичних установ та членів дипломатич-
ного персоналу розвідувальних, терористичних та інших 
протиправних  акцій,  створити  неприйнятні  умови  для 
нормального функціонування установ та перебування гро-
мадян за кордоном.

Суб’єкти,  що  здійснюють  контррозвідувальне  забез-
печення  закордонних  дипломатичних  та  консульських 
установ,  забезпечують безпеку  співробітників цих  та  ін-
ших  установ,  членів  їх  сімей,  а  також  громадян,  які  по-
стійно або тимчасово знаходяться за кордоном, постійно 
накопичують й аналізують  інформацію про протиправну 
діяльність  спецслужб  іноземних  держав  та  злочинних 
угруповань,  на  базі  отриманого  матеріалу  розробляють 
рекомендації щодо вдосконалення розвідувальної і контр-
розвідувальної  роботи  за  кордоном,  а  також  планують 
конкретні заходи щодо виявлення, попередження та при-
пинення протиправної діяльності.

2.  Здійснення  активних  наступальних  контррозвіду-
вальних заходів за кордоном (стрижень зовнішньої контр-
розвідки)  з  метою  протидії  розвідувально-підривній  або 
злочинній  діяльності  спеціальних  служб  іноземних  дер-
жав,  а  також  організацій,  окремих  груп  та  осіб  шляхом 
проникнення в їх структури (прерогатива в цьому напрямі 
належить розвідувальним органам, а в окремих випадках 
із  території  власної  держави  −  спеціально  уповноваже-
ному органу  державної  влади  у  сфері  забезпечення  дер-
жавної  безпеки).  Прикладом  визначення  цього  напряму 
правовими приписами може послужити Положення «Про 
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Службу зовнішньої розвідки Республіки Казахстан «Сир-
бар» від 26 березня 2009 р. № 773 [6, п. 14]. 

Зазначений  напрям  передбачає  здійснення  розвідкою 
або/та  контррозвідкою  комплексу  заходів  для  добування 
інформації  про  плани  і  наміри  спеціальних  служб  іно-
земних  держав,  злочинних  організацій,  груп  та  окремих 
осіб, із метою попередження та припинення їх діяльності, 
введення в оману або перехоплення ініціативи, компроме-
тування лідерів, доведення дезінформації, спонукання або 
примушування діяти у невигідних умовах, у потрібному 
для розвідки та контррозвідки напрямі, відволікання і роз-
порошення їх сил тощо. 

Цей напрям також передбачає організацію та здійснен-
ня активних заходів на базі накопиченої і проаналізованої 
інформації  стосовно  наявності  у  спеціальних  іноземних 
служб  (терористичних,  злочинних  угрупувань)  системи 
запобіжних заходів від проникнення в їх структури спів-
робітників (конфідентів) розвідки (контррозвідки). 

3.  Здійснення  контррозвідувальних  заходів  за  кордо-
ном із метою забезпечення власної безпеки, тобто захисту 
своїх розвідувальних сил, засобів та інформації від проти-
правних дій та загроз (прерогатива належить структурним 
підрозділам  власної  безпеки,  які  функціонують  у  складі 
розвідувальних  органів). Цей  напрям  визначений  право-
вими приписами майже  у  всіх  законодавчих  актах  країн 
пострадянського простору [2–8; 10−12].

Особливістю цього напряму є те, що підрозділи влас-
ної  безпеки  у  складі  розвідувальних  органів  наділені 
правами на здійснення захисту своїх розвідувальних сил, 
засобів та  інформації в основному у рамках оперативно-
розшукового законодавства. Але у випадках отримання у 
процесі  проведення  оперативно-розшукових  заходів  ін-
формації щодо ознак проведення розвідувально-підривної 
діяльності на користь іноземної держави або її спеціаль-
них служб, злочинних угруповань тощо повне виявлення, 
попередження  та  припинення  такої  діяльності  здійсню-
ється у рамках контррозвідувальної діяльності. Останнє є 
змістом діяльності зовнішньої контррозвідки.  

4. Організація та забезпечення в межах компетенції роз-
відувальних органів, у тому числі шляхом здійснення окре-
мих контррозвідувальних заходів, захисту державної таємни-
ці в установах, що знаходяться за межами території держави 
(прерогатива належить розвідувальним органам, а в окремих 
випадках  −  спеціально  уповноваженому  органу  державної 
влади у сфері забезпечення державної безпеки). Цей напрям 
також визначений правовими приписами у всіх законодавчих 
актах країн пострадянського простору [2–8; 10–12]. 

Особливість цього напряму також передбачає застосу-
вання розвідувальними органами   сукупності режимних, 
адміністративно-правових  та  оперативно-розшукових 
заходів,  спрямованих  на  попередження,  своєчасне  ви-
явлення  і  запобігання фактам  несанкціонованого  витоку 
інформації з обмеженим доступом, розголошення держав-
ної таємниці, втрати документів, що містять відомості про 
державну  таємницю  або  зразків, що  є  її  носіями. Але  у 
випадках отримання ознак передачі або збирання з метою 
передачі  іноземним  спецслужбам,  підприємствам,  уста-
новам,  організаціям  або  їх  представникам  економічних, 
науково-технічних або  інших відомостей, що становлять 
державну  таємницю  або  конфіденційну  інформацію,  яка 
знаходиться у володінні держави, повне виявлення, попе-
редження та припинення такої діяльності також здійсню-
ється у рамках контррозвідувальної діяльності. Останнє є 
також змістом діяльності зовнішньої контррозвідки.  

5.  Забезпечення  безпеки  відряджених  за  межи  тери-
торії  держави осіб,  які мають допуск до  відомостей, що 

становлять  державну  таємницю,  та  членів  їх  сімей,  які 
одночасно перебувають із ними за кордоном (прерогатива 
реалізації цього напряму належить розвідувальним орга-
нам, а в окремих випадках − спеціально уповноваженому 
органу державної  влади у  сфері  забезпечення державної 
безпеки). Наприклад, цей напрям чітко визначений в Указі 
Президента  Республіки  Білорусь  «Про  питання  зовніш-
ньої розвідки» № 116 від 25 березня 2003 р. [7, п. 1.2.].

Особливістю цього напряму є те, що основний обсяг 
упереджувальних  контррозвідувальних  заходів  здійсню-
ється на території держави перед відрядженням особи за 
кордон. Зміст заходів – перевірка її у рамках оперативно-
розшукового  законодавства,  за  інформаційними  базами 
даних,  інструктування  перед  виїздом  тощо.  Але,  якщо 
попередньо отримана вагома та достатньо перевірена ін-
формація  щодо  протиправних  спрямувань  до  носія  дер-
жавної таємниці з боку спеціальних служб або злочинних 
угруповань, то робота з ним за кордоном із метою повного 
виявлення,  попередження  або  припинення  протиправної 
діяльності здійснюється співробітниками розвідувальних 
органів саме в рамках зовнішньої контррозвідки. 

Необхідно зазначити, що у засобах масової інформації 
іноді публікуються «факти» про проведення розвідуваль-
ними органами країн пострадянського простору (в осно-
вному підрозділами воєнної розвідки) нібито спеціальних 
гострих операцій. Але стосовно цього напряму, тобто про-
ведення спеціальних операцій на території інших країн, у 
законодавстві  вищезазначених  країн немає жодного пра-
вового припису. 

Відповідно до чинного законодавства країн пострадян-
ського простору у сфері розвідувальної діяльності зовніш-
ня контррозвідка здійснюється розвідувальними органами 
та органами державної безпеки за такими основними на-
прямами:

–  контррозвідувальне  забезпечення  закордонних  ди-
пломатичних та консульських установ, забезпечення без-
пеки співробітників цих та інших установ, членів їх сімей, 
а також громадян, які постійно або тимчасово знаходяться 
за кордоном;

–  здійснення  активних  наступальних  контррозвіду-
вальних заходів за кордоном із метою протидії протиправ-
ній  або  злочинній  діяльності  спеціальних  служб  інозем-
них держав, а також організацій, окремих груп та осіб, у 
тому числі шляхом проникнення в їх структури;

–  здійснення  контррозвідувальних  заходів  за  кордо-
ном із метою забезпечення власної безпеки, тобто захисту 
своїх розвідувальних сил, засобів та інформації від проти-
правних дій та загроз;

–  організація  та  забезпечення  в  межах  компетенції 
розвідувальних органів, у тому числі шляхом здійснення 
окремих контррозвідувальних заходів, захисту державної 
таємниці в установах, що знаходяться за межами території 
держави;

– забезпечення безпеки відряджених за межі території 
держави осіб, які мають допуск до відомостей, що станов-
лять державну таємницю, та членів їх сімей, які одночасно 
перебувають із ними за кордоном.

Зазначені напрями відображають загальні підходи роз-
відувальної теорії щодо здійснення зовнішньої контрроз-
відувальної  діяльності  та  відповідають  функціонуванню 
розвідувальних органів і органів державної безпеки про-
відних країн світу. В межах проблеми статті у подальших 
наукових дослідженнях доцільно провести аналіз законо-
давства країн пострадянського простору стосовно можли-
вості  застосування  у  зовнішній  контррозвідувальній  ді-
яльності методів оперативно-розшукового законодавства.
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У статті проводиться теоретичне дослідження загальних принципів юридичного процесу. Здійснюється аналіз юридичної літератури 
та відповідного нормативно-правового матеріалу. Принципи юридичного процесу визначаються як найбільш узагальнені правові вимоги, 
що мають відправне значення, безпосередньо відображають пізнані закономірності, визначають напрями практичних дій залучених до їх 
реалізації суб’єктів юридичного процесу. Надається характеристика різновидів загальних принципів юридичного процесу.

Ключові слова: юридичний процес, процесуальна діяльність, принципи права, принципи юридичного процесу, загальні принципи 
юридичного процесу.

В статье проводится теоретическое исследование общих принципов юридического процесса. Осуществляется анализ юридической 
литературы и соответствующего нормативно-правового материала. Под принципами юридического процесса подразумеваются наи-
более обобщенные правовые требования, которые имеют отправное значение, непосредственно отражают установленные закономер-
ности и определяют направления практических действий вовлеченных в их реализацию субъектов юридического процесса. Дается 
характеристика разновидностей общих принципов юридического процесса.

Ключевые слова: юридический процесс, процессуальная деятельность, принципы права, принципы юридического процесса, об-
щие принципы юридического процесса.

The article deals with theoretical study of the general principles of the legal process. An analysis of legal literature and relevant normative 
legal material is carried out. Principles of the legal process are defined as the most generalized legal requirements that are of initial importance, 
directly reflect the recognized laws, determine the directions of practical actions involved in the implementation of legal process subjects. The 
characteristic of varieties of general principles of the legal process is given.

Key words: legal process, procedural activity, principles of law, principles of legal process, general principles of legal process.

Постановка проблеми.  У  загальнотеоретичній  на-
уці  термін  «принцип»,  як  правило,  використовується  в 
етимологічному  значенні  як  засада,  вихідне  положен-
ня  будь-якого  явища  (вчення,  організації,  діяльності 
тощо) [1, с. 75]. Поняття «принцип» широко використову-
ється у правовій літературі країн континентальної Європи 
епохи Середньовіччя. Етимологічне походження цього тер-
міна пов’язане з давньофранцузьким терміном «рrіnсіре» 
і лат. «рrincipium», які, своєю чергою, є похідними від лат. 
«рrinceps» [2, с. 8]. У сучасній науковій юридичній літе-
ратурі,  як  правило,  під  принципами  розуміють  основні 
засади,  вихідні  положення,  які  відображають  сутнісні 
властивості права [3, с. 22−27]. Крім того, принципи права 
виражають  найбільш  загальні  закономірності  розвитку 
правової  системи,  є  його  якісною  характеристикою. 
Принципи  завжди  виражаються  у  вигляді  загальної  ідеї, 
основоположних  засад,  вимоги,  що  ставляться  до  права 

загалом. Вони завжди висловлюють пріоритети держави, 
об’єктивні закономірності, що мають місце в суспільстві. 

Оскільки  принципи  юридичного  процесу  є  складо-
вою частиною системи принципів права, вони об’єктивно 
зумовлені відносинами, що склалися у суспільстві. Про-
цесуальні  принципи  формуються  у  результаті  вивіреної, 
аргументованої  та обґрунтованої діяльності вповноваже-
них  суб’єктів,  внаслідок  пізнання  закономірностей  про-
цесуальної  діяльності.  Вони  слугують  орієнтиром  для 
сучасного  процесуального  законодавства,  відображають 
тенденції розвитку юридичного процесу і виступають мі-
рилом  законності  процесуальної  діяльності  уповноваже-
них суб’єктів [4, с. 127]. Принципи процесу також певним 
чином  визначають  його  сутність,  зумовлюють мету  і  за-
вдання  у  правореалізаційній  і  правотворчій,  правоохо-
ронній діяльності. Варто зауважити, що оскільки пробле-
ма  розуміння  принципів  процесу  є  однією  з  найбільш 
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 суперечливих та малодосліджених, у правничій науці від-
сутня єдність поглядів щодо їх поняття.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі ас-
пекти  цього  явища  розглядалися  представниками  загаль-
нотеоретичної  науки  (В.  Горшеньов,  С.  Гусарєв,  О.  Фат-
хутдінова, П. Недбайло та ін.) та галузевих наук (В. Кройтор, 
А. Пухтецька, Г. Тимченко, С. Фурса та ін.). Внаслідок роз-
біжності та суперечливості поглядів відсутній опис статич-
ної і динамічної структури принципів процесу системи, не 
досліджена їх взаємодія, не вирішене питання про місце і 
роль кожного  з принципів у рамках  їх  загальної  системи. 
Отже, не вирішено багато проблемних питань, пов’язаних 
із недоліками реалізації вимог системи принципів на різних 
стадіях процесу. Розкриття змісту процесуальних принци-
пів дасть змогу отримати найбільш повне уявлення про до-
сліджуване явище правової дійсності.

Виклад основного матеріалу дослідження.  На  наш 
погляд,  під  принципами  юридичного  процесу  слід  ро-
зуміти  найбільш  узагальнені  правові  вимоги,  що  мають 
відправне значення, безпосередньо відображають пізнані 
закономірності,  визначають  напрями  практичних  дій  за-
лучених  до  їх  реалізації  суб’єктів  юридичного  процесу. 
Доцільно,  використовуючи  як  критерій  класифікації  дію 
принципів юридичного процесу в системі права, виокре-
мити його загальні принципи, котрі притаманні усім різ-
новидам юридичної процесуальної діяльності. До їх числа 
ми пропонуємо зарахувати наведені нижче.

Принцип законності. На нашу думку, законність щодо 
усіх  видів  юридичного  процесу  є  проявом  позитивного 
права,  оскільки  у  законності  «концентровано  виражена 
властивість  права  щодо  протистояння  сваволі  в  процесі 
впорядкування  суспільних  відносин»  [5,  с.  3].  Принцип 
законності є конституційним принципом, оскільки в ч. 2 
ст.  19 Конституції України  зазначається, що органи дер-
жавної влади зобов’язані діяти лише на підставі, у межах 
повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та 
законами України  [6].  Крім  того,  конституційні  принци-
пи  верховенства  права  і  верховенства  закону,  закріплені 
у ст. 8 Конституції України, у діалектичної взаємодії ви-
ражають  загальне розуміння  законності,  яке  є основопо-
ложним  для  права,  але  щодо  юридичного  процесу  має 
певні  особливості. Маємо підстави  констатувати, що  за-
конність юридичного процесу проявляється в  законності 
суб’єктного складу учасників юридичного процесу, закон-
ності  юридичної  процедури  здійснення  процесуальних 
дій, законності результатів прийнятого у справі рішення, 
законності застосовуваної процесуальної відповідальнос-
ті. Порушення будь-якого з процесуальних принципів тяг-
не за собою порушення принципу законності юридичного 
процесу.  Зміст  всіх  інших  принципів  процесу  має  відо-
бражати вимогу дотримання правових приписів у процесі 
реалізації будь-якого з видів юридичного процесу, верхо-
венства  закону  в  процесуальній  сфері,  пріоритету  Кон-
ституції та норм міжнародного права. У майбутньому, на 
думку Т.В. Гурової, принцип законності у процесуальній 
сфері спричинить виникнення у правовій системі судового 
прецедента як джерела права [7, с. 14−16], активізує кон-
ституційний процес,  забезпечить розвиток внутрішнього 
процесуального  законодавства  згідно  з  міжнародно-пра-
вовими нормами. Так, у правотворчому процесі принцип 
законності  означає  вимогу  дотримання  процедури  при-
йняття  нормативно-правового  акта,  дотримання  компе-
тенції органу або посадової особи, що приймає акт тощо.

Принцип поваги і дотримання прав особи. Конститу-
ція України не тільки визнає та закріплює права та свободи 
людини і громадянина, але й гарантує їх, оскільки людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і без-
пека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. 
Крім того, ст. 3 Конституції України проголошує, що права 
і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави, а утвердження  і забезпечення 

прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Цей 
принцип є загальним для всіх видів юридичного процесу і 
набуває особливої  значущості у  зв’язку з  тим, що однією 
з  характеристик  юридичного  процесу  виступає  наявність 
суб’єкта, наділеного державно-владними повноваженнями 
та можливістю застосування  заходів процесуального при-
мусу, в тому числі і щодо обмеження прав і свобод грома-
дян. Наявність такого суб’єкта дозволяє говорити про те, що 
цей  принцип  виступає  в  системі  загальноправових  прин-
ципів  більшою  мірою  як  принцип  юридичного  процесу, 
оскільки законодавче закріплення в нормах матеріального 
права цього принципу і відображення його в законодавстві 
не вирішує проблеми поваги і дотримання прав особистості 
в ході юридичного процесу. Саме в процесі діяльності упо-
вноважених  суб’єктів  проблема  забезпечення  та  захисту 
прав особистості виходить на перший план. Вимога поваги 
і дотримання прав особистості знаходить своє відображен-
ня в установчій діяльності, особливо у виборчому процесі 
при формуванні законодавчого органу чи органів місцевого 
самоврядування, правозастосовному процесі,  контрольно-
наглядової діяльності.

Принцип формальної процесуальної рівноправнос-
ті є  похідним  від  загальноправового  принципу  рівності 
громадян  перед  законом,  який  є  ідеалом  справедливого 
суспільного розвитку. Поряд з іншими принципами права 
принцип рівності громадян перед законом є невід’ємним 
атрибутом  правової  держави  і  громадянського  суспіль-
ства. Цей принцип закріплено у п. 1 ч. 3 ст. 129 Консти-
туції України, деталізується він у  галузевих процесуаль-
них  кодексах.  Стосовно  юридичного  процесу  принцип 
рівності  трансформується  в  процесуальний  принцип  − 
принцип  процесуальної  рівноправності  учасників  юри-
дичного  процесу.  Водночас,  як  зазначає  А.М.  Апаров, 
принцип конституційної рівності всіх перед законом від-
різняється  від  принципу  процесуальної  рівноправності 
як за суб’єктним складом осіб, які  їх реалізовують, так  і 
за змістом [8, с. 37]. Оскільки один із суб’єктів процесу-
альних відносин є носієм владних повноважень, говорити 
про  рівність  становища  учасників  процесу  не  доводить-
ся.  Тому  для  відновлення  процесуального  балансу  від-
носин між учасниками процесу права учасників процесу 
забезпечуються  процесуальними  обов’язками  державно-
владних суб’єктів. Так, наприклад, ч. 2 ст. 22 КПК Укра-
їни встановлює, що сторони кримінального провадження 
мають рівні права на збирання та подання до суду речей, 
документів,  інших  доказів,  клопотань,  скарг,  а  також  на 
реалізацію  інших процесуальних прав, передбачених ко-
дексом [9]. Відповідно до ч. 2 ст.10 ЦПК України, сторони 
та інші особи, які беруть участь у справі, мають рівні права 
щодо подання доказів, їх дослідження та доведення перед 
судом їх переконливості. Рівність сторін у процесуальних 
правах та обов’язках закріплена також у ч. 1 ст. 31 ЦПК 
України  [10]. Своєю чергою,  ст.  4-2 ГПК України  зазна-
чає, що  правосуддя  у  господарських  судах  здійснюється 
на засадах рівності всіх учасників судового процесу перед 
законом і судом [11]. Закон встановлює рівні можливості 
сторін і гарантує їм право на захист своїх інтересів.

Принцип процесуальної відповідальності та її не-
відворотності  зумовлений  загальноправовим  принци-
пом  невідворотності  юридичної  відповідальності,  який 
означає  обов’язок  держави  реагувати  на  правопорушен-
ня,  притягати порушника до  відповідальності,  обов’язок 
порушника  зазнати  несприятливих  наслідків.  Реалізація 
принципу невідворотності відповідальності залежить від 
багатьох умов, однією з яких є його взаємодія з принци-
пом гласності юридичного процесу, що передбачає відкри-
тість  процесу  для  громадськості.  Можливість  громадян 
спостерігати  за  ходом  розгляду  справи  сприяє  посилен-
ню  громадського  контролю  за  діяльністю  вповноваже-
них суб’єктів. Для суддів та учасників судового процесу 
відкритий  судовий  розгляд  підвищує  відповідальність 
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за  належне  виконання  своїх  обов’язків,  а  для  присутніх 
у  залі  суду  посилює  виховний  вплив  судового  процесу. 
Суспільна думка має доносити до  свідомості людей, ро-
зуміння невідворотної відповідальності за будь-яке скоєне 
правопорушення [12, с. 466]. Невідворотність юридичної 
відповідальності  завжди  має  суворо  уписуватися  в  рам-
ки вчиненого і випливати з ідей справедливості [13, с. 7], 
тобто ми можемо констатувати зв’язок цього принципу із 
принципом  процесуальної  справедливості  юридичного 
процесу. В юридичному процесі для уповноважених осіб 
цей принцип реалізується шляхом скасування результату 
процесуальної  діяльності,  а  для  інших  суб’єктів  −  у  ви-
гляді заходів процесуального впливу.

Принцип процесуальної справедливості. Він полягає 
в тому, що всі рішення, винесені у справі, та застосування 
заходів  процесуальної  відповідальності  й  покарання  ма-
ють бути справедливими. Принцип в юридичному проце-
сі, як і принцип у праві взагалі, є інструментом, способом 
досягнення балансу моральних норм і норм права. Прин-
цип  справедливості має  обґрунтовувати,  визначати  зміст 
інших  принципів  юридичного  процесу.  Свідченням  не-
прямого закріплення цього принципу в Конституції Укра-
їни  є  те, що низка  конституційних  вимог  безпосередньо 
випливає з принципу справедливості [14, с. 31−32]. Отже, 
ідея  справедливості  конкретизується  в  принципі  non bis 
in idem,  закріпленому в  ст.  61,  та у праві на  судовий  за-
хист,  передбаченому  ст.  55  Основного  Закону.  Принцип 
процесуальної справедливості в юридичному процесі до-
цільно  розглядати  у  двох  аспектах: матеріальної  та  про-
цедурної справедливості. Матеріальна справедливість по-
лягає в тому, що кожне рішення, прийняте вповноваженим 
суб’єктом, має бути справедливим по суті. Це передбачає, 
що у процесі вирішення питання мають бути справедливо 
визначені права  і  обов’язки осіб  або результатом рішен-
ня  має  бути  відновлена  справедливість.  Своєю  чергою, 
процедурна справедливість передбачає розгляд справи чи 
прийняття процесуального рішення відповідно до певних 
процедур, встановлених законодавством [15, с. 7]. 

Принцип гласності та відкритості.  Цей  принцип 
знаходить  свій  вияв  у  будь-якому  вигляді  юридичного 
процесу, оскільки він сприяє формуванню громадянського 
суспільства,  певного  рівня  правосвідомості  і  забезпечує 
контроль за юридичною діяльністю з боку самого суспіль-
ства.  Гласність  і  відкритість  є  похідними  від  загального 
обов’язку правової демократичної держави висвітлювати 
діяльність державних органів. Зокрема, відповідно до ст. 2 
Закону України «Про порядок висвітлення діяльності орга-
нів державної влади та органів місцевого самоврядування 
в Україні засобами масової інформації» [16], органи дер-
жавної влади зобов’язані надавати ЗМІ повну інформацію 
про свою діяльність через відповідні інформаційні служби 
органів державної влади та органів місцевого самовряду-
вання, забезпечувати журналістам вільний доступ до неї, 
крім випадків, передбачених Законом України «Про дер-
жавну таємницю» [17], не чинити на них будь-якого тиску 
і не втручатися в їх виробничий процес. В.В. Городовенко 
звертає  увагу  на  те, що  в  сучасній  правничій  літературі 
термін «гласність процесу» необґрунтовано ототожнюють 
із «публічністю розгляду справ», який є набагато ширшим 
за змістом [18, с. 39]. Крім того, необхідно звернути ува-
гу на  те, що досить часто  засади  гласності  і  відкритості 
процесу ототожнюються, незважаючи на їх розрізнення у 
законодавстві. У чинному процесуальному законодавстві 
терміни  «гласність»  та  «відкритість»  використовуються 
з  метою  позначення  єдиного  принципу,  але мають  різне 
змістовне навантаження. Так, наприклад, КПК України у 
ст. 7 використовує термін «гласність і відкритість судового 
провадження» [9]; ГПК України застосовує у ст. 4-4 термін 
«гласність розгляду справ» [11]; ЦПК України у ст. 6 опе-
рує поняттям «гласність та відкритість судового розгляду» 
[10]; КАС України у ст. 12 вказує на «гласність і відкри-

тість адміністративного процесу» [19]. Гласність передба-
чає забезпечення змоги особам, чиїх інтересів стосується 
справа, права знати про дату, час і місце розгляду справи, 
права бути вислуханим, а також знати про всі ухвалені рі-
шення  у  справі.  Відкритість  процесу  зумовлює  надання 
особам, які не причетні до справи, права бути присутні-
ми під час її розгляду [18, с. 40−41]. Таким чином, тільки 
доступний громадській думці зміст юридичного процесу 
може  сприяти  становленню  громадянського  суспільства, 
усвідомленому правозастосуванню, формуванню високо-
го рівня правосвідомості. Винятки з положень принципу 
гласності і відкритості юридичного процесу можуть бути 
встановлені лише законом виключно в цілях охорони кон-
ституційних прав громадян або публічних інтересів.

Принцип поєднання публічних і приватних інте-
ресів. Даний  принцип  відноситься  до  групи  загальних 
принципів  юридичного  процесу,  отже,  поширюється  на 
всі види даного правового явища і є вихідною ідеєю фор-
мування процесуальних норм права. Звернімо увагу на те, 
що у юридичній науковій літературі одним  із принципів 
публічного права визнають принцип пріоритету публічних 
інтересів. Сутність принципу пріоритету публічних інтер-
есів полягає  в  тому, що у процесі  правового регулюван-
ня суспільних відносин спільні інтереси превалюють над 
приватними інтересами суб’єктів права. Такий стан речей 
певною мірою забезпечує узгодженість дій суб’єктів пра-
вотворчої та правозастосовної діяльності. Однак це твер-
дження  видається  не  зовсім  вірним.  На  нашу  думку,  не 
варто протиставляти  інтереси суспільства, держави й  ін-
тереси особистості. Поєднання публічного і приватного в 
будь-якому юридичному процесі робить його більш ефек-
тивним і справедливим. Серед форм поєднання приватних 
і  публічних  інтересів,  захисту  публічних  або  приватних 
інтересів є доцільним умовно виокремити групи. До пер-
шої групи слід зарахувати низку законів України та рішень 
Конституційного Суду, в яких визнається пріоритет при-
ватних інтересів. Правовою основою такого погляду слу-
гують: 1) ст. 3 Конституції України, згідно з якою людина, 
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і без-
пека визнаються в Україні найвищою соціальною цінніс-
тю; 2) практика Європейського суду з прав людини. Вста-
новлення пріоритету приватних  інтересів  простежується 
у  нормах  конституційного,  цивільного,  господарського, 
інформаційного законодавства [20, с. 525−526]. До другої 
групи  належать  норми  законодавства,  в  яких  визнається 
необхідність встановлення та захисту пріоритету публіч-
ного інтересу. Це пояснюється особливою значущістю пу-
блічних інтересів, які забезпечують підвалини суспільства 
й держави,  виступають умовою  їх  існування  та  гаранту-
ють задоволення приватних  інтересів в  їх одиничному й 
концентрованому «усередненому» прояві [21, с. 4].

Принцип взаємної відповідальності держави та особи 
за порушення норм процесуального права тісно пов’язаний 
із принципом поєднання публічних і приватних інтересів. 
У  найзагальнішому  розумінні  взаємна  відповідальність 
держави і особи виявляється у таких аспектах: 1) грома-
дянин,  який  скоїв правопорушення, притягається держа-
вою до юридичної відповідальності – у цьому дістає вияв 
відповідальність  громадянина  перед  державою;  2)  сама 
держава несе відповідальність перед громадянином, тоб-
то  гарантує  права  особи,  захищає  їх  від  будь-якого  без-
законня та сваволі. Таким чином, здійснюється надійний 
захист державної влади від посягань на неї з боку грома-
дянина. Змістом взаємної відповідальності є встановлен-
ня рівних можливостей поведінки як  із  боку держави,  її 
органів та посадових осіб, та  і  з боку людини На сучас-
ному  етапі  розвитку  українського  суспільства  і  держави 
суб’єктом,  що  несе  основний  тягар  відповідальності  у 
взаємовідносинах держави і людини, необхідно визнавати 
державу. Держава створена для людини,  а не людина  іс-
нує для держави – ось основний принцип взаємовідносин 
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цих суб’єктів [22, с. 161]. У загальноправовому розумінні 
принцип взаємної відповідальності закріплений у Консти-
туції України, зокрема у ч. 2 ст. 3, згідно з якою держава 
відповідає перед людиною за свою діяльність та у ст. 23 
Конституції, що фіксує  існування обов’язків людини пе-
ред суспільством. Процесуальний прояв цього принципу 
ми бачимо у ч. 3 ст. 152 Конституції України, яка встанов-
лює відповідальність держави не лише за діяльність орга-
нів державної влади та їх посадових осіб, але й за видання 
правового акта, який завдає шкоди людині, у т. ч. процесу-
ального. Закріпивши принцип взаємної відповідальності, 
Конституція України визначає основні положення втілен-
ня  цієї  відповідальності  в  інших  нормативно-правових 
актах, що мають процесуальний характер. Це, наприклад, 
закони України  «Про порядок  відшкодування шкоди,  за-
вданої  громадянинові  незаконними  діями  органів,  що 
здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів до-
судового розслідування, прокуратури і суду» [23] та «Про 
реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» [24]. 
Крім того, видатки на відшкодування збитків щороку пе-
редбачаються Законом України «Про державний бюджет».

Принцип здійснення юридичного процесу тільки 
уповноваженими суб’єктами означає, що будь-яка діяль-
ність із реалізації процесуальних норм має здійснюватися 
суб’єктами, наділеними визначеною законом сукупністю 
повноважень, у межах їх компетенції. Так, ст. 124 Консти-
туції України визначає, що правосуддя в Україні здійсню-
ють  виключно  суди;  делегування функцій  судів,  а  також 
привласнення цих функцій  іншими органами чи посадо-
вими особами не допускаються [6]. Згідно з п. 17 ч. 1 ст. 3 
КПК України, посадовою особою, уповноваженою в меж-
ах  компетенції,  передбаченої КПК України,  здійснювати 
досудове  розслідування  кримінальних  правопорушень,  є 
слідчий [9]. Своєю чергою, згідно зі ст. 1 Закону України 
«Про Конституційний Суд України» органом конституцій-
ної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції 
України, вирішує питання про відповідність Конституції 
України законів України та у передбачених Конституцією 
України  випадках  інших  актів  здійснює  офіційне  тлума-
чення  Конституції  України,  а  також  інші  повноваження 
відповідно до Конституції України, є Конституційний Суд 

України [25]. Натомість організація та проведення (адмі-
ністрування) виборчого процесу здійснюється спеціально 
створюваними  органами  −  виборчими  комісіями,  статус 
яких законодавчо закріплений [6].

Принцип наукової обґрунтованості та професіона-
лізму юридичного процесу, зміст якого полягає у вивченні 
в процесі підготовки та застосування правових актів еко-
номічних,  політичних  та  інших  чинників  розвитку  сус-
пільства, його об’єктивних потреб, залученні до розробки 
нормативно-правових  актів  наукових  співробітників, фа-
хівців у відповідній галузі права чи господарювання, вико-
ристанні вітчизняного та зарубіжного досвіду, результатів 
наукових  досліджень,  експертних  висновків,  урахуванні 
правил юридичної техніки [27, с. 67; 28, с. 84]. Важливою 
умовою при цьому є практична перевірка методів, форм та 
засобів управління суспільними процесами [29, с. 68]. На 
думку Р.О. Халфіної, цей принцип передбачає дослідження 
впливу права на розвиток суспільних відносин; виявлення 
закономірностей наукового впливу; встановлення законо-
мірностей розвитку правової форми [30, с. 60−53]. Як про-
яв юридичного процесу, наукове і практичне забезпечення 
адаптації  українського  законодавства  до  законодавства 
Європейського Союзу [31], проведення комплексних сис-
темних  досліджень  із  цих  питань  потребує  відповідного 
рівня професіоналізму. Нині професіоналізмом є глибоке 
та всебічне знання і володіння практичними навичками у 
будь-якій галузі суспільно-корисної діяльності [32, с. 85]. 
Крім того, вказаний принцип передбачає також відповід-
ність юридичної діяльності Конституції України, законам 
України,  міжнародним  договорам  України,  підзаконним 
нормативним  актам.  Наукова  обґрунтованість  кожного 
акта є необхідною умовою його ефективності.

Висновок. Таким чином, загальні принципи юридич-
ного  процесу  є  принципами,  які  розкривають  сутність, 
характер, природу юридичного процесу. Зміст  загальних 
принципів юридичного процесу тісно пов’язаний  із про-
цесуальною  діяльністю,  її  закономірностями  та  особли-
востями,  цілями,  формами  та  ін.  Варто  наголосити,  що 
загальні  принципи  юридичного  процесу  є  основними, 
керівними ідеями всієї процесуальної діяльності як комп-
лексного правового явища та притаманні всім її видам. 
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У статті досліджується механізм впровадження європейських стандартів прав людини у правову систему України. Здійснено аналіз 
правової природи та змісту європейських стандартів прав людини. Визначаються теоретичні передумови впровадження європейських 
стандартів прав людини у правову систему України, надаються аргументи щодо актуальності і необхідності цього процесу в умовах збли-
ження національного права з європейською правовою системою.

Ключові слова: правова система, правова система України, права людини, європейські стандарти прав людини, право.

В статье исследуется механизм внедрения европейских стандартов прав человека в правовую систему Украины. Осуществлен 
анализ правовой природы и содержания европейских стандартов прав человека. Определяются теоретические предпосылки внедрения 
европейских стандартов прав человека в правовую систему Украины, предоставляются аргументы об актуальности и необходимости 
этого процесса в условиях сближения национального права с европейской правовой системой.

Ключевые слова: правовая система, правовая система Украины, права человека, европейские стандарты прав человека, право.

The article examines the mechanism for introducing European human rights standards into the legal system of Ukraine. The analysis of the 
legal nature and content of European human rights standards has been carried out. The theoretical prerequisites for the introduction of European 
human rights standards into the legal system of Ukraine are determined, arguments are provided on the relevance and necessity of this process 
in the context of convergence of national law with the European legal system.

Key words: legal system, legal system of Ukraine, human rights, European standards of human rights, law.

Правова  система  України  нині  переживає  період 
адаптації до міжнародного та європейського права в умо-
вах надрухливих процесів глобалізації та інтеграції. Від 
цього залежить майбутнє нашої держави, яка прагне ста-
ти дійсно правовою, демократичною та соціально орієн-
тованою. Разом із тим задля проведення реформ, здатних 
вивести нашу державу на принципово новий рівень існу-
вання, створити сервісну модель державного управління, 
необхідно застосовувати сучасні методологічні механіз-
ми,  до  яких належать механізми  впровадження  зовніш-
ніх  правових  явищ  у  внутрішнє  (національне)  правове 
середовище.

Під час формування сучасних елементів структури на-
ціональної правової системи варто враховувати досягнен-
ня  унікальних  правових  систем  окремих  міждержавних 
об’єднань,  що  сформовані  і  продовжують,  незважаючи 
на об’єктивні труднощі, формуватися в рамках світового 
співтовариства.  Насамперед,  йдеться  про  Раду  Європи 
та Європейський Союз, і саме вектор правової інтеграції 
до європейського права є для України пріоритетним, про 
що свідчить підписана у 2014 році Угода про асоціацію з 
ЄС та внесення відповідних змін до Конституції України 
у 2018 році. В рамках важливого процесу зближення на-
ціональної  правової  системи  із  європейською  правовою 
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системою  окремим  теоретико-методологічним  питанням 
постає  питання  впровадження  європейських  стандартів 
прав людини у національне право, створення ефективних 
механізмів адаптації норм європейських угод у галузі прав 
людини до сфери їх практичного застосування суб’єктами 
публічної влади України. З огляду на зазначені положен-
ня метою  статті  є  дослідження механізму  впровадження 
європейських стандартів прав людини у правову систему 
України.  Реалізація  поставленої  мети  можлива  за  умо-
ви вирішення таких задач: а) аналіз правової природи та 
змісту такого явища, як європейські стандарти прав люди-
ни; б) дослідження теоретичних передумов впровадження 
європейських стандартів прав людини у правову систему 
України, надання аргументації щодо актуальності і необ-
хідності цього процесу в умовах зближення національно-
го права з європейською правовою системою.

Правова  система  як  специфічне  юридичне  явище 
неодноразово  ставала  об’єктом  комплексних  досліджень 
таких  зарубіжних  і  вітчизняних  авторів,  як С. Алексєєв, 
М. Байтін, Р. Бірюков, М. Больсунов, М. Козюбра, Л. Луць, 
Г. Мальцев, С. Маркова-Мурашова, М. Матузов, B. Нерсе-
сянц, Н. Оніщенко, В. Тацій, Ю. Тихомиров, М. Хаустова, 
А. Черненко, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, В. Шиянов 
та  ін. Звернення до європейських стандартів прав люди-
ни простежується у процесі аналізу праць В. Андріанова, 
М.  Анісімова,  С.  Верланова,  В.  Волкова,  Л.  Гіждівана, 
М.  Гнатовського, О.  Головко, П. Дебнахта, В. Капустян-
ського, Н. Мушак, Н. Плахотнюк, І. Путраймса, П. Рабіно-
вича, О. Руднєвої, Л. Тимченко, А. Федорова, С. Федика, 
С. Шевчука та інших авторів. Водночас питання зближен-
ня національної правової системи з європейським правом 
у  вітчизняному  науковому  середовищі  не мають  гідного 
теоретичного  рівня  опрацювання,  окремих  досліджень 
щодо впровадження європейських стандартів прав люди-
ни у правову  систему України,  пов’язаного  із  цим пере-
гляду  арсеналу  методологічних  інструментів  задля  про-
ведення  ефективних  реформ,  модифікації  і  конвергенції 
елементів  національного  та  європейського  права,  не  так 
багато. Визначення за цих умов механізму впровадження 
європейських стандартів прав людини у правову систему 
України,  зважаючи  на  зближення  національного  права  з 
європейською  правовою  системою,  є  доволі  актуальним 
завданням для вітчизняної теорії держави та права.

Правова  система  є  ключовим  компонентом  держав-
ності,  якісна  основа  правового  життя  суспільства.  Нині 
багатофакторні  процеси  суспільного  і  державного  жит-
тя в різних країнах, зумовлені глобалізацією,  інтенсивно 
відображаються  у  відповідних  процесах  зближення  пра-
вових сімей  і правових систем  [1,  с. 28]. Врахування  ін-
теграційних тенденцій розвитку права важливо, тому що 
від того, наскільки правова система враховує досягнення 
універсальних правових концептів, прямо залежить успіх 
проведених у країні перетворень, утвердження ідей закон-
ності,  правопорядку,  дотримання  прав  людини. Суспіль-
ний компроміс щодо визначення змісту правової системи 
України  необхідний  для  створення  сучасної  моделі  дер-
жавності,  вироблення  напрямів  і  механізмів  підвищення 
її ефективності на шляху інтеграції до європейських спів-
товариств.

Незважаючи  на  відсутність  однорідності  в  поглядах 
теоретиків  права  на  склад  і  зміст  компонентів  правової 
системи, більшість відстоює думку про те, що «централь-
ним  елементом  правової  системи, що  утворює  її  норма-
тивний стрижень,  є право»  [2,  с. 11]. Навіть  існування в 
сучасному  вітчизняному  науковому  полі  інших  поглядів 
на системоутворюючу роль певного елемента, яким про-
понують вважати суб’єкт права (Л. Луць), юридичну прак-
тику (Я. Дячишин) або «дуальний вимір» (С. Сунєгін), не 
ставить під  сумнів цю тезу,  адже усі  запропоновані  еле-
менти  поглинаються  правом.  Правові  взаємовідносини 
між  людьми,  установами й  організаціями  держави, фор-

мування та розвиток суспільних інститутів, порядок і про-
цедури,  що  здійснюються  за  правовими  звичаями  –  все 
це  відбувається  на  основі  права.  Таким  чином,  сутність 
розбіжностей поглядів на предмет  і  обсяг поняття «пра-
вова система» визначається головним чином відмінністю 
уявлень окремих авторів про перелік елементів правової 
системи, які є похідними від джерел права.

Статичний стан правової системи дає змогу визначити 
її основні блоки: а) нормативний (сукупність юридичних 
норм, принципів та інститутів); б) установчий (сукупність 
правових установ)  та  в)  ідеологічний  (сукупність право-
вих поглядів, ідей і уявлень, властивих цьому суспільству). 
На базі цих блоків має проходити і процес трансформації 
української правової системи в її динамічному вираженні, 
зважаючи на зовнішні фактори, що характеризуються по-
ступовим зближенням національного права з правом євро-
пейським. Як вірно зазначає Л. Луць, стратегічний напрям 
сучасної української держави – входження в європейський 
простір – є об’єктивно та історично зумовлений як її наці-
ональним та культурним розвитком, так і правовим. Укра-
їні процес  інтеграції  з Європою потрібний для  ефектив-
ного її функціонування, підняття міжнародного престижу, 
забезпечення трансформації її соціальної системи, станов-
лення як самостійної економічно сильної держави [3, с. 3].

У процесі  аналізу  праць  вітчизняних  авторів,  які  до-
сліджували в новітній період розвитку української науки з 
різних позицій питання правової системи України, можна 
помітити, що в цих роздумах переважає тенденція враху-
вання глобалізаційних світових процесів, що позначають-
ся на праві. Так, серед основних напрямів такого впливу 
Р. Бірюков виділяє універсалізацію національного права, 
подальше  посилення  впливу  міжнародного  права  на  на-
ціональне  право,  зміцнення  позиції  регіонального  права 
в  функціонуванні  національної  правової  системи,  вплив 
наднаціонального права як продукту глобалізаційних про-
цесів на національну правову систему [4, с. 4]. Інтегратив-
ні  властивості  української  правової  системи,  відповідне 
функціонування  в  її  структурі  елементів  міжнародного 
права  важливі  для  характеристики  правової  системи  як 
цілісного явища. 

Зовнішній  характер  трансформації  національної  пра-
вової  системи  вкрай  важливий,  адже,  кажучи  про  наці-
ональну  правову  систему,  замало  показати  внутрішню 
будову права – правова система має включати в себе комп-
лекс елементів, який у своїй сукупності показує сутнісні 
характеристики права відповідної держави в його взаємо-
відносинах з  іншими типами права,  інтегративні власти-
вості  практичної  сфери  (правозастосування,  тлумачення 
права  і  правотворчість)  та  ідеологічну  складову  частину 
системи. Правова система України, на думку багатьох ві-
тчизняних  теоретиків,  належить  до  самостійного  типу 
правової культури, де присутні ознаки романо-германської 
правової системи, а сама романо-германська правова сис-
тема «відображає специфіку національно-етичних вимірів 
правової інфраструктури, особливості національного мен-
талітету» [5, с. 7]. На   думку М. Хаустової, відповідь на 
запитання, до якої ж правової сім’ї слід зарахувати Укра-
їну,  залежить  від  того,  яким  правовим шляхом  іде  наше 
суспільство від здійснюваної в державі правової політики, 
яка  відбивається  у  прийнятих  політико-правових  рішен-
нях,  законодавстві,  правових  цінностях,  напрямках  про-
фесійної підготовки юристів та ін. [6, с. 31]. Актуальним 
у процесі опрацювання міжінтеграційних проблем націо-
нальних правових систем у контексті створення правової 
системи України є питання про зарахування до  її складу 
норм європейського права. 

Як  слушно  зауважує  Н.  Оніщенко,  запровадження  у 
вітчизняну  правову  систему  міжнародно-правових  стан-
дартів  передбачає  вивчення  закономірностей  розвитку 
світової  правової  системи,  окремих  правових  сімей,  на-
ціональних правових систем з урахуванням національних 
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традицій,  менталітету,  наукових  здобутків  українських 
вчених-юристів  [5,  с. 3]. Через те, що у багатьох держа-
вах світу, включаючи і нашу державу, міжнародно-право-
ві норми оголошені складовою частиною  їхніх правових 
систем або права, до складу нормативної компоненти по-
няття «національна правова система» мають бути включе-
ні не тільки норми внутрішнього права,  але й принципи 
та норми міжнародного права. До цього блоку варто зара-
хувати і норми права іноземних держав у разі їх застосу-
вання на території цієї країни в рамках колізійного методу 
регулювання.  Особливу  увагу  варто  приділяти  міждер-
жавним  інтеграційним  особливостям  правової  системи, 
де різновидом міждержавно-правового типу є європейські 
міждержавні правові системи, насамперед правові систе-
ми Ради Європи та Європейського Союзу.

Перехідний характер правової системи сучасної Укра-
їни, яка за роки своєї незалежності перебуває на піку ін-
теграційних світових процесів, зумовлює інтенсифікацію 
процесів  адаптації  національного  права  до  європейсько-
го права  та права Європейського Союзу. Серед норм єв-
ропейського  права  теоретичну  та  практичну  важливість 
мають  норми,  що  регулюють  питання  захисту  прав  лю-
дини. Сучасне міжнародне право прагне до конкретизації 
загальнолюдських стандартів прав і свобод особистості, з 
якими держави мають узгоджувати внутрішнє законодав-
ство та поводження посадових осіб із громадянами. Інте-
грація  України  у  світове  співтовариство  неможлива  без 
узгодження з міжнародними стандартами прав людини на-
ціонального законодавства і правозастосовчої діяльності. 
Міжнародно-правові стандарти захисту прав людини ви-
значаються не тільки універсальними, а й регіональними 
міжнародно-правовими актами у галузі прав людини. Такі 
договори  укладаються  державами,  що  є  членами  ОАД, 
ОАЄ, ЄС, Ради Європи  та  інших регіональних організа-
цій. Принцип дотримання прав людини у післявоєнні роки 
найбільш виразно проявив себе в Європі, зокрема, під час 
створення  різних  європейських  структур,  зокрема  цей 
принцип став наріжним каменем Ради Європи з моменту 
утворення цієї організації у 1949 р. 

Деякі вітчизняні автори оперують поняттям «загально-
європейська система захисту прав людини», під якою ро-
зуміється сукупність норм у сфері захисту прав людини, 
ухвалених у рамках європейських міжнародних організа-
цій (РЄ, ЄС та ОБСЄ), а також діяльність цих організацій 
щодо  забезпечення  виконання  європейських  норм  у  ца-
рині захисту прав людини [7, с. 5]. Незважаючи на певну 
самостійність і специфіку регіонального співробітництва 
в галузі прав людини, було б невірним цілком відокрем-
лювати регіональне право прав людини від універсальної 
системи захисту прав. Можна навести чимало прикладів 
використання регіональними органами захисту прав лю-
дини норм універсальних міжнародних  договорів  як  до-
говорів  загального права. Єдине, що можна  стверджува-
ти, – так це ефективність та, як наслідок, авторитетність 
тієї чи іншої регіональної системи прав людини, і в цьо-
му розумінні європейська система має найбільший вплив 
на міжнаціональний процес стандартизації прав людини. 
Мабуть, із цим пов’язане і те, що в юридичній літературі 
останніх часів дедалі частіше обговорюється питання про 
регіоналізацію стандартів в області прав людини з ураху-
ванням особливостей, традицій, суспільного ладу, право-
вої культури, історичних традицій, політичних поглядів та 
ідеології, що існують у національних правових системах у 
рамках певного регіону. З огляду на це в загальній системі 
міжнародних стандартів прав людини як окремої категорії 
можна виділити її частину – європейські стандарти прав 
людини.

Європейські  стандарти прав людини, що представля-
ють собою регіональні норми, становлять разом з наявни-
ми універсальними нормами в сфері прав людини загаль-
ну  систему  норм.  Вона  свідчить  про широку  підтримку 

державами  цих  норм,  що  розглядають  їх  як  загально-
людську цінність – основу єдиних для всіх членів міжна-
родного співтовариства правил і орієнтирів. Трактування 
основних,  фундаментальних  прав  і  свобод  «практично 
ідентичне як у конвенціях, прийнятих у рамках ООН, так 
і в рамках регіональних міжнародних організацій, що дає 
змогу кваліфікувати норми таких конвенцій як міжнарод-
ні  стандарти  прав  і  свобод  особистості,  які  підлягають 
обов’язковій  реалізації  державою шляхом  імплементації 
в  законодавстві»  [8,  с.  19].  Універсальне  застосування 
прав і основних свобод сумісно з національною специфі-
кою і традиціями держав, культурою і релігією їх народів. 
Універсальні  підходи  до  застосування  державами  між-
народно-правових  стандартів  відображають  тенденцію 
інтернаціоналізації суспільного життя, яка виявляється в 
міжнародних  відносинах,  що  сприяє  інтеграційних  про-
цесів, спільним рішенням державами загальних проблем 
сучасності.

Термін «європейські стандарти прав і свобод» включає 
в себе сформульовані в міжнародних актах, ратифікованих 
країнами-членами  Ради  Європи  та  інших  європейських 
організацій, вимоги до мінімального рівня реалізації прав 
і свобод людини у внутрішньодержавній правозастосовчій 
практиці, що забезпечується міждержавним контрольним 
механізмом.  Правові  стандарти  Ради  Європи  деякими 
авторами  розглядаються  як  «комплекс  європейських  до-
говірних  норм,  які  безпосередньо  стосуються  реалізації 
принципів і цілей організації та порушення яких, як і ін-
ших  міжнародно-правових  норм,  передбачає  міжнарод-
но-правову  відповідальність,  характер  якої  визначається 
самими  учасниками  тієї  чи  іншої  конвенції,  укладеної  в 
рамках Ради Європи» [9, с. 25]; «визнані європейськими 
країнами та закріплені у їхніх спільних документах право-
ві норми, а також механізми їх гарантії, захисту та забез-
печення на практиці, що мають бути покладені в основу 
діяльності держав – учасниць європейських міжнародних 
організацій  у  сфері  дотримання  прав  людини»  [7,  с.  5]. 
Отже,  зазначений  термін  у  вітчизняному  праві  є  доволі 
поширеним, а самі європейські стандарти широко засто-
совуються в практиці органів публічної влади України.

Правові  норми,  які  можна  зарахувати  до  стандартів 
Ради  Європи,  містять  понад  двісті  конвенцій,  хартій  і 
протоколів до них,  інших договорів, укладених у рамках 
Ради Європи. До  них  належать  резолюції  та  рекоменда-
ції  Комітету  Міністрів  і  Парламентської  Асамблеї  Ради 
Європи,  документи  інших  органів,  створених  у  рамках 
окремих конвенцій або так званих часткових угод. Після 
вступу України  до  Ради Європи  в  нашій  державі  розпо-
чався  процес  інтеграції  європейських  стандартів  прав  і 
свобод людини в національну правову систему. Україною 
були  ратифіковані  основні  міжнародно-правові  акти  єв-
ропейського  регіону  у  сфері  захисту  прав  людини: Кон-
венція про захист прав людини і основоположних свобод 
(1950 р.) зі змінами, внесеними Протоколами до неї; Євро-
пейська соціальна хартія (1961 р.); Європейська конвенція 
про запобігання тортурам та нелюдському або такому, що 
принижує гідність, поводженню або покаранню (1987 р.) 
та Протоколи до неї; Рамкова конвенція про захист націо-
нальних меншин (1995 р.); Європейська хартія місцевого 
самоврядування (1985 р.) та ін. Серед зазначених міжна-
родних  договорів Конвенція  про  захист  прав  людини  та 
основоположних свобод має особливе значення для реалі-
зації європейських стандартів прав і свобод людини.

Загальновизнані  принципи  і  норми  міжнародного  та 
європейського  права,  міжнародні  договори України  не  є 
надконституційними джерелами, а виступають частиною 
української правової  системи. Нині можна  говорити про 
сприйняття сформованих міжнародних стандартів на ви-
щому конституційному рівні в масштабах правотворчості 
і  правозастосування. Разом  із  тим міжнародні  стандарти 
мають  впроваджуватися  «чисто»  з  точки  зору  сучасних 
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надбань  правознавства,  із  застосуванням  ефективних, 
адаптованих до  суспільних потреб, механізмів реалізації 
права, його тлумачення та зміни. Механізми впроваджен-
ня у правову систему європейські стандарти прав людини 
не виключають адаптованого їх сприйняття з урахуванням 
традицій  та  специфіки  національної  правової  системи. 
Таким «правовим фільтром» у процесі імплементації (або 
рецепції) європейських стандартів прав людини можуть і 
мають бути норми Конституції України.

Таким чином, відповідно до Конституції України, За-
кону України «Про міжнародні  договори України»  євро-
пейські стандарти прав людини є частиною національної 
правової системи України, яка нині переживає складний, 
але  важливий  для  сучасних  глобальних  відносин  період 
трансформації та становлення. Теоретико-прикладні про-
блеми  впровадження  у  національне  право України  євро-
пейських  стандартів  прав  людини  мають  вирішуватися 
через визначення механізму впровадження у національне 

право  норм міжнародного  права  та  європейського  права 
щодо забезпечення певних прав людини або певних кате-
горій осіб, що потребують додаткового захисту. 

Впровадження в національне право європейських стан-
дартів прав людини є загальною теоретичною проблемою 
розуміння вітчизняною наукою права механізмів впрова-
дження у національне законодавство норм міжнародного 
права. В Україні цій проблемі присвячено чимало науко-
вих публікацій, усі вони розвивають міжнародно-правову 
доктрину, за якою механізм впровадження у національне 
законодавство  норм  міжнародного  права  реалізується  в 
межах  найбільш  поширених  концепцій  трансформації, 
імплементації та  інкорпорації. Питання стоїть у принци-
повому перегляді арсеналу інструментів задля проведення 
ефективної адаптації європейських стандартів прав люди-
ни до традицій національного права, механізму правозас-
тосування, і це питання слід зарахувати до першочергових 
для вітчизняної науки права. 
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ПЕРЕГЛЯД МУНІЦиПАЛьНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У 1917–1918 РОКАх 
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ВНЗ «Полтавський університет економіки і торгівлі»

У статті досліджуються питання історичної доцільності змін у механізмі правового регулювання муніципальних відносин. Вивчаються 
передумови реформування законодавства про місцеве самоврядування. Аналізуються основні положення виборчого законодавства до 
міських дум і земств та наслідки його впровадження.

Ключові слова: уряд, міське самоврядування, земське самоврядування, законодавство, реформування, вибори.

В статье исследуются вопросы исторической целесообразности изменений в механизме правового регулирования муниципальных 
отношений. Изучаются предпосылки реформирования законодательства о местном самоуправлении. Анализируются основные положе-
ния избирательного законодательства в городские думы и земства и последствия его применения.

Ключевые слова: правительство, городское самоуправление, земское самоуправление, законодательство, реформирование, выборы.

The article examines the issues of historical expediency of changes in the mechanism of legal regulation of municipal relations. The precon-
ditions for reforming the legislation on local self-government are being studied. The main provisions of the electoral legislation for the city duma 
and zemstvos and the consequences of its implementation are analyzed.

Key words: government, city self-government, self-government, legislation, reform, elections.

Традиційно  на  початку  ХХ  століття  в  європейських 
країнах законодавством уже було закріплено дві системи 
влади  на місцях, що  становили  в  цілому місцеве  управ-
ління: місцеві державні органи, які репрезентували цен-
тральну владу в регіонах, та органи самоврядування як 
публічна влада територіальних громад. Органи місцевого 

самоврядування здійснюють управлінські функції на міс-
цях безпосередньо, виступаючи юридично самостійними 
елементами  механізму  влади  зі  специфічними  повнова-
женнями. Чітко вибудована й налагоджена взаємодія двох 
систем  апріорі  є  важливою  складовою  частиною  держа-
вотворення.  Сьогодні  їх  взаємовідносини  розвиваються 
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передусім  у  контексті  процесів  децентралізації,  розши-
рення компетенції місцевого самоврядування, але ці тен-
денції кожна країна формувала, пройшовши різний за три-
валістю та специфікою історичний шлях.

Доба  Української  революції  була  й  залишається  для 
науковців  невичерпним  джерелом  із  точки  зору  напря-
мів дослідження, досить складною і суперечливою за ха-
рактером  відносин, що  виразно  простежується  в  працях 
П.  Захарченка,  О.  Копиленка,  О. Мироненка,  Г.  Папакі-
на,  Р. Пирога, В. Солдатенка, О.  Реєнта,  а  також відзна-
чається  О.  Леміжанською,  А.  Козаченком,  О.  Мельни-
ком, В. Рум’янцевим й іншими в розвідках, присвячених 
окремим аспектам місцевого управління. Виходячи із за-
значеного, маємо на меті з’ясувати особливості історико- 
правового підґрунтя процесів, що визначали зміст відно-
син між владою й органами самоврядування та спричини-
ли реформування муніципального законодавства.

Створення  місцевого  самоврядування  в  Російській 
імперії запроваджувалося Земською 1864 року і Міською 
1870 року реформами,  які  зумовили виникнення органів 
самоврядування на основі станового принципу. Представ-
ницькими земськими органами були губернські й повітові 
збори,  виконавчими  –  управи  відповідного  рівня.  Члени 
земських зборів – гласні – обиралися трьома куріями (ви-
борчими групами, які відрізнялися за соціальним станом). 
На волосних зборах обирались представники повітів, які 
потім призначали гласних повітових земських зборів. Але 
в Україні ця система поширювалася лише на Лівобереж-
жя,  на  Правобережжі  органи  земського  самоврядування 
були створені  в 1911 р.  іменним  імператорським Указом 
від 14 березня про розповсюдження земських установ на 
Вітебську, Волинську, Київську, Мінську, Могилевську ті 
Подільську губернії [1]. 

Реформою  міського  самоврядування  створювалися 
міські представницькі органи – міські думи. Думи обира-
ли виконавчі органи – міські управи, які очолював місь-
кий голова. Їм надавалось право вирішувати питання міс-
цевого благоустрою, медичного обслуговування, народної 
освіти,  продовольчого  постачання,  що  було  породжено 
об’єктивними  потребами  зміцнення  міського  господар-
ства, поліпшення якості послуг, які надаються населенню. 
Реформи  мали  важливе  значення  для  розвитку  терито-
рій, зокрема й українських, 80% яких входили до складу 
Російської  імперії.  Реформи  не  пропонували  створення 
місцевого представництва  в  центрі, міське  і  сільське  са-
моврядування  не  відокремлювались  як  особливі  типи 
самоврядування,  сам  процес  його  формування  розрахо-
вувався на тривалий період за умов  існування достатньо 
налагодженої системі обмежень і заборон, а також проду-
маної системи опіки органів місцевого самоврядування з 
боку державної влади [2, с. 22].

Після Лютневої революції 1917 р. питання про пере-
творення  цих  органів  постало  передусім  як  політичне. 
У перші  її дні почалася стихійна демократизація органів 
самоврядування: більшість населення не визнавала їх за-
конності в нових умовах. Саме тому реформи Тимчасово-
го  уряду мали  сконструювати  внутрішню основу  земств 
і  дум  на  широких  демократичних  засадах.  Тому  вже  3 
березня  Тимчасовим  урядом  приймається  декларація, 
яка серед запланованих загальнодемократичних перетво-
рень  ставить  реформу  місцевого  самоврядування  поміж 
головних  завдань,  а  саме  –  вибори  до  органів місцевого 
самоврядування  на  основі  загального,  прямого,  рівного 
і  таємного  голосування  [3].  І  першим  кроком  стало  за-
твердження постанов про тимчасові правила проведення 
виборів  гласних  земств  і міських дум  [4; 5].  Згодом змі-
нено компетенцію цих органів [6; 7]. Головним демокра-
тичним  досягненням  було  скасування  цензової  системи. 
Виборчим  правом  користувалися  громадяни  20-річного 
віку  обох  статей  усіх  національностей  і  віросповідань, 
які мешкали на території міста (губернії, повіту) чи мали 

певні зв’язки (нерухомість, місце роботи тощо). До вибо-
рів не допускалися лише 4 категорії: вищі посадові особи, 
належні до адміністративної влади в межах губернії, об-
ласті,  градоначальства,  відповідного  повіту,  а  також  їхні 
заступники та помічники; службовці місцевої міліції; чен-
ці;  особи,  визнані  у  встановленому  порядку  слабоумни-
ми та глухонімими. Але згодом перші дві категорії також 
були допущені до виборчого процесу [8, с. 34]. У великих 
містах (з населенням 150 тис. і більше) мала формуватися 
«дрібна одиниця» – районні (дільничні) міські самоуправ-
ління зі своїми думами й управами, які працювали в меж-
ах рішень міської думи. 

Земською  реформою  1917  р.  ліквідовувався  інститут 
волосних сходів, волосних правлінь, старшин і судів, а та-
кож земських начальників. Скасовувалися продовольчі ко-
мітети, волосні та сільські виконавчі комітети. Натомість 
створювалися  волосні  земства,  структуровані  у  волосні 
земські  збори  та  управи. У  їхню компетенцію передава-
лася значна кількість функцій, що самозабезпечували ро-
боту  волості  як  господарсько-адміністративної  одиниці, 
перетворюючись на своєрідний фундамент управлінської 
піраміди.  У  систему  місцевого  управління  було  введено 
багатомільйонне  селянство.  Однак  ліквідація  звичного 
інституту  волосного  управління  й  уведення  земств,  які 
продовжували  асоціюватися  у  селянській  свідомості  з 
буржуазією  та  земськими  начальниками  (земства  отри-
мали частину поліцейських функцій,  які раніше належа-
ли  земським  начальникам),  викликала  незадоволення  та 
протидію селян, що вплинуло в подальшому на процедуру 
проведення  та  результати  виборів. Упровадження  волос-
них земств лягало новим тягарем на населення у вигляді 
відсоткової надбавки волосного земського збору [9]. Неза-
баром постало питання і про введення селищного управ-
ління, що запроваджувалося в залізничних, фабрично-за-
водських, рудничних, дачних й інших населених пунктах. 
Воно мало  заповнити прогалину в місцевому управлінні 
на  селищному рівні. Його  апарат  складався  із  селищних 
зборів  (розпорядчого органу)  та  селищної  управи  (вико-
навчого  органу). Кількість  гласних  залежала  від  чисель-
ності населення. Діяльність, нагляд за якою здійснювали 
земські збори (губернські та повітові) і повітові комісари, 
мала охопити благоустрій селища [10]. На думку А. Ніт-
ченко,  значення  цього  полягає  в  тому,  що  таким  чином 
Тимчасовий уряд зумів знищити основну масу низових де-
мократичних селянських організацій, що виникли навесні 
1917  р.,  та  вибудувати  чітко  підпорядковану  вертикаль 
місцевих самоврядних інституцій: селище-волость-повіт-
губернія-центр. Таким чином було заповнено вакуум ви-
конавчої влади згори донизу [11, с. 24].

Аналізуючи в цілому місцеве законодавство 1917 р, за-
уважимо, що воно мало очевидні принципові відмінності 
від дореволюційної виборчої системи. По-перше, замість 
чисельних  цензів  (вікового,  майнового,  осілості,  обме-
жень для євреїв) запроваджене загальне виборче право з 
дуже низьким на ті часи віковим обмеженням (на початку 
ХХ ст. віковий ценз для активного виборчого права дося-
гав і 30 років (для жінок), а ще півстоліття тому становив 
здебільшого 21-25 років [12, с. 82]). По-друге, активне ви-
борче право було надане жінкам. По-третє, була виключе-
на можливість отримання другого  голосу  за довіреністю 
та встановлений принцип, коли один виборець мав одним 
голос.  По-четверте,  запроваджувалася  пропорційна  ви-
борча система: обиралися не конкретні кандидати в гласні, 
а списки кандидатів за партійною належністю. По-п’яте, 
змінювалася технічна сторона процесу: замість застарілої 
та незручної процедури балотування шарами введене голо-
сування виборчими записками. Усе це дає підстави ствер-
джувати про створення чи не найпрогресивнішого муніци-
пального законодавства. 

Зрештою,  сама  історична  епоха  розставила  акцен-
ти  відносно  своєчасності  окремих  радикальних  змін. 
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 Позитив від реалізації принципу загальності нівелювався 
активною внутрішньою міграцією, викликаною війною та 
революційними подіями (скасування цензу осілості): тим-
часові переселенці мало були зацікавлені в налагодженні 
нормальної роботи місцевих представницьких органів. Та 
й  чи  можна  визнавати  загальність  абсолютною,  коли  до 
списку виборців не включалися ченці та глухонімі – в цьо-
му випадку є підстави говорити про різновид дискриміна-
ційного виборчого цензу (ценз дієздатності – обмеження 
для  «слабоумних»  (недієздатних  осіб)  –  є  об’єктивним). 
Необхідність  запровадження пропорційної  виборчої  сис-
теми, на нашу думку, теж була не на часі: партії-носії ідей 
популізму в умовах низької політичної культури населен-
ня та революційної руїни легко знаходили свій електорат. 
Тотальна  неписемність,  особливо  серед  сільського  насе-
лення, могла сприяти маніпулюванню під час голосування 
виборчими записками тощо. Окрім того, виникає питання 
щодо взаємовідносин державної влади  і місцевого само-
врядування. Тимчасовий уряд так  і не наважився надати 
органам місцевого самоврядування обіцяні раніше необ-
межені  повноваження.  Діяльність  земств  і  міських  дум 
підлягала контролю з боку комісарів Тимчасового уряду, 
які могли оскаржити дії самоврядування з точки зору їх за-
конності в адміністративному відділенні окружного суду 
[6;  7].  Варто  також  згадати  про  створення  центральною 
владою  чи  самоорганізацію  на  тлі  революційних  подій 
різноманітних органів (громадських комітетів, рад робіт-
ничо-селянських і солдатських депутатів тощо), які вини-
кали паралельно з думами і земствами (що діяли в межах 
чітко визначеного правового поля) і між якими часто ви-
никав конфлікт компетенцій [13, с. 35].

Українська Центральна Рада (далі – УЦР) підтримала 
реформу Тимчасового уряду та визнала земства револю-
ційними органами місцевої влади. Вона була солідарною, 
розглядаючи  земства  як  засіб  демократизації  місцевого 
самоврядування, виступала за надання земствам широких 
повноважень та зменшення контролю за ними з боку дер-
жави. Однак правові відносини органів самоврядування із 
Центральною Радою не були належним чином врегульо-
вані. У липні 1917 р. під час активної підготовки до міс-
цевих виборів на одному із засідань Малої ради виникло 
питання про вороже ставлення українського селянства до 
назви «земство». За наслідками його розгляду було ухва-
лено циркуляр і відозву до населення у справі виборів до 
земств. УЦР закликала після виборів гласних до волосних 
і повітових народних рад повести діло так, щоб потім вони 
обрали  волосні  та  повітові  народні  управи,  які  стануть 
правонаступниками земств [14, с. 323].

Лише  наприкінці  1917  р. УЦР  розпочала  роботу  над 
земською  реформою.  Для  цього  утворили  комісію,  до 
складу якої увійшли провідні вчені-економісти, земські ді-
ячі, представники уряду [11, с. 25]. 19 грудня 1917 р. було 
прийняте  рішення  про  офіційні  назви  старих  земських 
інституцій: земські зібрання перейменовувалися в народ-
ні ради, а земські управи – відповідно, в народні управи, 
всі  інші  земські  інституції  –  в народні. Проте  як до цієї 
дати, так і після неї всі ці органи в офіційних документах 
УЦР, Генерального секретаріату, Ради народних міністрів 
називалися  і  «народними»,  і  «земськими»,  і  «народними 
(земськими)» [14, с. 323].  ІV Універсал до вже  існуючих 
органів  додав  ради  робітничо-селянських  і  солдатських 
депутатів як представницькі органи місцевого самоуправ-
ління,  не  визначивши  їх  місце  в  структурі  місцевих  ор-
ганів, що ще  більше  заплутало  систему  самоврядування 
[15]. УЦР упродовж свого існування так і не змогла роз-
межувати  повноваження  місцевої  адміністрації  та  само-
врядування,  не  створила  належної  нормативно-правової 
бази, ухвалювала рішення, що передбачали посилення ад-
міністративного контролю за їх діяльністю. Окремі пред-
ставники місцевого самоврядування навіть звинувачували 
УЦР у централізмі [16, с. 6]. Значна непослідовність у діях 

зберігалася до останнього дня існування, коли навіть при-
йнята 29 квітня 1918 р. Конституція УНР не змогла звести 
все  до  спільного  знаменника. Відповідно  до  ст.  5  відно-
сини  місцевого  самоврядування  з  владою  регулювалися 
в такий спосіб: «Не порушуючи єдиної своєї влади, УНР 
надає своїм землям, волостям і громадам права широкого 
самоврядування, додержуючи принципу децентралізації». 
Ст. 21 надавала активне і пасивне виборче право всім гро-
мадянам 20-річного віку (крім недієздатних осіб). Позбав-
лялися виборчого права лише особи, покарані за злочини 
(перелік мав затверджуватись законом). За ст. 26 Радам і 
Управам громад, волостей і земель «належить єдина без-
посередня місцева влада: міністри УНР тільки контролю-
ють і координують їхню діяльність, безпосередньо і через 
визначених  ними  урядовців,  не  втручаючись  до  справ, 
тим  Радам  і  Управам  призначених,  а  всякі  спори  в  цих 
справах рішає Суд Української Народної Республіки». За 
ст. 50 Рада Народних Міністрів «порядкує всіма справами, 
які  зістаються  поза  межами  діяльності  установ  місцевої 
самоуправи або дотикають цілої УНР; координує і контр-
олює діяльність цих установ, не порушуючи законом уста-
новлених їх компетенцій, та приходить їм на поміч, коли 
вони  до  неї  звертаються»  [17].  Навесні  1918  р.  Урядом 
УНР був створений департамент місцевого самоврядуван-
ня у складі Міністерства внутрішніх справ [18, с. 219]. Од-
нак закінчити проект реформ не судилося. У квітні 1918 р. 
до влади прийшов Гетьман П. Скоропадський.

Нова влада з початку свого існування висунула завдан-
ня пристосувати муніципальне законодавство до місцевих 
потреб  і реалій часу, використовуючи як позитивний до-
свід роботи цензових дореволюційних, так  і враховуючи 
помилки діяльності демократичних органів. Одночасно з 
розробленням  нового  законодавства  влада  провела  реві-
зію органів самоврядування, яка встановила факти невід-
повідної діяльності  окремих муніципальних службовців. 
Одержані результати були використані для обґрунтування 
внесення змін до виборчого законодавства [19]. Перевірка 
вказала на  організаційну причину руйнівного  стану  еко-
номічної та соціальної сфер – перебування на чолі орга-
нів самоврядування некомпетентних, безвідповідальних і 
незацікавлених  у  розвиткові  на місцях  керівників,  часто 
лідерів своїх партій, для яких посада стала трибуною для 
пропаганди ідеологічних лозунгів і місцем політичних ба-
талій, що було наслідком упровадження в 1917 р. пропо-
рційної системи виборів на основі загального та рівного 
виборчого права. Тож, усуваючи із законодавства названі 
виборчі засади, уряд прагнув повернути до самоврядуван-
ня найбільш продуктивні верстви населення та створити 
органи, що дійсно виконували б важливі державні завдан-
ня в галузі місцевого господарства.

У  затвердженому Гетьманом 2 жовтня  1918  р.  законі 
зазначалося, що вибори гласних міських дум мають від-
бутися  у  1918  р.  на  основі  Тимчасового  Статуту,  який 
діятиме до видання нового закону про громадське управ-
ління міст [20]. Власне Тимчасовий Статут Міських Дум 
визначав порядок утворення органів міського самовряду-
вання. Не  деталізуючи  процедурні моменти,  акцентуємо 
увагу на концептуальних засадах виборчого права, визна-
чених Розділом ІІ Статуту. До виборів допускалися особи 
без вирізнення статі, національності й віросповідання, що 
досягли  25-річного  віку,  мали  однорічний  ценз  осілості 
та сплачували збір на користь міста (ст. 9). До виборчих 
списків включались і службовці державних і громадських 
установ,  які  хоч  і  не  платили  податків  на  користь  міста 
та  не  мали  постійної  оселі,  але  отримували  платню,  не 
меншу  за  1000  крб.,  і  відповідали  всім  іншим  вимогам 
статті  9.  Правом  участі  у  виборах  також  користувалися 
через своїх уповноважених церковні, урядові, земські, на-
вчальні, наукові, доброчинні, кредитні установи, залізни-
ці,  торгово-промислові  громади,  товариства  і  спілки, що 
відраховували до міського бюджету протягом одного року 
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податки. Документ визначав також коло осіб, позбавлених 
права участі в міських виборах як особисто, так і в якос-
ті уповноважених. Це вищі представники адміністратив-
ної влади в губернії,  їхні заступники і помічники; місце-
ві чини прокурорського нагляду,  суду  і державної варти; 
військовослужбовці; іноземні громадяни; марнотратники; 
чернечі  особи  і  визнані  у  встановленому  порядку  боже-
вільними; боржники у сплаті місцевих податків в більшо-
му від річного окладу розмірі; позбавлені прав стану або 
обмежені в таких правах за судовим вироком; усунені за 
судовими вироками з посади протягом 3 років із часу всту-
пу в  законну силу вироку щодо них;  ті, що  знаходилися 
під слідством або були віддані під суд; банкрути; власники 
будинків розпусти; позбавлені духовного сану або звання. 
Покарані  за вироком суду  за перелічені Статутом кримі-
нальні злочини через 6 років із дня звільнення могли бра-
ти участь у виборах гласних, але пасивне виборче право 
вони  втрачали  назавжди. Окремим  розділом  проголошу-
валося встановлення трикуріальної виборчої системи, а в 
містах із населенням до 16 тисяч мешканців – двокуріаль-
ної. Визначались і майнові підстави розподілу населення 
на розряди [21].

16 вересня 1918 р. був затверджений закон про вибори 
земських гласних. Принципи виборчого права були іден-
тичними до міського законодавства, лише всі виборці ді-
лилися на 3 курії за розміром сплачуваного податку [22]. 
Реформа передбачала  відновлення  волосного  управління 
замість волосних земств. Для вибору урядових осіб волос-
ного правління засновувався волосний схід із числа обра-
них на сільських сходах урядових осіб, делегатів. Право 
участі в сільських сходах належало категоріям виборців, 
визначених законом від 16 вересня 1918 р. У системі во-
лосного  управління  запроваджувалася  посада  волосного 
старшини, який мав обиратися сходом і затверджуватися 
повітовим  старостою  [23].  Вибори  за  новими  нормами 
мали відбутися наприкінці 1918 р., але, як відомо, впрова-
дити ці наміри не судилося. 

Отже, муніципальне законодавство 1917–1918 рр., що 
створювалося на зламі історичних епох, яскраво відобра-
зило тогочасні суспільно-політичні процеси. Тимчасовий 
уряд за нетривалий час перебування при владі ухвалив (зі 
ста з лишком) понад сорок актів з питань місцевого само-
врядування. За наслідками їх прийняття можна говорити 
про  становлення  системи міського й  земського  самовря-
дування  за  принципом  територіальності  та  її  структури-
зацію.  А  запроваджуючи,  по  суті,  сучасні  демократичні 

стандарти виборчого законодавства, Тимчасовий уряд ви-
передив  на  десятиліття  інші  країни. Можливо,  в  умовах 
загальної  демократизації  суспільних  відносин  подібний 
крок і був виправданим. Але його реалізація в часи війни 
та революційного підйому, поширення анархічних настро-
їв,  масової  міграції,  відсутності  в  більшості  населення 
необхідного  загальнокультурного  рівня  перекреслювало 
переваги, часто унеможливлюючи позитивний результат.

Українська  Центральна  Рада  змушена  була  співпра-
цювати з органами самоврядування, обраними на основі 
законодавства  Тимчасового  уряду.  УЦР  в  умовах  струк-
турної невизначеності системи самоврядування, за відсут-
ності необхідного фінансування і реального впливу само-
врядування на місцеве життя, часто не знаходячи спільної 
мови  з  органами  самоврядування,  розуміла  необхідність 
їх  реформування. Але,  крім  посилення  адміністративно-
го  впливу  та  певної  централізації  повноважень,  що  ви-
кликало протест із боку демократичних органів, рішучих 
заходів так і не вжила. Крім конституційного закріплення 
в  останній  день  її  діяльності  принципово нової  системи 
органів місцевого самоврядування, УЦР так і не вдалося 
сформувати належної актуальної правової бази.

Натомість гетьманська влада підійшла до цього питан-
ня  невідкладно  і  ґрунтовно,  за  нетривалий  період  ство-
ривши нове законодавство, що фактично стало антиподом 
виборчого  закону  1917  р. У  його  основу  знову  було  по-
кладено принцип куріальності (за розміром сплачуваного 
податку), яким замінено рівність. Тобто в умовах масової 
міграції участь в управлінні місцевістю унеможливлюва-
лась для випадкових елементів. Зауважимо, що кількість 
представників  в  органах  самоврядування  від  курій  була 
однаковою.  Цим,  а  також  шляхом  встановлення  заборо-
ни  участі  для  окремих  категорій  населення  і  посадових 
осіб  (задля  уникнення  адміністративного  впливу)  було 
звужено і принцип загальності. Збільшений вік виборців 
(малося  на  увазі,  щоб  останні  свідомо,  без  загрози  сто-
роннього  впливу,  здатні  були  зробити  своє  волевиявлен-
ня). Принцип пропорційності також був вилучений. Лише 
принципи таємності та прямої подачі голосів залишились 
у  незмінному  вигляді.  Загалом,  піддаючи  справедливій 
критиці гетьманську владу за певні кроки назад у цьому 
питанні, акцентуємо на значенні заходів із реформування 
місцевого самоврядування  за доби Гетьманату, що стали 
єдиною реалізованою спробою діючих в епоху визвольних 
змагань  українських  урядів  створення  власного  муніци-
пального законодавства.
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У статті обґрунтовується юридичній підхід до розуміння верховенства права в контексті співвідношення права і закону, необхідність 
пошуку органічного (ідеального та соціального) змісту права. Наголошується на діяльнісній характеристиці праворозуміння і принципу 
верховенства (панування) права. Підкреслюється особлива роль суду в реалізації верховенства права, захисті прав людини. Як необхід-
на складова частина верховенства права розглядається формальна законність. 

Ключові слова: верховенства (панування) права, праворозуміння, зміст поняття права, принцип законності, судовий захист прав 
людини, модернізація. 

В статье обосновывается юридический подход к пониманию верховенства права в контексте соотношения права и закона, 
необходимость поиска органичного (идеального и социального) содержания права. Акцентируется внимание на деятельностной 
характеристике правопонимания и принципа верховенства (господства) права. Подчеркивается особая роль суда в реализации 
верховенства права, защите прав человека. В качестве необходимой составляющей верховенства права рассматривается фор-
мальная законность.

Ключевые слова: верховенство (господство) права, правопонимание, содержание понятия права, принцип законности, судебная 
защита прав человека, модернизация. 

 In this article the legal approach to the understanding of the rule of law in the context of the relationship of law, the need for organic search 
(ideal and social) content right. Among others, the characterization of activity and thinking of the rule (the rule of) law. Emphasized the special 
role of the court in implementing the rule of law and human rights protection. As a necessary component of the rule of law is considered formal 
legality.

Key words: rule (rule of) law, legal thinking, meaning of law,  principle of legality, judicial protection of human rights, modernization.

Принцип верховенства права є одним із провідних еле-
ментів загальних засад конституційного ладу будь-якої су-
часної демократичної, правової держави. Він являє собою 
похідну  всіх  загальних  засад  права;  як  ціннісний  сплав 
ідей справедливості, рівності, свободи і гуманізму, верхо-
венство права формує відповідний образ правової системи 
і визначає ті умови, що дозволяють перетворити цей образ 
на реальність. Відданість принципу верховенства права – 
загальноприйнята в усьому світі міра легітимності уряду 
[1, c. 10; 14].

Серед науковців існують різні підходи щодо визначен-
ня змісту верховенства права. П. Рабінович трактує верхо-
венство права як усезагальну роль права у стосунках між 
усіма  учасниками  суспільного  життя,  в  життєдіяльності 
державних  і  недержавних організацій,  соціальних  спіль-
ностей, груп, об’єднань, усіх людей [2, c. 11]. У свою чер-
гу, О. Руднєва наголошує, що принцип верховенства пра-
ва наповнюється реальним змістом лише в тому випадку, 
якщо право розглядається не як результат правотворчої ді-
яльності держави, не як акт державної влади, тим більше 
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її  знаряддя,  а  як  соціальний феномен,  який має  глибоке 
коріння в культурі світовій і національній, духовній істо-
рії народу, його традиціях, національній ментальності; як 
явище, безпосередньо пов’язане з такими фундаменталь-
ними  категоріями,  як  справедливість,  свобода,  рівність, 
гуманізм [3, c. 15].

Сьогодні  принцип  верховенства  права  розглядається, 
на думку О.В. Петришина, у двох аспектах.

По-перше, в широкому значенні – як принцип право-
вої організації державної влади в суспільстві, так би мо-
вити,  в  сенсі  «верховенства  права  над  державою». Саме 
так цей принцип тлумачиться за межами континентальної 
моделі правової держави за посередництвом англомовної 
конструкції верховенства (панування) (Rule of law). Як ре-
зультат –  англомовне «верховенство права»  за  основним 
змістом  ототожнюється  з  континентальною  «правовою 
державністю».

По-друге,  у  вузькому  розумінні,  а  саме  в  контексті 
співвідношення однорідних правових категорій – права та 
закону в системі регулювання суспільних відносин, їх ролі 
та місця в забезпеченні правопорядку, тобто в сенсі «вер-
ховенства права над законом» [4, c. 24].

Саме на такий підхід орієнтує ст. 8 Конституції Укра-
їни, яка декларує визнання  і дію принципу верховенства 
права,  роз’ясняючи  його  зміст,  зокрема,  як:  1)  найвищу 
юридичну силу Конституції, яка уособлює найвищі право-
ві цінності та передбачає, що закони та інші нормативно-
правові акти приймаються на основі Конституції і повинні 
відповідати їй; 2) пряму дію норм Конституції, яка перед-
бачає гарантування звернення до суду для захисту консти-
туційних прав безпосередньо на її підставі. Таким чином, 
Конституція, проголошуючи Україну правовою демокра-
тичною соціальною державою (ст. 1), виключає тавтоло-
гічне  «правовій  державі»  широке  розуміння  «верховен-
ства права». Такий більш спеціальний підхід до розуміння 
принципу верховенства права дає змогу розглядати питан-
ня панування права  в  суспільних відносинах  і  більш  за-
гальні проблеми організації державної влади як відносно 
самостійні, сконцентрувати увагу правознавців на власне 
правовій складовій частині як першої, так і другої пробле-
матики, зокрема ролі судових органів як остаточного арбі-
тра з правових питань, насамперед, щодо захисту прав та 
свобод людини і громадянина [4, c. 24]. 

Цей погляд підтримує й Погребняк С.П., зазначаючи, 
що  верховенство права  –  панування права певного  зміс-
ту. У даному випадку право стримує державу не фактом 
існування  правил  і  процедур;  воно  обмежує  державу  за 
змістом  її  юридичних  актів.  Для  демонстрації  цієї  ідеї 
влучною є метафора «верховенство права над законом». 
Основні цінності, які асоціюються з даним аспектом вер-
ховенства  права,  –  гідність  людини,  поміркованість  дер-
жавної влади [5, c. 167–168]. 

На  думку  одного  із  творців  доктрини  верховенства 
права А. Дайсі, цей принцип  ґрунтується на визнанні  та 
беззастережному сприйнятті найвищої цінності людської 
особи,  її  невідчужуваних прав  і  свобод,  які  є  «основою, 
а  не  результатом  права  країни»,  а  правила, що  лежать  в 
основі конституційного кодексу, є «не джерелом, а наслід-
ком прав осіб» [6, c. 522, 527].

Саме невід’ємні, невідчужувані права і свободи люди-
ни,  як  свідчить  досвід  сучасних  розвинених  держав,  ле-
жать в основі «стримувань  і противаг» державної влади. 
Слід нагадати, що права людини становлять невід’ємний 
компонент права, його raison d’etre; їх існування поза пра-
вом і без права неможливе, так само як і право немислиме 
без прав людини. Це явища однієї сутності. Можна пого-
дитись із тим, що система норм не може претендувати на 
статус права, якщо воно не гарантує свободу і рівність за 
допомогою прав людини та громадянина [7, c. 28]. 

Це той обмежувальний бар’єр, який не може бути по-
долано на власний розсуд ні законодавчою, ні виконавчою, 

ні судовою владою. По суті, вони складають правове пер-
шоджерело.  Невипадково  пов’язаність  усіх  гілок  влади 
фундаментальними,  невідчужуваними  правами  і  свобо-
дами людини розглядається сучасною правовою теорією і 
практикою, зокрема конституційними судами багатьох єв-
ропейських країн та Європейським судом із прав людини, 
як безпосередній прояв реалізації принципу верховенства 
права [8, c. 7]. Отже, права людини і верховенство права 
можуть існувати та ефективно діяти тільки в поєднанні.

Принцип  верховенства  права  –  це  юридично 
обов’язкова норма сучасного українського правопорядку.

Уперше його було узаконено в тексті Конституційного 
Договору від 8 червня 1995 р. (ст. 1 якого визначила, що 
«в Україні діє принцип верховенства права») [9] з наступ-
ним перезатвердженням його в самому тексті Конституції 
1996 р. (ст. 8).

Отже, фіксування принципу верховенства права в Кон-
ституції України – це перший і найвищий рівень юридич-
ного закріплення цього принципу в сучасному українсько-
му праві – конституційний [10, c. 1409–1410].

Згодом  він  увійшов  у  новітню  систему  українсько-
го  права  шляхом  ухвалення  Верховною  Радою  України 
31 жовтня 1995 року рішення про приєднання України до 
Статуту  Ради  Європи  (чим,  власне,  було  «підтверджено 
відданість України ідеалам та принципам, які є спільним 
надбанням європейських народів» [11], та визнання Укра-
їною як державою – членом Ради Європи обов’язковості 
принципу верховенства права) та шляхом ратифікації Вер-
ховною Радою України 17 липня 1997 року Європейської 
Конвенції з прав людини (із преамбули якої випливає, що 
до  «спільної  спадщини  політичних  традицій  та  ідеалів» 
країн, що  її укладали, належать «свобода» та «верховен-
ство права»  [12]). Верховенство права разом  із демокра-
тією і правами людини вважається однією із трьох засад 
Ради Європи, які закріплені в Преамбулі до Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод, а  також 
у низці інших міжнародних документів у сфері прав лю-
дини.

При цьому  зазначалося, що Україна повністю визнає 
на  своїй  території  дію  статті  46 Конвенції  про  визнання 
обов’язковою юрисдикції Європейського Суду з прав лю-
дини  в  усіх  питаннях щодо тлумачення і застосування 
Конвенції [13]. Саме  цей  орган  створений  як  постійно 
функціонуючий для забезпечення виконання державами – 
членами  Ради  Європи  їхніх  зобов’язань  за  Конвенцією 
та протоколами до неї,  в  тому числі й  зобов’язань щодо 
утвердження  принципу  верховенства  права.  Європей-
ський суд  із прав людини у своїй прецедентній практиці 
неодноразово зіштовхувався з поняттям верховенства пра-
ва і широко застосував його для тлумачення, розширення і 
посилення значення прав людини, зафіксованих у Конвен-
ції, з метою охорони особистості від небезпек свавілля і з 
метою підвищення ефективності захисту прав людини на 
основі принципів справедливості та правосуддя [14]. Це – 
другий рівень  узаконення  принципу  верховенства  права 
в  сучасному  українському  праві,  який  характеризується 
тим, що норми зазначених міжнародних договорів Укра-
їни  (з урахуванням положень ст. 9 Конституції України), 
згода на обов’язковість яких була надана Верховною Ра-
дою України, увійшли до національного українського за-
конодавства як його складова частина.

Нарешті, третій рівень узаконення даного принципу 
в сучасному українському праві представлений ще не до-
сить численною на цей час низкою звичайних українських 
законів. Одна група цих законів логічно стосується сфери 
регулювання статусу і діяльності судових органів влади 
та окремих видів судочинства. Суд – своєрідний лакму-
совий папірець принципу верховенства права  [14, c. 22], 
одна  з  рук  влади,  чия  роль  полягає  в  забезпеченні  того, 
щоб  її  інші руки діяли в межах права, що й забезпечить 
панування  права  над  державною  владою  [15,  c.  304]. 
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Тільки  завдяки суду права людини з гучних конституцій-
них гасел можуть бути перетворені в дійсні правові норми 
[16,  c.  190]. Як  зазначає Погребняк С.П.,  саме наявність 
ефективної судової системи розглядається нами як гаран-
тія «формального» верховенства права. Поза всяким сум-
нівом, вона є важливою також для втілення матеріального 
аспекту верховенства права. Проте тут існують деякі ню-
анси, як підкреслює дослідник. Так, для верховенства пра-
ва у формальному розумінні насамперед необхідні зусилля 
судової системи, які спрямовані на усунення розбіжностей 
між  нормами  та  індивідуальними  діями  суб’єктів  права 
(в тому числі представників державної влади). Водночас 
матеріальне розуміння верховенства права зумовлює по-
требу  радше  в  усуненні  розбіжностей  між  позитивним 
правом  і  його  змістовними  стандартами.  Особливу  роль 
у  вирішенні  цього  завдання  відіграють  конституційні 
суди, які здійснюють судовий контроль за законодавством 
[17, c. 174].

Отже,  в  законах,  які  регулюють  діяльність  судової 
влади, йдеться про принцип верховенства права як один 
із принципів, на яких ґрунтується діяльність українсько-
го суду взагалі [18] й Конституційного Суду України зо-
крема [19]. Завданням Конституційного Суду є гаранту-
вання  верховенства  Конституції  України  як  Основного 
Закону держави на всій території України (Ст. 2 Закону 
«Про  Конституційний  Суд  України»).  Відповідно,  ст.  4 
Закону  «Про  Конституційний  Суд  України»  відносить 
верховенство  права  до  основних  принципів  діяльності 
Конституційного Суду. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про судоустрій 
та  статус  суддів»  проголошується, що  суд,  здійснюючи 
правосуддя  на  принципах  верховенства  права,  забезпе-
чує кожному право на справедливий суд та повагу до ін-
ших прав  та  свобод,  які  гарантуються Конституцією  та 
законами  України,  а  також  міжнародними  договорами, 
згоду  на  обов’язковість  яких  надано Верховною Радою 
України [18].

Одним  із ракурсів, під яким можливо розкрити скла-
дові частини феномену верховенства права, є дослідження 
взаємодії принципів, які існують у сучасній доктрині вер-
ховенства права, із загальновизнаними принципами права. 
Одним із таких принципів є принцип гуманізму, покладе-
ний в основу сучасного право розуміння [19, с. 23].

Гуманізм  як  риса  світової  культури  збагатив  етичну 
думку визнанням самоцінності людського та земного жит-
тя.  Існує досить багато філософських визначень поняття 
гуманізму. Одне з них визначає гуманізм як визнання цін-
ності людської особистості,  її права на вільний розвиток 
і  прояв  своїх  здібностей,  право  на  свободу  і  щастя,  за-
твердження блага людини як критерію оцінки суспільних 
відносин. Найвдалішою спробою проникнути в його суть 
є  діалектичне  протиставлення  з  його  антиподом  –  анти-
гуманізмом. 

Антигуманізм  –  це,  передусім,  обмеження,  які  пере-
шкоджають  зростанню  творчості  вище  рівня,  який  вва-
жається  в  культурі,  в  суспільстві  звичним. Він  виступає 
у формі заборони на  інновації, у проголошенні цінності, 
недоторканності певних догм. Найважливішим елементом 
змісту історичного процесу є боротьба гуманізму й анти-
гуманізму. 

Антигуманізм має різний прояв  залежно від  історич-
них  умов.  У  певні  часи  він  навіть  відігравав  позитивну 

роль  для  суспільства,  зберігаючи  сталу модель,  абсолю-
тизуючи  попередній  досвід,  який  виправдовував  себе  в 
минулому,  забезпечуючи  виживання  та  відновлення  від-
повідної спільноти.

Але  в  інші  часи  він  активізується,  завдає  руйнівних 
ударів тим верствам населення, які стали на шлях гумані-
зації, придушує осередки творчості, вищої культури; може 
проявляти себе в боротьбі влади з інакомисленням. Він на-
буває форм масових народних рухів.

Гуманізм і антигуманізм суспільства й особистості не-
розривно пов’язані з боротьбою, яка триває.  І саме тому 
право  громадської  непокори,  свідомої  опозиційності, 
пов’язаної  зі  свободою  слова  як  інтегральними  компо-
нентом верховенства права, виступають як дієвий гарант 
можливості продовжувати таку боротьбу саме на гуманіс-
тичному рівні.

Верховенство права  імпліцитно передбачає, що спра-
ведливість  законів варто не так стверджувати, як демон-
струвати. Проте жодна демонстрація справедливості зако-
нів, жодна спроба виправдати  їх морально не може бути 
сприйнята серйозно, якщо її супроводжують придушення 
контраргументів  та  замовчування суперечної  інформації. 
Із цього логічно випливає теза про те, що «право на гро-
мадську непокору»  слід  розуміти  як можливість піддати 
сумніву справедливість державних вимог.

У «Наукових записках НаУКМА» за 2008 рік було опу-
бліковано  статтю  Н.Л.  Добрянської  та  А.А.  Мелешевича 
«Верховенство  права  та  судова  практика  Європейського 
суду з прав людини стосовно України  із забезпечення ви-
конання судових рішень», в якій було порушено низку ак-
туальних питань щодо невиконання рішень суду в Україні. 
Рішення  від  5  червня  2009  року  Комітету  міністрів  Ради 
Європи  стосовно  невиконання  чи  затримок  у  виконан-
ні  рішень  національних  судів,  у  якому,  зокрема,  Комітет 
міністрів  нагадав,  що  невиконання  рішень  національних 
судових органів є структурною проблемою в Україні. Кон-
статував, що й далі існує ціла низка справ, в яких рішення 
національних судів залишаються невиконаними, попри рі-
шення Європейського суду, а також зазначив із занепокоєн-
ням, що, попри зусилля, докладені органами влади України 
щодо запровадження тимчасових заходів, структурну про-
блему, яка лежить в основі порушень, досі не усунено. 

Ігнорування  поставленої  проблеми  Урядом  України 
в подальшому призвело до прийняття 15 жовтня 2009 р. 
Європейським судом «пілотного» рішення у справі «Юрій 
Іванов проти України». Застосована судом процедура «пі-
лотного» рішення полягала в тому, що суд визнав факт не-
виконання судових рішень в Україні системою, що існує 
на національному рівні. Назвав причини  існування такої 
системи, зокрема брак бюджетних коштів, бездіяльність із 
боку державних виконавців та недоліки в національному 
законодавстві. А також зобов’язав Україну впродовж року 
від дати, на яку це рішення набуває статусу остаточного, 
запровадити  в  національній  правовій  системі  практичні 
засоби юридичного захисту. 

Подальше  розроблення  і  втілення  в  суспільне  життя 
принципу верховенства права є необхідною умовою ефек-
тивної модернізації України та її правової системи. Голо-
вна мета органів державної влади - модернізувати країну. 
І  зробити це можливо лише  за рахунок  зміцнення демо-
кратичної, соціальної та правової держави, шляхом фор-
мування активного і захищеного громадянина.
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У статті досліджено вплив релігійного аспекту на конституційне, кримінальне, цивільне та процесуальне право. Визначено джерела 
мусульманського права, наведено класифікацію правових систем сучасних ісламських держав за ступенем впливу релігійних традицій 
на чинне законодавство. 
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В статье исследовано влияние религиозного аспекта на конституционное, уголовное, гражданское и процессуальное право. Опре-
делены источники мусульманского права, указана классификация правовых систем современных исламских государств по степени 
влияния религиозных традиций на действующее законодательство.

Ключевые слова: мусульманское право, исламское право, исламские страны, религиозная правовая система.

The article examines the influence of the religious aspect on the constitutional, criminal, civil and procedural law. The sources of Islamic law 
are determined; the classification of legal systems of modern Islamic states according to the degree of influence of religious traditions on the 
current legislation is given.

Key words: Islamic law, Islamic countries, religious legal system.

Актуальність даної теми зумовлена тим, що мусуль-
манське право –достатньо унікальна правова система, що 
поєднує в собі як і релігійну догматику ісламу, так і надна-
ціональний характер. На прикладі мусульманського пра-
ва можна зрозуміти, яким чином релігія здатна впливати 
на право, що є дуже важливим для розуміння державного 
устрою інших країн. 

Метою  цієї  статті  є  дослідження  впливу  релігії  на 
право  на  прикладі  нерозривного  зв’язку мусульмансько-
го права і релігії, наведення класифікації правових систем 
сучасних ісламських держав.

На різних етапах розвитку суспільства і в різних пра-
вових системах ступінь і характер взаємодії права і релі-
гії  був  різним.  Деяким  правовим  системам  притаманна 
невід’ємність релігії від права, інакше кажучи, релігійний 
чинник є загальним і центральним елементом у правовому 
житті  народу. Ця  особливість  також  виявляється  в  тому, 
що для реалізації будь-якої правової норми потрібна під-
тримка релігійних принципів і догматів. Прикладом такої 
правової системи є мусульманське право.

У  загальному  вигляді  мусульманське  право  мож-
на  визначити  як  релігійну  правову  систему, що  регулює 
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 суспільні  відносини  всередині  громади,  яка  сповідує  іс-
лам  [1,  c.  141].  Основною  рисою  цієї  правової  системи 
виступає  її  дуалістичний  характер,  який  проявляється  в 
багатьох аспектах. Наприклад,  співіснування класичного 
ісламського права  і норм, запозичених з  інших правових 
систем,  через  неможливість  регулювання  сучасних  сус-
пільних відносин за допомогою тільки релігійних норм і 
догм  [2, с. 158]. Тобто мусульманське право складається 
з двох складових частин: рішень із конкретних справ і за-
гальних норм-принципів. Дослідники цієї сфери, зокрема 
В. Лубський, стверджує, що саме норми-принципи є фун-
даментальною  і  найбільш  стабільною частиною мусуль-
манського права [3, с. 31].

До  джерел  мусульманського  права  (шаріату)  дослід-
ники  відносять:  Коран,  сунну,  іджму  (доктрина  мусуль-
манського  права),  кійас  (тлумачення  Корана  і  сунни) 
[4,  с.  256].  Коран  є  першим  джерелом  мусульманського 
права, що було передано Аллахом через Пророка Мухам-
меда.  Коран  можна  умовно  розділити  на  дві  категорії  в 
залежності від сторін, які брали участь у відносинах. Це 
відносини між Аллахом і людиною і відносини між людь-
ми. Перша категорія регулює релігійні ритуали, на відміну 
від другої, яка регулює гарантії захисту і розповсюджен-
ня  ісламу,  сімейне  законодавство,  торгове  і  кримінальне 
законодавство. Сунна  являє  собою  збірник  зафіксованих 
висловів  і  вчинків  Пророка Мухаммеда,  які  вважаються 
взірцем належної і правомірної поведінки. Коран містить 
загальне  формулювання  законів,  конкретизація  яких  є 
в Сунні  [5, с. 3]. Вважається, що мусульманське право є 
відбитком волі Аллаха, основним комплексом релігійних 
приписів є шаріат, що складається із двох частин – прин-
ципів віри (акід) і принципів права (фікх). Тобто Коран і 
Сунна, в основу яких покладено ці принципи, закріплю-
ють  як  підвалини  віри,  так  і  правила  релігійного  культу 
і  моралі,  що  в  цілому  визначають  зміст  мусульмансько-
го  права  в юридичному  аспекті. Мусульманське  право  є 
зводом релігійних  і правових норм, складених на основі 
Корану і Сунни. Воно містить норми державного, спадко-
вого, кримінального і шлюбно-сімейного права. 

Важливим  елементом  є  різниця  між  поняттями  «му-
сульманське (ісламське) право» і «право мусульманських 
держав». Ці поняття є доволі близькими, але не тотожни-
ми. Суспільство мусульманських держав живе, керуючись 
звичаями  та  законами,  які,  у  свою  чергу,  спираються  на 
принципи мусульманського права. На певних історичних 
етапах релігійне і світське право суперечили один одному, 
однак релігійні норми, як правило, мали найвищу силу [6].

Залежно  від  ступеня  впливу  класичного  ісламського 
права  на формування  і  функціонування  чинного  законо-
давства можна навести класифікацію правових систем су-
часних ісламських держав. Перша група містить системи 
Саудівської Аравії,  Ірану, Пакистану та  інші, де в життя 
запроваджена повна відповідність усіх чинних норм прин-
ципам  ісламського  права.  Це  положення  закріплене  на 
конституційному рівні. Наприклад, конституція Ірану за-
кріплює положення про обов’язкову відповідність шаріату 
всіх законів, які приймаються. Відповідно до цього різні 
кодифікації права, що були створені на початку ХХ сто-
ліття, з прийняттям нової Конституції були змінені згідно 
з нормами шаріату. У Саудівській Аравії  існує основний 
документ, що визначає основи державного  і  суспільного 
ладу. Так, відповідно до цього документу королівство Са-
удівська Аравія є суверенною арабською державою, осно-
вною релігією якої  є  іслам,  а Конституцією – Коран  [7]. 
Вищезазначені держави цілком можна назвати ісламськи-
ми державами, бо закони шаріату приймаються за основу 
політичних  інститутів  та  законів.  В  Ірані  та Саудівській 
Аравії функціонують спеціальні установи мусульмансько-
го  контролю  та  інспекції,  які  контролюють  дотримання 
норм шаріату в різних сферах суспільного життя. Ці уста-
нови можуть без суду і слідства накладати мусульманські 

покарання за неналежну поведінку, відхилення від правил 
торгівлі і норм моралі (наприклад, невиконання молитви, 
порушення посту під час рамадану). До другої групи від-
носяться правові системи Лівії, Судану, Алжиру та  інші. 
Ці  країни  характеризуються  помірним  підходом  до  за-
стосування норм класичного  ісламського права в рамках 
сучасної правової  системи. Найбільший вплив  ісламське 
право має на окремі сторони громадського життя, що сто-
сується особистого статусу й релігійних установ,  іноді – 
земельного режиму. У свою чергу, світське право регулює 
всі інші сфери суспільних відносин на принципах, які не 
завжди відповідають положенням шаріату. У конституці-
ях  країн  другої  групи  зазначено, що  іслам  є  державною 
релігією, але немає вказівок на те, що шаріат є основою 
законодавства або життя країни. Ця група поділяється на 
підгрупи  залежно  від  того,  на  яких  засадах  розвивалося 
національне  право:  за  зразком  загального  права  (Індія, 
Судан, Танзанія), французького (Алжир, Сирія, Туніс) чи 
голландського (Індонезія) [8].

Як  ми  вже  зазначили,  мусульманська  правова  форма 
невід’ємно пов’язана з релігію, яка має величезний вплив 
на народні маси. Ісламські закони перекривають всі аспек-
ти життя, від державних питань, управління  і міжнарод-
них відносин до проблем щоденного життя. Які основні 
напрямки впливу ісламу і мусульманського права на зако-
нодавство як систему правових норм країн Сходу?

Насамперед, іслам впливає на норми державного пра-
ва. Найголовнішим  конституційним принципом, що  під-
тверджує  залежність  державного  права  від  ісламських 
інститутів та норм, є визнання ісламу державною релігі-
єю [3, с. 112]. Це положення міститься, наприклад, у кон-
ституціях Йорданії, Катару, Пакистану та ін. Така картина 
логічно передбачає визнання ісламського права джерелом 
законодавства, оскільки  ісламу не притаманне відокрем-
лення релігії  від держави  і права. Більшість дослідників 
цієї сфери вважають, що спеціальна вказівка на роль му-
сульманського  права  зайва,  якщо  конституція  закріплює 
державний  характер  ісламу.  Одним  із  важливих  проявів 
впливу  є  встановлення  релігійного  цензу  для  глави  дер-
жави [3, с. 120]. Так, Конституція Йорданії закріплює, що 
королем  і  прем’єр-міністром  може  бути  тільки  мусуль-
манин,  батьками  якого  є мусульмани. Однак  конституції 
більшості  ісламських країн формально не встановлюють 
релігійного цензу для голови держави, проте на практиці 
дотримуються цієї норми, що стала для них чимось на зра-
зок конституційного звичаю. Вищезазначені положення, а 
саме: на конституційному рівні за ісламом закріплюється 
статус державної релігії, шаріат визнається джерелом за-
конодавства, а глава держави повинен сповідувати іслам – 
можна назвати «конституційною тріадою». Нині елементи 
«тріади» є реальним механізмом, що забезпечує дію норм 
ісламського права і підпорядкування його принципам ді-
яльності всіх інститутів сучасної ісламської держави. 

Конституції окремих країн відбивають вплив ісламу та 
мусульманського права на принципи державної політики 
в  галузях  економіки,  міжнародних  відносин.  Ісламське 
законодавство  забороняє  стягнення  відсотків,  бо  таким 
шляхом  одна  особа  отримує  користь  за  рахунок  менш 
вдалих членів суспільства [5, с. 123]. Приватна власність 
є недоторканною, шаріат визнає права власників користу-
ватися, розпоряджатися власністю, якою вони володіють 
на законних підставах, але проголошує, що в принципі вся 
влада належить Аллаху, а «власники» фактично діють як 
довірені  особи  [9]. В  Ірані  конституція  встановлює,  що 
економіка країни базується на трьох секторах: державно-
му, кооперативному та приватному, приділяється особлива 
увага забороні монополій та лихварства (права отримання 
прибутку у вигляді процентів). 

За мусульманським кримінальним правом, у підґрун-
тя поняття «правопорушення» було покладено два прин-
ципи. По-перше, всі вчинки і думки людини вважаються 
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волею Аллаху, проте людина самостійно обирає конкрет-
ні варіанти своєї поведінки і несе за це відповідальність. 
Унаслідок цього,  як  зазначається  в  літературі,  будь-який 
серйозний  вчинок  розглядається  як  порушення  мусуль-
манських заборон, загальний зміст яких зводиться до за-
хисту  п’яти  головних  цінностей:  релігії,  життя,  розуму, 
продовження роду та власності. По-друге,  злочин є про-
явом  неслухняності  волі  Аллаха.  Тому  злочинна  пове-
дінка розглядається не тільки як відхилення від приписів 
мусульманського права, за якими слідує «земна санкція», 
а  і  як  гріх,  за  який  винний  понесе  кару  в  потойбічному 
світі. Саме тому злочин визначається в доктрині мусуль-
манського права як діяння, що є юридично забороненим 
і карається Аллахом [10, с. 309]. Авторитетні мусульман-
ські  дослідники розробляли чимало класифікацій право-
порушень. В основу більшості з них покладено два осно-
вних критерії:  ступінь визначеності покарання за той чи 
інший проступок  і характер порушення  інтересів  і прав. 
Найбільшого поширення отримала класифікація,  яка по-
діляє  всі  правопорушення  на  три  групи.  Перша  група 
включає злочини, які є найбільш суспільно небезпечними, 
посягають на «права Аллаха» і караються чітко визначе-
ною санкцією – хадд. До цієї групи, як вважає більшість 
дослідників, належать сім найбільш небезпечних суспіль-
них діянь: перелюбство, недоведене обвинувачення в пе-
релюбстві,  вживання  спиртних  напоїв,  крадіжка,  розбій, 
віровідступництво, бунт. Однак немає певної думки щодо 
влучності додавання окремих елементів до цього перелі-
ку. Другу групу об’єднують злочини, які тягнуть за собою 
фіксовані покарання, але порушують права окремих осіб 
(кісас,  хадад,  дійа).  Злочини  цієї  категорії  передбачають 
чітку санкцію – кісас, яка означає «відплата» злочинцю в 
«рівному»  покаранні.  Так,  цей  принцип  закріпляється  в 
Корані і передбачає: «Хто порушує проти вас, – то й ви по-
рушуйте проти нього подібно тому, як він порушив проти 
вас» , а також: «Відплата зла – зло, подібне йому». Третю 
категорію складають правопорушення як «прав Аллаху», 
так і прав інших осіб. Наприклад, невиконання релігійних 
повинностей  (відмова  від  здійснення  молитви,  недодер-
жання посту), порушення зобов’язання за угодою, розтра-
та  коштів  казни  та  інше. Ці  правопорушення  караються 
нежорстоко встановленою санкцією – тазір. На відміну від 
правопорушень попередніх двох категорій, у другій групі 
міра покарання встановлюється не тільки від об’єктивних, 
а й від суб’єктивних сторін. 

Звернемо  увагу  на  особливості  судової  системи. 
В  основі  розвитку  мусульманського  правосуддя  лежить 
діяльність  пророка  Магомета,  який  спочатку  особисто 
розглядав  усі  суперечки, що  виникали  як  і  серед  членів 
мусульманської громади, так і між ними і немусульмана-
ми.  Головні  принципи,  норми  судоустрою  і  процесуаль-
ного  права  діяльності  Магомета  використовуються  пра-
вознавцями  і  зараз.  Зазначимо, що  неможливо  говорити 
про єдність судових систем країн мусульманського права 
у  зв’язку  з  існуванням національної  специфіки в кожній 
окремо  взятій  громаді. Характерною рисою судової  сис-
теми в деяких мусульманських країнах є дуалістичність. 
Особливостями такої судової системи є паралельне існу-
вання  мусульманських  (релігійних)  та  державних  (світ-
ських) судів [11]. Релігійні суди у своїй діяльності корис-
туються  винятково  нормами  мусульманського  права.  На 
чолі мусульманського суду стоїть каді, який призначаєть-
ся головою держави з-поміж духовних осіб-знавців  ісла-
му. Ніхто з мусульманських юристів не сприймає Коран ні 
як книгу права, ні як кодекс мусульманського права. Саме 
тому мусульманський суддя під час здійснення правосуд-
дя звертається безпосередньо не до Корану, а до книг, які 
написані авторитетними юристами, вченими-богословами 
і містять у  собі  тлумачення Корану. Особливістю право-
вого  регулювання  для  країн  релігійного  права,  зокрема 
мусульманських країн, є те, що юридична норма має дру-

горядне значення, а ефективність її реалізації в юридичній 
роботі залежить від узгодженості з нормами моралі, релі-
гії, звичаями або традиціями [12].

Найбільш  розвиненою  галуззю  нормативної  частини 
шаріату  є  приватне  право,  яке  регулює  шлюбно-сімейні 
відносини. Шлюб в ісламі вважається богоугодною спра-
вою і дозволений кожному, навіть неповноправній та не-
дієздатній особі. Обмежень для шлюбу дуже мало, проте 
рекомендується, щоб наречені відповідали один одному за 
віком і суспільним становищем. Можливий шлюб мусуль-
манина з християнкою чи юдейкою, але мусульманка може 
вийти заміж тільки за мусульманина. Мусульманин може 
бути одружений не більше ніж на чотирьох жінках одно-
часно. Тому чоловік, який вже має чотирьох дружин і має 
намір вступити в ще один шлюб, повинен розлучитися з 
однією колишньою дружиною. Мусульманське право осо-
бливо підкреслює, що чоловік зобов’язаний з однаковою 
увагою  ставитися  до  всіх  своїх  дружин. Кожна  дружина 
повинна мати окрему домівку, а її одяг та їжа не повинні 
бути гірші, ніж у домі її батьків. Чоловік несе відповідаль-
ність за всі сімейні витрати, однак не має права розпоря-
джатися майном дружини без її доручення. Обов’язковою 
умовою укладання шлюбу є майно, яке майбутній чоловік 
виділяє своїй дружині і яке жінка має право використову-
вати на власний розсуд (махр). Махр служить жінці мате-
ріальним забезпеченням у разі вдівства або розлучення на 
вимогу  чоловіка.  Розміри й  умови  виплати махра  утвер-
джуються в  спеціальному шлюбному договорі  (сизі). До 
складу  цього  майна,  як  правило,  входять  коштовності, 
прикраси, гроші, одяг. Частина махри обов’язково прино-
ситься на  весілля,  а  частина виплачується пізніше  або у 
випадку розлучення [13].

У центрі уваги мусульманського законодавства знахо-
дяться спадкове та майнове право. Цікава особливість му-
сульманської культури: якщо особа відчуває наближення 
смерті, то вона повинна звільнитися від боргів і застав, а 
також заплатити податки; в разі неможливості це зробити 
особа повинна зробити розпорядження у вигляді заповіту 
чи  довірених  осіб, щоб  із  його  майна  віддали  всі  борги 
і повернули застави. Характерною рисою мусульмансько-
го права є відсутність права батьків на обмеження числа 
спадкоємців. Так, батько не може залишити все своє май-
но тільки одному своєму синові (або дочки), якщо в нього 
їх кілька. Залежно від ступеня споріднення та приналеж-
ності  до  чоловічої  або жіночої  статі  кожен  спадкоємець 
отримує  свою  частку.  Шаріатом  встановлено  три  групи 
спадкоємців  відповідно  до  ступеня  родинної  близькості 
із  заповідачем. При цьому шаріат  встановив  тверде пра-
вило: якщо існує хоча б один спадкоємець першої групи, 
весь спадок дістається йому, а друга і третя групи не отри-
мують нічого; якщо ж немає жодного спадкоємця першої 
групи, успадковує друга група, а третя не отримує нічого; 
спадкоємці  ж  третьої  групи  успадковують  тільки  в  разі, 
коли немає  нікого,  кого можна  було  б  віднести  до  спад-
коємців першої або другої групи. До першої групи відно-
сяться батько, матір  і  діти померлого, до другої – дід  та 
бабуся,  брати  та  сестри  померлого,  і  до  третьої  групи  – 
дядько та тітка, їхні діти. 

Шаріат  детально  регулює  питання  спадку  за  запові-
том. Закон визначає два основних види заповіту:  заповіт 
рідним і близьким спадкоємцям і заповіт опікунам та до-
віреним особам. Основними вимогами до опікунів та до-
вірених осіб є побожність та справедливість в ісламсько-
му  розумінні.  Невипадково  шаріат  схвально  ставиться 
до  того, щоб  опікунами  та  довіреними  особами  ставали 
в  першу  чергу  мусульманські  священнослужителі.  За 
правилами шаріату про спадок спадкоємці отримують не 
тільки майно й іншу власність, а також борги і невиконані 
релігійні  обітниці.  Мусульманські  богослови  вважають, 
що закони Шаріата сприяють збереженню справедливос-
ті, перешкоджають концентрації багатств в одних руках і, 
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таким  чином,  слугують  бар’єром на шляху  приростання 
приватної власності в монополістичний капітал [3, с. 171].

Здавати що-небудь або брати в оренду, в найм – одна з 
найпоширеніших ділових угод на мусульманському Сході. 
Захищаючи підвалини приватної власності, Іслам сприяв 
перетворенню  оренди  в  одне  з  основних  джерел  доходу 
власників. Згідно з настановами послідовників джафарій-
ської релігійно-правової школи здавати в оренду і в найм 
можна все, починаючи із земельної ділянки, будинку, ре-
чей,  тварин  і  закінчуючи  людиною.  Головною  умовою 
для людини, що має на меті здати що-небудь в оренду, є 
досягнення повнолітнього віку і справжнє володіння тим, 
що хочеш здати. Представники шаріатського суду строго 
стежать за тим, щоб не порушувалися релігійні установки 
в оренді. Якщо найняли м’ясника, але він зарізав тварину 
не  за правилами шаріату, внаслідок чого м’ясо стало  за-
бороненим, м’ясник повинен погасити збиток власникові. 
Земельну ділянку можна здавати за умови визначення кон-
кретної орендної плати. Якщо ця плата зумовлена певним 

відсотком майбутнього врожаю, угода вважається нечин-
ною. Приватна медична практика,  з  точки  зору Шаріату, 
вважається  роботою  за  наймом. Лікар  у  такому  випадку 
несе відповідальність за виписані хворому або дані йому 
своїми руками ліки, від яких хворому стане гірше або на-
віть він помре. Якщо ж лікар попередить хворого чи його 
родичів, що не гарантує одужання пацієнта, в такому ви-
падку лікар не несе відповідальності. 

Отже, підсумовуючи, маємо підкреслити, що релігій-
ний аспект мусульманського права має великий вплив на 
державне  та  правове  регулювання  в  країнах  ісламського 
світу  [14, c. 143]. Це можна спостерігати в основних га-
лузях права, зокрема в конституційному праві, криміналь-
ному,  сімейному,  спадковому,  зобов’язальному та  інших. 
Однак не слід поспішно узагальнювати вплив релігії без 
урахування регіональних відмінностей, бо згідно із зазна-
ченою вище класифікацією ісламські країни відрізняють-
ся різним ступенем впливу ісламського права на функціо-
нування чинного законодавства. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Лук’янов Д.В. Релігійні правові системи в сучасному світі : монографія. Харків : Право, 2015. 352 с.
2. Вовк Д.О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми співвідношення : монографія. Харків : Право, 2009. 224 с.
3. Лубський В.І, Борис В.Д. Мусульманське право : навчальний посібник для студентів факультетів юридичного, міжнародного права, 

міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин, політології та філософського. Київ : Вілбор, 1997. 256 с.
4. Бехруз Хашматулла. Еволюция исламского права: теоретико-компаративистское исследование : дис... д-ра наук : 12.00.01. Одес-

са, 2006. 410 с.
5. Керимов Г.М. Шариат: Закон жизни мусульман. Ответы Шариата на проблемы современности. Санкт-Петербург : «Издательство 

«ДИЛЯ», 2009. 512 с.
6. Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. Общая часть. Москва : Зерцало, 2001.
7. Самійло Г.О. «Мусульманське право» та «право мусульманських країн»: питання співвідношення понять. 
8. Порівняльне правознавство : підручник / С.П. Погребняк, Д.В. Лук’янов, І.О. Биля-Сабадаш та ін. ; за заг. ред. О.В. Петришина. 

Харків : Право, 2012. 272 с. 
9. Вороніна М.А. Співвідношення держави і права у сучасних ісламських державах. Державне будівництво та місцеве самоврядуван-

ня : зб. наук. пр. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ держ. буд. та місц. самоврядування. Харків : Право, 2012. Вип. 23. С. 32–42.
10. Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина. Вид. 5-те, перероб. та допов. Київ : Алерта, 2018.  360 с.
11.  Чепульченко Т.О. Особливості правового регулювання нормами теологічного спрямування. Вісник Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право. 2014. № 1. С. 115–120.
12.  Филипс Абу Амина Биляль. Законы жизни мусульман: Эволюция сикха / Пер. с англ. Москва : Умма; Эжаев, 2002. 280 с.
13. Курганова У. Ислам. Харьков : Фолио, 2013. 153 с.
14. Хаустова М.Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні : монографія. 

Харків : Право, 2008.160 с.

УДК 340.11

ВПЛиВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ПРАВОВУ СиСТЕМУ УКРАЇНи

gLOBaLIZaTION INfLuENCE ON Law SySTEM Of uKraINE

хаустова М.Г.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри теорії і філософії права
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Липнік В., 
студент I курсу факультету права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті досліджено природу і особливості глобалізаційних процесів. Розглянуто причини уніфікації національних правових систем. 
Визначені головні відмінності між впливом глобалізації на правові системи та акультурацією.
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В статье исследуется происхождение и особенности глобализационных процессов. Рассмотрены причины унификации националь-
ных правовых систем. Определены главные отличия между влиянием глобализации на правовые системы и акультурацией.

Ключевые слова: глобализация, глобализационные процессы, унификация, правовая система, национальная правовая система.

In article globalization processes origins and features were explored. Reasons of national law system unification are examined. Main differ-
ences between globalization influence on law systems and acculturate are defined.
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Порівняльно-аналітичне право
♦

Постановка проблеми. Сучасна міжнародна співпра-
ця  надає  можливість  створення  єдиного  інформаційного 
простору. Але це негативно впливає на різні  галузі,  сти-
раючи  границі між  їх проявами в різних країнах. Глоба-
лізаційні процеси у світі торкнулися не лише економіки і 
культури, але також і сфери права. Через вплив правових 
систем одна на одну національні системи права втрачають 
свої особливості. Саме ця проблема детально розглянута 
в цій статті.

Стан опрацювання. Питання  глобалізації  є  порівняно 
новим і не дуже ретельно дослідженим, тому що дана про-
блема виникла разом із потужним впливом техніки, електро-
ніки, ЗМІ, що простежується останні кілька десятків років.

Метою статті є  дослідження  впливу  глобалізації  на 
право різних країн.

У сучасному світі все змінюється і розвивається з ве-
ликою швидкістю. Так само непомітно для нас глобаліза-
ція поглинає унікальні для кожної країни системи права – 
перетворює їх на єдину світову систему.

Виклад основного матеріалу.  Глобалізація  –  пере-
творення певного явища на світове, тобто таке, що стосу-
ється всієї землі. Глобалізація – це явище системне. Цього 
процесу не можна  уникнути  –  в  глобалізації  приймають 
участь усі держави.

Явище  глобалізації  можна  сприймати  по-різному:  як 
процес, що охоплює всі сфери життя і перетворює масш-
таб проблеми з державної на таку, яка стосується всієї зем-
ної кулі, або тільки як злиття економічних систем у єдину 
геоекономічну [2].

Та перш ніж говорити про позитивний чи негативний 
вплив глобалізації, варто звернутися до витоків цього про-
цесу. Чи є процес глобалізації  сучасним явищем або чи-
мось, що зародилося в давнину? Зрозумівши походження 
цього  явища, можна  буде  робити  висновки,  чи можливо 
уникнути його, або глобалізація є невід’ємною частиною 
розвитку суспільства, а отже, і права.

Існує три основні теорії походження глобалізації.
Перша: глобалізація поділяється на кілька етапів: з V – 

III ст. до н.е.; перші 15 століть н.е.; 16–18 ст.; 18-70-і рр. 
20 століття; 70-і рр. 20 ст. до наших днів.

Згідно з другою теорією глобалізація – сучасний про-
цес,  саме поняття  зародилося у 1983 р. На той час воно 
позначало злиття ринків, що виробляють різну продукцію 
і належать транснаціональним корпораціям.

Третя теорія була сформульована науковцем, що стояв 
на неомарксистських позиціях. Згідно з його теорією гло-
балізація – це нове обличчя капіталізму. Цей процес являє 
собою залежність однієї країни від іншої [3, c. 324].

Існують й інші теорії.
Отже,  з  теорій  виникнення  глобалізації,  зазначених 

вище, випливає, що глобалізація – це сучасне явище, яке 
зародилося давно. 

Це  складний,  багатогранний процес. Універсалізація, 
яка лягла в основу глобалізаційних процесів, існувала ще 
в первісних суспільствах. Вона проявлялася в релігійних 
віруваннях міфології, які об’єднували общину. Глобаліза-
ція призвела до укрупнення племен, утворення націй, на-
родів. Утворення імперій, які підкорили великі території, 
прискорили цей процес [4, c. 125].

В  основі  глобалізації  лежить  ідея  свободи  і  рівно-
сті. Природне право відобразилося в державно-правових 
вченнях  Стародавньої  Греції.  Глобалізація  ще  тоді  про-
являлася у правових системах держав, бо право було за-
сновано на національній правовій системі, позитивному і 
природному праві.

 Інші країни запозичували правові норми в римського 
права, що вплинуло на їх право. Це, а також кодифікація 
вплинули на закріплення однотипних правил поведінки у 
праві різних країн.

Інші  історичні  періоди  також впливали на  зміцнення 
позицій  глобалізації.  Наприклад,  гуманізм  нового  часу 

призвів до поширення ідеї космополітизму. Космополіт – 
«громадянин  світу». Мислителі  цього  часу  виступали  за 
мир у всьому світі.

Дані  глобалістські  уявлення  були  закріплені  в  таких 
документах,  як,  наприклад,  Декларація  незалежності 
США 1776 р.

Колоніальні  війни,  коли  західні  держави  завойовува-
ли інші території і встановлювали там свої закони, також 
призвели до уніфікації права. Тоді  і до сих пір у країнах 
третього світу діють, як приклад, французькі закони у сфе-
рі цивільного права, тому що на цих територіях було по-
ширено Французький цивільний кодекс [7, с. 34–36]

Німецький  філософ  Кант  вважав,  що  ідеальним  сві-
товим устроєм є створення федерації всіх  існуючих дер-
жав. Таким чином, щоб жодна з них не загарбувала іншу. 
Цей  союз  передбачає  підтримку  і  забезпечення  свободи 
держави як для неї  самої,  так  і для  інших країн.  Ідеаль-
ний міжнародний союз, як прояв глобалізації, передбачає 
принцип  добровільності,  свободи  і  законності.  Кант  був 
прибічником  космополітизму. Він  винайшов  таке  понят-
тя, як право міжнародного громадянства. Філософ вважав, 
що люди можуть розглядати себе як належність до всього 
людства. Кант сподівався, що згодом людство наблизиться 
до всесвітньо-цивільного устрою. Ця думка базувалася на 
уявленні про права і свободи людини як прояв природно-
го права. Такий порядок привів би до всесвітнього миру 
[8, c. 244].

Також не можна забувати про те, що світова глобалі-
зація призвела б до універсалізації не лише права, але й 
інших сфер життя.

 Отже, нічого не можна сприймати з одного боку. Вва-
жається,  що  формування  загального  соціо-економічного 
середовища породжує і позитивні, і негативні тенденції і 
процеси.  Із  позитивного  –  утворення  єдиного  громадян-
ського  суспільства  з  цілісними  орієнтирами  й  ідеалами, 
високим рівнем соціальної мобільності та глобалізованою 
суспільною свідомістю. Але водночас людей лякають не-
гативні  наслідки,  до  яких  може  призвести  глобалізація, 
[9, c. 44] а саме втрата національної самобутності і куль-
турної  спадщини.  Громадськість  побоюється  втратити 
можливість відстоювати індивідуальні інтереси своєї дер-
жави, бо доведеться підкорюватися єдиній думці глобалі-
зованого  суспільства.  Унаслідок  цього  навіть  утворився 
антиглобалістський рух.

Якщо раніше глобалізація стосувалася лише економі-
ки, то тепер цей процес стосується і права. Що й не дивно, 
бо  злиття наразі  спостерігається в багатьох  сферах.  Змі-
нюється політична, соціокультурна, духовна сфери. Голо-
вним показником є глобалізація, що веде до утворення но-
вого типу світового товариства. [10, c. 12] У становленні 
нового  світового  порядку  особливу  роль має  відігравати 
право.

Глобалізація  може  вплинути  на  національну  право-
ву  систему  через  універсалізацію  національного  права, 
вплив на нього міжнародного права або вплив регіональ-
ного права на національну правову систему. 

Так,  універсалізація  національного  права  являє  со-
бою  закріплення  одноманітних  правових  норм  у  право-
вих системах держав. Раніше універсалізація стосувалася 
лише економіки, а згодом перекинулася на політику і пра-
во. У цих сферах ступінь єдності набагато нижчий, тому 
що  держави  продовжують  зберігати  свою  незалежність. 
В універсалізації національного права найголовнішим за-
собом є запозичення правових норм в інших держав, або 
рецепція [11, c. 45]. Найвідоміша рецепція в історії право-
го розвитку пов’язана з римським правом, яка полягала в 
ухваленні, пожвавленні й модернізації основних положень 
римського приватного права, що стало базою для форму-
вання романо-германського права. У результаті  такої  ре-
цепції не тільки були запозичені такі поняття й положен-
ня,  як  власність, майнові  та  особисті  права,  поділ  права 
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на приватне й публічне, систематизація законодавства, але 
й багато з них набуло нового змістовного навантаження і 
модернізації, що забезпечило їх відповідність новим умо-
вам суспільного розвитку.

  Наступним  засобом  універсалізації  національного 
права називають  гармонізацію. Це цілеспрямоване  збли-
ження правових систем держав. У гармонізації задіяна ін-
теграційна функція правової системи. Це коли в результаті 
поєднання кількох норм права про один предмет утворю-
ється нова правова норма. Російський дослідник Л.М. Ен-
тін  зазначає,  що  інтеграція  неможлива  без  гармонізації 
[11, c. 46].

 Також засобами універсалізації є уніфікація й імпле-
ментація [11, c. 47].

 Безпосередній вплив на національне право міжнарод-
ного  права  полягає  у  видозміні  національних  правових 
систем під впливом міжнародних договорів. Для прикла-
ду можна навести Європейську конвенцію із захисту прав 
людини, до якої у 1997 р. долучилася Україна. Положення, 
які  прописані  в  Конвенції,  здійснюють  вплив  на  націо-
нальне право України. Нагляд за їх дотриманням здійснює 
Європейський  суд  із  прав  людини.  Хоча  національне  і 
міжнародне право відрізняються, в них є і спільні момен-
ти, бо обидва регулюють суспільні відносини. Визнання і 
дія принципів міжнародного права в рамках національної 
правової  системи  перетворюється  на  засіб  забезпечен-
ня  спільного  регулювання  міжнародним  і  національним 
правом певних суспільних відносин. Однозначної  відпо-
віді на питання, чому міжнародне право впливає на наці-
ональне, не існує. По-перше, це зумовлено історично. До 
того ж, міжнародне право включає в себе загальнолюдські 
цінності,  тоді  як національні правові  системи –  традиції 
і  цінності  конкретної  країни.  Раніше  національне  право 
впливало  на міжнародне,  тепер же  навпаки. У  сучасних 
умовах  державам  доводиться  більше  зважати  на  норми 
міжнародного права, що вже прийняті. 

Законодавство Великої Британії передбачає вплив між-
народних права, але лише тих норм, які затверджує бри-
танський парламент. Таким чином Сполучене Королівство 
самостійно обирає, яких норм права дотримуватися [12].

 Наступним так званим різновидом є вплив регіональ-
ного  права  на  національне  право,  або  регіоналізація. Це 
не вид глобалізації, а окремий процес, що розуміється як 
вплив регіонів один на одного. Як приклад можна навести 
Європейський Союз або СНД. Регіоналізація означає сві-
доме об’єднання держав на шляху до глобалізації. Таким 
чином утворюються окремі правові простори, що включа-
ють у себе певну кількість держав. Існування таких право-
вих просторів зумовлене близькістю країн, що входять до 
регіону, майже у всіх сферах: менталітет, економіка і т.д. 
Регіональне право, що формується в результаті інтеграції 
різних національних правових систем у рамках регіонів, 
є  наднаціональним  за  своїм  характером,  оскільки  націо-
нальні держави добровільно йдуть на часткове обмеження 
свого  суверенітету, щоб  регіональне  право мало можли-
вість одноманітного регулювання суспільних відносин за 
допомогою гармонізації  законодавства та уніфікації пра-
вових  норм.  Таким  чином,  у  рамках  регіонального  пра-
ва  виробляються  відповідні  правові  рішення,  які  носять 
обов’язковий  характер  у  рамках  національних  правових 
систем [14, c. 74].

Глобалізація  загрожує  втратою  голосу  держави  в  су-
голоссі  країн,  що  сформували  єдине  суспільство.  Тому 
юристи  України  окреслили  цей  момент  у  нормативно- 
правових актах України. Там наголошується на збережен-
ні культурних цінностей, історичної спадщини [15, с. 24]. 
І хоча у сфері права немає терміну «глобалізація», успішно 
використовуються такі поняття,  як «міжнародно-правове  
співробітництво»,  «міжнародні  угоди»  та  «міжнародні 
зобов’язання»,  «інтернаціоналізація».  Глобалізація  може 
вплинути і на права національних меншин.

Для  належного  розуміння  змісту,  форм  прояву  і  тен-
денцій  розвитку  глобалізації  необхідно  вставити  зв’язок 
між історичними періодами.

Елементи  схожості  законів,  правових  звичаїв  і  де-
яких правових норм пов’язані  з  тим фактом, що під час 
утворення  нові  держави  позичували  вже  старе  і  переві-
рене  в  держав,  які  придумали  ці  закони.  Наука  називає 
ці процеси «спілкуванням  і порівнянням». Так, Р. Давид 
стверджує,  що  порівняння  було  звичним  процесом  для 
країн-сусідів.  А  отже,  нічого  дивного  немає  в  тому,  що 
законодавство, в першу чергу західних країн, між собою 
так схоже [18, c. 567]. Порівняння полягало в запозичен-
ні й адаптації до конкретних умов законів, які виявилися 
ефективними для підтримання правового порядку держа-
ви-сусіда.  Право  не  замикається  в  рамках  національної 
держави. Як слушно зауважує А. Скуратівський, правова 
культура є неодмінною умовою прискорення трансформа-
ційних процесів, становлення в Україні правової держави 
та громадянського суспільства [19, с. 32]

Деякі з функцій правової системи містять у собі проя-
ви глобалізаційних процесів. Наприклад, інтеграційна, яка 
передбачає  зближення  правових  систем  різних  держав, 
вплив надбань одних держав і людства в цілому на інші. 
Завдяки інтеграції ще в давнину шляхом приведення кіль-
кох норм права про один предмет до спільного знаменника 
утворилися нові правові норми. Правова система виконує 
й інші функції: передачі цінностей від покоління до поко-
ління, регулятивну, виховну, прогностичну, охоронну.

Останнім часом стосовно глобалізації використовують 
термін  «правова акультурація».  Він  означає  не  тільки 
поєднання  різних  правових  культур,  але  й  їх  одночасне 
збагачення. Найбільш яскравим проявом правової акуль-
турації  є  захист  прав  людини.  Правова  акультурація  за-
безпечується кількома шляхами: за допомогою законодав-
ства, судової практики, за допомогою укладення договорів 
і приватним шляхом [3, c. 165].

Одним із аспектів правової свідомості є мова, правова 
мова, мовна правосвідомість. Саме мова права відображає 
правову культуру. Як основа права мова права – це  істо-
рично  сформована  сукупність  лексичних,  граматичних, 
фразеологічних,  синтаксичних  засобів,  які  забезпечують 
комунікацію  суспільства  у  правовому житті. Універсалі-
зація національного права, як прояв правової глобалізації, 
призводить  до  універсалізації  юридичної  мови.  Основні 
сфери функціонування правової мови – це законодавство, 
судочинство,  нотаріальне  діловодство, юридична наука  і 
освіта,  правова  інформація,  правова  публіцистика.  Крім 
того,  в  кожній  галузі  права  правова мова має  свою  спе-
цифіку  (мова  законодавства,  мова  підзаконних  правових 
актів,  мова  правозастосовної  практики,  мова  юридичної 
журналістики, мова юридичної  науки, юридичної  освіти 
і т.д.) і також поділяється на кілька підвидів: мова цивіль-
ного, кримінального, міжнародного права.

  На  правосвідомість  впливає  освіта. Молоді  спеціа-
лісти, яких випускають юридичні ЗВО, є ковтком свіжого 
повітря для правової культури. Безумовно, перед юридич-
ною освітою стоїть ряд завдань, які зумовлені сучасними 
процесами модернізації та вступом України до Європей-
ського освітнього простору [6, c. 32].

Для України залишається гострим питання гендерної 
рівності.  Гендерна  рівність  є  основою  демократичного 
устрою держави. Рівність як така є важливим принципом 
у побудові держави,  і  гендерна рівність виступає однією 
із складових частин [19]. За оцінками експертів, Україна 
знаходиться на 86 місці за даним показником. Тому укра-
їнські спеціалісти розробили програму, за якою чоловіки і 
жінки максимально урівняються в правах. Запровадження 
в Україні гендерно чутливої політики є важливим етапом 
у подоланні правового нігілізму, встановленні егалітарних 
моделей правового регулювання, підвищенні рівня право-
вої культури. 
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Таким  чином  підвищиться  якість  правового  регулю-
вання  суспільних  відносин,  що,  безумовно,  означає  по-
вне забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Це 
мета правової політики – життя, свобода, справедливість, 
безпека, порядок.

Не можна не згадати про пріоритети правової політи-
ки в Україні, які розвивають і конкретизують вищезгадані 
цілі:

1)  обмеження  публічної  влади  за  допомогою  поділу 
влади,  парламентаризму,  верховенства  закону,  взаємної 
відповідальності держави та особи;

2) реформування судової системи;
3)  забезпечення  принципу  верховенства  права,  зміц-

нення законності та правопорядку.
Глобалізація  всебічно  впливає  на  правову  систему 

України. У першу чергу, вона впливає на нормативну базу. 
Так  утворилися  космічне,  атомне,  інформаційне,  еколо-
гічне  право,  кримінально-правові  інститути  боротьби  з 
хакерством,  торгівлею  людьми,  незаконною  міграцією. 
В  умовах  глобалізації  з’являються  нові  джерела  права, 
такі як правові позиції Конституційного права. Значно по-
силилася роль суддівського права, бо не можна передбачи-
ти все в законах, тому судова практика необхідна. «Право-
ві позиції» Конституційного суду точно не окреслені, але 
постійно використовуються в посиланнях на його попере-
дні  рішення,  висновки  або  окремі  ухвали  [21,  c.  62–65]. 
Правові  позиції  є  вкрай  важливими,  бо  впливають  на 
оновлення правовідносин, про яке ми вже говорили вище. 
Як  зазначає  В.  Овчаренко,  правові  позиції  є  своєрідним 
джерелом права. Їх специфічність полягає в тому, що вони 
формуються під час здійснення судового конституційного 
контролю,  який  за  своєю  правовою  природою  не  є  нор-
мотворчою  діяльністю  [21,  c.  66].  Із  цього  приводу  слід 
погодитися  з А. Головіним,  який наголошує:  «Не можна 
заперечувати  той факт, що  визнання правової  норми не-
конституційною  або  її  офіційне  тлумачення  не  означає 
створення нової норми права» [22, c. 61]. 

Підтвердженням  того,  що  правові  позиції  точно  є 
джерелами права, є такі ознаки: відображають державну 
волю,  носять  загальнообов’язковий  характер,  наділені 
нормативними  властивостями  та  є  орієнтирами у право-
застосуванні. Визнання правових позицій Конституційно-
го суду як джерела права дало б поштовх розвитку вітчиз-
няної  правової  системи  [21,  c.  65–71].  Згідно  зі  статтею 
17 закону «Про виконання рішень та застосування прак-
тики Європейського  суду  з  прав  людини»  від  23  лютого 
2006 р. № 3477-IV вказано, що суди використовують прак-
тику Європейського суду з прав людини як джерело права 
[28, c. 4–7].

Наразі  використовуються  координаційні  методи  пра-
вового регулювання, тому джерелами права вважаються і 
нормативні договори. Вони зумовлюють відсутність кон-
фліктів у громадянському суспільстві.

На  нормотворчість  впливають  і  різні  соціальні  фак-
тори: економічний, політичний, соціокультурний, цінніс-
но-психологічний,  інформаційний,  інтернаціональний. 
В умовах глобалізації норми права все більше впроваджу-
ються в життя. Паралельно уніфікується процесуальне за-
конодавство. 

Про розуміння органами влади прав і свобод людини як 
головної мети державного управління свідчить прийняття 
Постанови Верховної Ради України «Про засади держав-
ної політики України в галузі прав людини» від 17 червня 
1999 року, де було визначено основні принципи розвитку 
стосовно  прав  і  свобод  людини:  1)  забезпечення  верхо-

венства права й основних свобод людини у відносинах із 
державою; 2) створення належних умов, вироблення ме-
ханізмів і процедур для повної і безперешкодної реалізації 
кожною особою своїх прав та законних інтересів; 3) при-
ведення  законодавства України  у  відповідність  з  універ-
сальними стандартами прав людини ООН та Ради Європи; 
4)  реформування  адміністративного  та  адміністративно-
процесуального законодавства з метою належного забез-
печення  реалізації  громадянами  своїх  прав  та  законних 
інтересів у сфері діяльності виконавчої влади,  їх дійової 
охорони та захисту в суді в разі їх порушення; 5) ратифі-
кація  міжнародно-правових  актів  як  універсального,  так 
і регіонального рівня, що проголошують права  і основні 
свободи людини і громадянина та відповідають інтересам 
та потребам українського народу та ін. [32, c. 308].

Цим  зумовлене  бажання  вітчизняних  науковців  мо-
дернізувати  правову  систему  України.  Це  пов’язано  не 
лише  із  цілями  розвитку  нашої  країни,  але  й  тенденція-
ми глобальних трансформацій світоустрою. С.О. Щетинін 
підкреслив, що  таким  чином  рвуться  традиційні  зв’язки 
і держава стає більш самостійною. Правова модернізація 
передбачає зміни у структурних елементах правої систе-
ми:  інституційній,  нормативній,  ідеологічній,  функціо-
нальній, інфраструктурній та результативній підсистемах 
[33, c. 190].

Основними напрямками розвитку правої системи 
України є:

1) покращення українського права на основі рівності 
перед законом та судом;

2) формування професійної та суспільної правосвідо-
мості, що  заснована на  затвердженні  гідності особи, по-
чутті поваги до права та закону;

3)  стабілізація  системи  законодавства  за  допомогою 
кодифікації;

4) зміцнення незалежного та справедливого правосуд-
дя; 

5)  створення  сучасної  нормативно-правової  основи 
стабільного інноваційного розвитку;

6)  затвердження  конституційної  законності  як  право-
вого  режиму  функціонування  держави  та  суспільства, 
стабільної  системи  правозастосування,  яка  гарантує  ви-
знання, дотримання та захист прав і свобод людини і гро-
мадянина, в тому числі в соціальній сфері; 

7)  подолання  кримінальної  тенденції  розвитку  сус-
пільства та держави.

Таким  чином, можна  стверджувати, що  в  умовах  гло-
балізації  відбувається  становлення  «глобальної»  правової 
системи,  в  якій  міжнародне  право  й  національні  правові 
системи стають багаторівневими «галузями» і «інститута-
ми»,  а  об’єктом  регулювання  стає  вся  соціальна  система 
людської цивілізації. Прикладом цього може бути феномен 
права  Всесвітньої  торговельної  організації  (ВТО),  що  на 
сьогодні являє собою «серцевину» галузі глобального пра-
ва, у потенціалі регулюючи всю сферу світової торгівлі.

Отже, глобалізація впливає на право на рівні взаємо-
відносин національних правових  систем, що призводить 
до посилення їх взаємозалежності, на рівні функціонуван-
ня національних правових систем, що загострює пробле-
ми світового (глобального) правопорядку, та на рівні мето-
дології, що актуалізує пошук нової методології права. Під 
впливом глобалізації відбуваються внутрішні зміни у пра-
ві: змінюється сутність права не тільки на національному, 
але  й  на  наддержавному,  глобальному  рівні;  змінюється 
його  зміст, цілі,  завдання, призначення,  а  також джерела 
(форми права). 
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Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту такої філософсько-правової категорії, як «правосвідомість». Проаналізовано ас-
пекти універсального та культурно-специфічного у правосвідомості. Досліджено взаємозвʼязок цих двох властивостей правосвідомості. 
Доведено, що фундаментальні складові частини, гармонійно поєднуючись із культурно-специфічними, становлять зміст правосвідомості 
суспільства, спрямовуючи процес сприйняття державно-правової політики.

Ключові слова: правосвідомість, правова ідеологія, суспільство, держава, правова система.

Статья посвящена раскрытию сущности и содержания такой философско-правовой категории, как «правосознание». Проанализиро-
ваны аспекты универсального и культурно-специфического в правосознании. Доказано, что фундаментальные составляющие, которые 
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гармонично обьединяются с культурно-специфическими, составляют содержание правосознания общества, направляя процесс разра-
ботки государственно-правовой политики. 

Ключевые слова: правосознание, правовая идеология, общество, государство, правовая система.

The article is devoted to the clarification of the essence and content of such philosophical and legal category as “legal consciousness”. The 
aspects of universal and culture-specific in justice are analyzed. The interrelation of these two properties of justice is investigated. It is proved that 
the fundamental components, harmoniously combined with culture-specific, constitute the content of the legal consciousness of society, directing 
the process of perception of state-legal policy.

Key words: legal consciousness, legal ideology, society, state, legal system.

Актуальність проблеми.  На  формування  правосвідо-
мості впливає безліч психологічних, правових, економіч-
них, соціальних та інших чинників, проте в даній роботі 
особливу увагу буде приділено відбиттю культурних фак-
торів. Слід сказати про те, що культура є, певною мірою, 
відображенням суспільної  свідомості народу,  тому через 
аналіз цього явища можна детально розкрити зв’язок фун-
даментальних  аспектів  та  національно-культурних  осо-
бливостей у межах правосвідомості.

Аналіз останніх джерел та публікацій: дана проблема 
не є новою для сучасного наукового середовища, її вивча-
ли філософи, юристи, культурологи,  адже вона має між-
дисциплінарний характер. Для висвітлення вищевказаних 
аспектів правосвідомості важливими є  ідеї Г.Г Демиден-
ка,  І.А.  Ільїна,  І.  Канта,  С.І. Максімова,  З.З.  Петровича, 
В.Б.  Романовської,  Дж.  Роулза,  О.Ф.  Скакуна,  Э.Ю.  Со-
ловйова, О.Г. Спіркіна, А.Дж. Тойнбі, О. С. Ханінгтона та 
інших. 

Метою цієї наукової статті є демонстрація взаємодії 
загального  та  спеціально-культурного  в  правосвідомості 
як комплексного явища на рівні свідомості окремого інди-
віда та суспільства в цілому.

На мою думку, дослідження логічно було б почати з де-
тального визначення понять «універсальне» та «культурно-
специфічне» як основоположних у даній статті. У сучасно-
му правовому науковому середовищі існує багато підходів 
до визначення змісту та структури цих термінів. Це пояс-
нюється багатоаспектністю категорій, можливістю аналізу 
з різних теоретичних позицій, а також самим явищем спів-
ставлення протилежних характеристик правосвідомості.

Термін «універсальне» означає «такий, що охоплює все 
або багато чого в певній сфері; який має різноманітне при-
значення» [1, c. 1507]. Спорідненим поняттю «універсаль-
не» є термін «загальне», тобто те, що становить суть, осно-
ву  чого-небудь.  У  терміні  «культурно-специфічне»  слід 
звернути увагу на поєднання двох слів під час його утво-
рення, що дає підстави досліджувати своєрідність правосві-
домості крізь призму матеріальних та духовних цінностей, 
набутих народом під час його історичного розвитку. 

Правосвідомість  треба обов’язково розглядати  в  кон-
тексті суспільства, однією з основних особливостей якого 
є  перебування  у  стані  постійного  динамічного  розвитку. 
Якщо посилатися на специфічно-філософську концепцію 
розвитку, то можна дійти висновку, що це особливий вид 
руху, для якого характерні закономірні, спрямовані, незво-
ротні,  якісні  зміни. Процес розвитку не може відбувати-
ся  без  законів,  тобто  об’єктивних,  суттєвих,  необхідних 
зв’язків  між  предметами  та  явищами.  Якщо  давати  ви-
значення  правосвідомості  як  правовому  явищу  в  межах 
певного суспільства, то слід наголосити на тому, що в ній 
виражаються знання та оцінка прийнятих у певній спіль-
ноті юридичних нормативів, спрямованих на регулювання 
соціально-економічної діяльності різних суб’єктів права: 
індивіда, організації, підприємства,  трудових колективів, 
посадових осіб тощо [6, c. 425].

Увагу  до  співставлення  універсального  та  культур-
но-специфічного  у  правосвідомості  вперше  привернув 
С.І. Максимов. Науковець вивів 2 концепції  залежно від 
ступеня  впливу  культури  на  правосвідомість:  універса-
лістсько-ліберальну  та  партикулярно-комунітаристську. 
У  той  час  як  перша  базується  на  ідеї  загальності  права, 
його всеосяжного впливу на культуру народів, друга ви-

ходить  із принципу множинності  і різноманітності куль-
тур з урахуванням прагнення соціуму зберегти і захистити 
власну  національну  ідентичність,  відповідно,  за  умови 
всебічного впливу культури на правосвідомість [4, с. 70].

В основу першої концепції покладені вчення Імману-
їла  Канта  –  представника  класичної  німецької  філософ-
ської школи, та Джона Роулза – американського філософа 
ХХ століття.

За часів філософських пошуків Канта, в кінці ХVI – на 
початку XIX століття, поняття правосвідомості було дово-
лі нерозвиненим, проте проаналізувавши творчі доробки 
філософа,  можна  застосувати  результати  його  міркувань 
до сучасного розуміння цієї правової категорії. По-перше, 
слід звернути увагу на концепцію пошуку «чистого в пра-
ві» – ідею, виведену філософом, яку він пояснює як буття 
розуму,  що  відкриває  перспективу  виявлення  істинного 
призначення права [8, с. 500]. По-друге, культуру І. Кант 
розглядає як те, що створено людьми у призмі противаги 
природі, тобто те, що є невід’ємною частиною суспільної 
діяльності людини на рівні з правом, а отже, культура не 
має впливати на правосвідомість індивідів. Щодо поглядів 
Дж. Роулза, то у своїй праці «Теорія справедливості» він 
спробував поєднати теорії суспільного договору, які вису-
нули Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо та І. Кант, і представити тра-
диційну концепцію за умови високого ступеня абстракції 
та уніфікації вищевказаних теорій. Також філософ приді-
лив багато уваги основним правам та  свободам людини, 
наголосив на важливості ролі держави в  гарантуванні  їх 
пріоритетності  під  час  планування  стратегії  соціальної 
політики  та  сприянні  всебічному  розвиткові  кожної  лю-
дини. Таким чином, можна спостерігати  тенденцію при-
рівнювання  впливу  культури  до  відбиття  впливу  інших 
економічних,  соціальних,  політичних чинників на життя 
суспільства та на правосвідомість [8, с. 15].

Наступна концепція – партикулярно-комунітаристська, 
що  ґрунтується  та  тезі  про  всебічний  вплив  культури  на 
правосвідомість  людей.  У  межах  цього  теоретичного  ро-
зуміння ідея права не є універсальною – вона тлумачиться 
під впливом певного типу культури. Ця концепція базуєть-
ся на працях Самуеля Хантінгтона – видатного американ-
ського  політолога,  який  працював  у  векторі  досліджень 
взаємозв’язку культури та ідеології, та Арнольда Тойнбі – 
британського  історика,  культуролога, що  займався  розро-
бленням питань щодо походження різних цивілізацій.

Ханінгтон  взагалі  визначає  культуру  як  один  із  най-
потужніших важелів впливу на правосвідомість людини, 
адже  національно-культурна  ідентичність  є  дуже  важли-
вим  складником  свідомості  людини  як  частини  певного 
етносу. У цілому погляди науковця найкращим чином умі-
щуються в його вислові: «Культура є силою, що одночас-
но і поєднує, і роз’єднує. Люди, розділені ідеологією, але 
поєднані культурою, об’єднуються. Суспільства, поєдна-
ні ідеологією, але в силу історичних обставин роз’єднані 
культурою»  [13,  с.  15].  Таким чином, Ханінгтон наголо-
шує на важливій консолідуючій ролі культури, та, відпо-
відно, її потужному впливі на правову систему та суспіль-
ну свідомість.

Арнольд  Тойнбі  у  своїй  праці  «Осягнення  історії», 
по-перше,  виводить  різні  типи  цивілізації  з  розгорнутим 
описом характерних ознак, що притаманні кожному з них. 
По-друге,  розмірковує  над  значенням  культури  в  розви-
тку  конкретного  суспільства,  безпосередньо  поєднуючи 
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 становлення цивілізації зі змінами в цій сфері життя соціу-
му [12, с. 512]. Отже, якщо історик наголошує на нерозрив-
ному  зв’язку  культури  із  правосвідомістю  представників 
кожної  цивілізації,  то  це  дає підстави  відносити його по-
гляди до основ партикулярно-комунітаристської концепції.

Культурно-специфічне також проявляється у правосві-
домості через те, що вона, за міркуваннями О.Г. Спіркіна, 
займає проміжне  становище між політичною та мораль-
ною свідомістю. На відміну від призми політичної свідо-
мості, де держава розглядається як арена боротьби за по-
літичну владу, в контексті із правосвідомістю вона постає 
в ролі зовнішнього регулятора суспільних відносин, який 
вимагає  безумовного  підпорядкування,  отримуючи  при 
цьому конкретну оцінку. На відміну від моральних норм, 
які залежать не від держави, а від самої людини, при цьому 
мають  абсолютно-ціннісний характер,  у правосвідомості 
поняття належного і справедливого визначаються як такі, 
що мають стати державним законом, за порушення якого 
повинні бути передбачені матеріальні санкції [11, с. 658].

Правосвідомість  багато  в  чому  орієнтується  на  раці-
онально-моральні  оцінки,  адже  є  частиною  духовного 
життя людини і суспільства. Різниця між правовою та мо-
ральною свідомістю полягає у фактичній необмеженості 
моральних настанов та формальній обмеженості правових 
вимог. Право  є  примусовою  вимогою  реалізації  певного 
мінімуму загальновизнаних норм добра і справедливості, 
що забезпечує досягнення двох цілей: особистої свободи 
людини і суспільного блага.

Таким  чином,  цілком  зрозуміло,  що  право  потребує 
підтримки моральності: без постійної взаємодії з нею пра-
восвідомість має хитку основу. З огляду на те, що мораль є 
складовою частиною культури як суспільного явища, вона 
може  впевнено  зайняти місце  культурно-специфічного  у 
правосвідомості. Культура є однією з важливих складових 
частин  фундаменту  правосвідомості  суспільства,  проте 
існують  також  універсальні  компоненти,  які  характери-
зуються високим рівнем абстрактності в порівнянні з до-
сить чітким відображенням авторитету певної культурної 
специфіки.  Аналіз  загальних  аспектів  правосвідомості 
логічно було б почати із викладу думок різних науковців 
стосовно виділення суттєвих ознак цієї правової категорії.

Правосвідомість  є  досить  широким  та  багатоаспек-
тним  поняттям,  із  приводу  тлумачення  якого  ведуться 
гострі суперечки серед правників, філософів та інших ді-
ячів науково-практичного юридичного середовища. У від-
повідній  літературі  існує ціла низка  дефініцій, що  вира-
жають сутність даного терміна. Наприклад, зважаючи на 
теоретичні дослідження О.Ф. Скакуна, це «система ідей, 
уявлень,  емоцій  і  почуттів,  які  виражають  ставлення  ін-
дивіда, групи, класу, суспільства до чинного, минулого та 
бажаного права, а також до діяльності, пов’язаної з пра-
вом, зокрема, правосуддя, нормотворчої діяльності тощо» 
[9, с. 462].

На думку Олександра Спіркіна, правосвідомість – це 
уявлення  і  поняття,  які  виражають  ставлення  людей  до 
чинного права, знання стосовно міри в поведінці людей з 
огляду на права і обов’язки [1, с. 658]. У межах такого під-
ходу правосвідомість є ідейним вираженням об’єктивних 
суспільних відносин, що відбиває, насамперед, найважли-
віші економічні та соціальні умови розвитку соціуму. 

Із  точки  зору Еріха Соловйова,  правосвідомість  –  це 
орієнтація на ідеал правової держави, який має безумов-
ний характер і безпосередньо спрямовує поведінку люди-
ни як громадянина [10, с. 66]. Це означає, що, незважаючи 
на відсутність «ідеальної» правової держави, людина має 
жити так, ніби бажана модель країни вже існує. Якщо ви-
ходити  з  теоретичних основ міркувань науковця,  то слід 
додати, що він розглядає право як певний мінімум мораль-
ності, який полягає в тому, що правомірна поведінка є ви-
раженням фундаментальних моральних цінностей, що ви-
ховуються протягом всієї історії народу, нації, суспільства.

В.Б. Романовська розглядає правосвідомість крізь при-
зму  релігійного  світогляду  та  при  цьому  наголошує, що 
знання права, шанобливе ставлення до нього не гарантує 
правомірної поведінки. Основним питанням є те, що по-
стає авторитетом для певного суспільства, що керує діями 
кожного  індивіда як його складової частини. Виходячи з 
наведених думок науковця, правосвідомість є результатом 
духовної діяльності людства, що формується під впливом 
глибинних  цінностей,  більш міцних  і  фундаментальних, 
ніж знання законодавства [7, с. 7].

Разом із тим необхідно підкреслити, що у філософсько-
правовій літературі дослідники (наприклад, І.О. Ільїн) про-
водять  чітке  розмежування  між  поняттями  «правосвідо-
мість» і «законознаніе», оскільки наявність у громадянина 
достатньої інформації стосовно чинного законодавства та 
відомостей про природне право зовсім не гарантує авто-
матично високого рівня правосвідомості  і належної пра-
вової  поведінки.  Слід  сказати, що  російський  публіцист 
відзначає наявність правосвідомості в кожної людини не-
залежно від будь-яких факторів, адже кожен усвідомлює, 
що перебуває в оточенні інших людей, які мають права та 
обов’язки щодо один одного  [3,  с.  190]. Постає питання 
про ставлення до власної правосвідомості: людина може 
мати її, не надаючи цьому особливого значення, та навіть 
зневажливо  відноситися  до  цієї  складової  частини  влас-
ної внутрішньої культури. Проте І.О. Ільїн наголошує на 
тому, що правосвідомість є не тільки елементом здорового 
глузду, а його спрямовуючою силою, яка має властивість 
керувати діями людини. 

Таким  чином,  універсальне  у  правосвідомості  про-
являється  в  тому,  що  вона  не  може  існувати  без  права: 
фактично правосвідомість є одним із його зовнішніх про-
явів – відображенням юридичних норм у призмі людської 
свідомості [14, c. 122]. Якщо в даному випадку говорити 
про взаємозв’язок позитивного права та правосвідомості, 
то  цілком  упевнено  можна  стверджувати  про  його  здат-
ність  бути  сприйнятим  людиною.  Сукупність  норматив-
них  та  індивідуальних  актів,  виданих  уповноваженими 
органами та їх посадовими особами, поступово формують 
правосвідомість,  тобто  уявлення  та  ставлення  людей  до 
права. Відповідно, в законах (як в основних формах нор-
мотворчості) ураховується та певною мірою вшановується 
правосвідомість як форма суспільних уявлень про право 
взагалі. До того ж, не слід забувати про те, що вона істо-
рично виникла на певному економічному базисі та, насам-
перед, пов’язана з появою соціальних класів та держави. 

Таким  чином,  культурно-специфічне  та  універсальне 
знаходяться  у  стані  рівноваги  в  межах  правосвідомості 
людини. Культура та, відповідно, мораль і релігія вплива-
ють на уявлення соціуму про державно-правову політику 
та  на  її  сприйняття.  Універсальні  аспекти  правосвідо-
мості,  зокрема  оціночні  думки  та  настанови,  що  визна-
чають ставлення суб’єктів соціальних відносин до права 
й чинного законодавства, також мають вплив на людську 
поведінку  в  юридично  значущих  ситуаціях.  Загальне  та 
спеціально-культурне  гармонійно  поєднуються  у  право-
свідомості  людини,  тож  для  держави  надважливо  знати 
особливості духовних складових частин правосвідомості 
соціуму  для  ефективного  управління.  Культурно-специ-
фічне ніби вказує напрямок дії універсального в процесі 
сприйняття  економічних,  політичних  та  інших  умов  іс-
нування  людства  кожним  окремим  індивідом.  Звісно,  в 
деяких  народів  культурно-специфічно  може  переважати 
у правосвідомості, але згодом воно стає універсальним у 
межах такої групи, як етнос. 

Вивчати  правосвідомість  та  зв’язок  між  її  складо-
вими  частинами,  в  даному  випадку  –  універсальною 
та  культурно-специфічною,  дуже  важливо,  адже  вона 
як  частина  духовного  світу  людини має  не  тільки  піз-
навальний,  а  ще  й  аксіологічний  характер.  Правосві-
домість  відображає  правову  дійсність,  що  склалася  за 
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конкретно-історичних  умов  у  тій  чи  іншій  країні  та  є 
активним  елементом  системи  правового  регулювання 
суспільних відносин – право не може ефективно впли-
вати на поведінку людей без впливу на їхню свідомість. 
За посередництвом правових ідей та теорій, почуттів та 

емоцій  норми  права  та  інші  правові  явища  оцінюють-
ся з огляду на життєві потреби та інтереси суспільства, 
формуються уявлення про належну правову поведінку, 
установки щодо шляхів реформування та вдосконален-
ня законодавства.
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Робота присвячена розгляду сутності та особливостей геноциду як злочину проти безпеки людства за міжнародним кримінальним 
правом. Розглянуто покарання за вчинення геноциду відповідно до міжнародного права. Вивчено також питання відповідальності держа-
ви за злочин геноциду в практиці міжнародного суду.

Ключові слова: геноцид, міжнародний злочин, міжнародно-правова відповідальність, відповідальність держави за міжнародний 
злочин, порушення прав людини.

Работа посвящена рассмотрению сущности и особенностей геноцида как преступления против безопасности человечества по меж-
дународному уголовному праву. Рассмотрено наказание за совершение геноцида в соответствии с международным правом. Изучены 
также вопросы ответственности за преступление геноцида в практике международного суда.

Ключевые слова: геноцид, международное преступление, международно-правовая ответственность, ответственность государства 
за международное преступление, нарушение прав человека. 

The work is devoted to the consideration of the essence and features of genocide as a crime against the security of humanity under interna-
tional criminal law. The punishment for the commission of genocide is contemplated in accordance with international law. The author also studied 
the responsibility of the state for the crime of genocide in the practice of the international court.

Key words: genocide, international crime, international legal responsibility, state responsibility for international crime, violations of human 
rights.

Однією з найактуальніших проблем нашого часу є зло-
чини проти миру і безпеки людства, тобто міжнародні зло-
чини, які представляють собою найбільшу небезпеку, як-
от: агресія, військові злочини, злочини проти людяності, 
колоніалізм, геноцид, апартеїд, рабство, екоцид. 

Геноцид  був  визнаний  міжнародним  злочином  вже 
у  Резолюції  Генеральної  Асамблеї  ООН  від  11  грудня 
1946 р. У Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 180  (II) 

від 21 листопада 1947 р. вказувалося, що «геноцид є між-
народним  злочином,  який  тягне  за  собою  національну 
та міжнародну відповідальність окремих осіб  і  держав». 
9 грудня 1948 р. була прийнята й відкрита для підписан-
ня Конвенція  про  попередження  злочину  геноциду  і  по-
карання за нього (далі – Конвенція 1948 р.). Ця Конвенція 
набула чинності у 1951 р. і є основним конвенційним дже-
релом у сфері боротьби з геноцидом.



74

№ 1 2019
♦

Згідно  зі  ст. 2 Конвенції про  запобігання  злочину ге-
ноциду  і покарання за нього «геноцид» означає будь-яке 
з  наступних  діянь,  що  вчиняються  з  наміром  знищити, 
повністю  або  частково,  яку-небудь  національну,  етнічну, 
расову або релігійну групу як таку [1, c. 1]:

а) вбивство членів такої групи;
b) заподіяння серйозних тілесних ушкоджень або розу-

мового розладу членам такої групи;
c) навмисне створення для будь-якої групи таких жит-

тєвих умов, які розраховані на повне або часткове фізичне 
знищення її;

d) заходи, розраховані на запобігання дітородіння в се-
редовищі такої групи;

е) насильницька передача дітей з однієї людської групи 
в іншу.

Аналогічне з Конвенцією визначення злочину геноци-
ду містять Статут Міжнародного карного трибуналу щодо 
колишньої  Югославії  (стаття  4),  Статут  Міжнародного 
карного  трибуналу щодо  Руанди  (стаття  2)  та  Римський 
Статут Міжнародного карного суду (стаття 6).

Розглянемо більш детально елементи геноциду як між-
народного злочину. Відповідні рекомендації щодо змісту 
цих  елементів  були  представлені  Міжнародним  карним 
судом з метою полегшення ідентифікації відповідних еле-
ментів [2, с. 2–5].

1. Для констатації акту геноциду, що полягає у вбивстві 
членів певної національної, етнічної, расової чи релігійної 
групи (відповідно до п. а ст. 6 Статуту МКС), необхідним 
елементом є вбивство (заподіяння смерті) виконавцем (ма-
ється на увазі – виконавцем акту геноциду) однієї чи біль-
ше осіб, що належали до такої групи.

2. Для констатації  акту  геноциду, що полягає у  запо-
діянні серйозних тілесних ушкоджень чи розумового роз-
ладу  членам  певної  національної,  етнічної,  расової  чи 
релігійної групи (відповідно до п. b ст. 6 Статуту МКС), 
необхідним елементом є спричинення виконавцем тяжкої 
тілесної  або  психічної  шкоди  одній  або  більше  особам, 
що  належали  до  такої  групи. При  цьому  така  поведінка 
виконавця може  включати  акти  катування,  зґвалтування, 
сексуальне насильство чи нелюдське або принижуюче гід-
ність поводження, але не обов’язково обмежується такими 
діяннями. 

3. Для констатації акту геноциду, що полягає у навмис-
ному створенні для певної національної, етнічної, расової 
чи релігійної групи таких життєвих умов, які розраховані 
на повне або часткове фізичне знищення такої групи (від-
повідно до п. с ст. 6 Статуту МКС), необхідними елемен-
тами є такі: виконавець створив певні умови життя одній 
або більше особам зі складу такої групи; такі умови життя 
були  розраховані  на  створення  причин  для  повного  або 
часткового фізичного знищення цієї групи. При цьому за-
значається, що термін «умови життя» може включати, але 
не  обов’язково  обмежується  умисним  позбавленням  ре-
сурсів, необхідних для виживання, таких як їжа, медичні 
послуги, або систематичним виселенням із дому. 

4. Для констатації акту геноциду, що полягає у вжитті 
заходів,  розрахованих  на  запобігання  народженню  дітей 
у  середовищі  певної  національної,  етнічної,  расової  чи 
релігійної групи (відповідно до п. d ст. 6 Статуту МКС), 
необхідними елементами є такі: виконавець ужив певних 
заходів щодо однієї або більше осіб зі складу такої групи; 
такі  заходи були вжиті  з наміром  запобігти народженню 
дітей у середовищі такої групи. 

5.  Для  констатації  акту  геноциду,  що  полягає  у  на-
сильницькій  передачі  дітей  з  однієї  людської  групи  в 
іншу (відповідно до п. е ст. 6 Статуту МКС), необхідними 
елементами є такі: виконавець здійснював насильницьку 
передачу однієї або більше осіб; така особа або особи на-
лежали до певної національної, етнічної, расової чи релі-
гійної групи; передача здійснювалася із вказаної групи до 
іншої групи; така особа або особи були віком до 18 років; 

виконавець знав або повинен був знати, що така особа чи 
особи були віком до 18 років. При цьому зазначається, що 
термін «насильницька» не обмежується фізичною силою 
і може включати загрозу застосування сили або примусу.

Таким  чином,  серед  вищевказаних  елементів, що  ха-
рактеризують окремі діяння, що належать до злочину ге-
ноциду, виділяється ряд загальних:

1.  Діяння  не  обов’язково  має  бути  здійснено  віднос-
но великого числа осіб, досить, щоб воно було виконано 
щодо одного потерпілого. У зв’язку з цим злочин геноци-
ду залежно від характеру діяння за зовнішніми ознаками 
може нагадувати ряд інших традиційних злочинних діянь, 
таких  як  вбивство,  викрадення  людини  тощо.  Для  вирі-
шення питання про відмежування геноциду від інших зло-
чинів  слід  встановити  наявність  наміру  особи  знищити, 
повністю або частково, цю національну, расову, релігійну 
або етнічну групу як таку [3, c. 144].

2.  Потерпілі  повинні  належати  до  конкретної  націо-
нальної, етнічної, расової чи національної групи. У зв’язку 
з цим виникає проблема застосування цієї норми-питання 
про критерії належності окремих осіб до такої групи. Звіс-
но, в такому разі можливі два основні підходи. По-перше, 
це  питання  може  вирішуватися  з  огляду  на  самоіденти-
фікацію  потерпілого  (потерпілих)  з  певною  групою;  по-
друге, з огляду на суб’єктивне віднесення винних окремих 
осіб або особи до певної релігійної, етнічної, національ-
ної, расової групі [3, c. 144].

Другий  підхід  видається  більш логічним  з  огляду  на 
те, що пов’язаний  з  суб’єктивною оцінкою самої  винної 
особи. Потенційно особа може і помилятися щодо належ-
ності потерпілого до певної групи, проте здійснювати ді-
яння щодо групи людей саме з метою його знищення. По-
дібні дії також повинні оцінюватися як геноцид.

3. Виконавець мав умисел знищити повністю або част-
ково цю національну, расову, релігійну або етнічну групу 
як таку. Ця ознака має як раз вирішувати завдання відмеж-
ування  геноциду  від  інших  злочинів,  насамперед  в  тих 
випадках, коли не відбувається масового знищення пред-
ставників певної національної, расової, релігійної або ет-
нічної групи.

С. Мальстрем  зазначає, що  «визначення  групи  пови-
нно містити  позитивні  елементи,  а  не  негативні  (напри-
клад,  не  серби).  Вираз  частково  означає  намір  знищити 
певну частину групи і відповідає вимозі суттєвості: намір 
має полягати у знищенні значної частини цільової групи. 
Знищення повинно мати такий характер, який впливав би 
на  всю  групу  залежно  від  кількісного  розміру  цільової 
групи, популярності потерпілих в межах цієї групи, сфери 
дії і контролю, здійснюваного злочинцями. Крім того, на-
мір може бути лімітованим географічно обмеженою тери-
торією, на якій може здійснюватися влада і контроль (на-
приклад, сили боснійських сербів, які здійснювали владу 
над Сребреницею). Вираз «як таку» своєю чергою озна-
чає намір знищити групу як окремий і особливий суб’єкт. 
Кінцевою метою є  знищення групи, хоча це обов’язково 
вимагає вчинення злочинів проти її членів. 

Таким чином, дії винного необов’язково повинні бути 
спрямовані на знищення всіх представників певної групи 
на глобальному рівні, такі дії можуть бути обмежені пев-
ною адміністративною територією, причому такою може 
виступати територія не тільки держави, а й певного адмі-
ністративно-територіального утворення всередині держа-
ви [3, c. 145].

4. Діяння знаходилося в контексті явної лінії аналогіч-
ної  поведінки,  спрямованої  проти  такої  групи,  або  було 
спричинено поводженням, яке могло призвести до такого 
знищення. Таким чином, винна особа не просто має вчи-
нити діяння, що належить до злочину геноциду, а й іншою 
своєю поведінкою показати намір на знищення повністю 
або частково певної національної, расової, релігійної або 
етнічної групи як такої [3, c. 144]. 
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Згідно  зі  ст.  3  Конвенції  1948  р.  покарання  передба-
чається за такі діяння: а) геноцид; б) змова з метою здій-
снення  геноциду;  в)  пряме  і  публічне  підбурювання  до 
здійснення  геноциду;  г)  замах  на  здійснення  геноциду; 
д) співучасть у геноциді. 

5.  Особливістю  суб’єкта  геноциду  є  те,  що  відпові-
дальність  за  даний  злочин можуть нести не  тільки  вищі 
керівники, що мають управлінські та владні повноважен-
ня, а й безпосередні виконавці, які здійснюють діяння, що 
утворюють злочин геноциду. 

Згідно зі статтею 4 Конвенції «Особи, які здійснюють 
геноцид або інші з перерахованих у статті 3 діянь, підля-
гають покаранню незалежно від того, чи є вони відпові-
дальними за конституцією правителями, посадовими або 
приватними особами».

Особливістю  статті  4  є  те,  що  вона  визначає,  що 
особи,  які  вчинили  злочин геноциду, підлягають пока-
ранню незалежно від  того,  чи  є  вони відповідальними 
за  конституцією  своєї  держави  вищими  посадовими 
особами  чи  приватними  особами.  Принцип  особистої 
кримінальної  відповідальності  застосовується  одна-
ково  і  без  будь-яких  винятків  до  всіх  осіб  у  межах  їх 
відповідальності  на  рівні  державної  влади  чи  військо-
вого командування з огляду на конкретну участь таких 
осіб  у  вчиненні  актів  геноциду.  Так,  посадова  особа, 
що планує чи розробляє політику геноциду, армійський 
командир  чи  офіцер,  який  наказує  своєму  підлеглому 
вчинити акт геноциду чи який свідомо не вживає захо-
дів для запобігання або припинення такого акту, і підле-
глий, який виконує наказ щодо вчинення акту геноциду, 
мають  вважатися  такими,  що  беруть  участь  у  скоєнні 
злочину  геноциду.  Правосуддя  вимагає,  щоб  усі  такі 
особи несли відповідну кримінальну відповідальність. 
У  статті  6 Конвенції,  зокрема,  вказується, що одним  з 
варіантів здійснення правосуддя є притягнення до від-
повідальності судом держави, де було здійснено злочин. 
Це є суттєвим недоліком Конвенції. [4, c. 2]. 

Не враховано було й те, що відповідальними за зло-
чин геноциду звичайно є посадові особи держави. На-
явний  конвенційний  механізм  розрахований  на  пере-
слідування  винних  осіб  саме  державами,  на  території 
яких  вчинено  злочин  геноциду.  Але  саме  уряди  таких 
держав  сприяють  або  прямо  беруть  участь  у  подібних 
злочинних  діяннях. Навіть  після  скинення  такого  зло-
чинного  уряду  винні  у  геноциді  найчастіше  зазнають 
помилування або амністуються, тобто фактично не не-
суть ніякого покарання. 

Конвенція  обмежує принцип універсальної юрисдик-
ції,  за  якою  будь-яка  держава  може  здійснювати  юрис-
дикцію стосовно особи, що перебуває на його території і 
яка, вірогідно, є винною у скоєнні міжнародного злочину. 
Вона дає право переслідування тільки країнам, на терито-
рії яких було скоєно злочинне діяння. 

В Конвенції  також відсутня норма,  яка б  зобов’язала 
держави-учасниці здійснювати екстрадицію винних у ге-
ноциді  осіб. Проблема  із  забезпеченням виконання Кон-
венції  ще  більше  ускладнюється,  коли  злочин  геноциду 
відбувається  під  час  збройного  конфлікту.  Держава,  що 
бере участь у такому конфлікті, навряд чи захоче видати 
осіб, яких звинувачують у скоєнні злочину геноциду,  ін-
шій стороні, що має намір переслідувати їх. Майже у всіх 
випадках вчинення  тяжких  злочинів,  пов’язаних  із  гено-
цидом, не слід розраховувати на суди держави, на терито-

рії якої цей злочин було вчинено, оскільки у такому разі 
може бути винним сам уряд [5, с. 102–104]. 

У зв’язку з цим в теорії міжнародного кримінального 
права вказується на неоднозначність і складність залучен-
ня до відповідальності безпосередніх виконавців окремих 
діянь, що входять в злочин геноциду.

Прикладом залучення до відповідальності за геноцид 
є  справа  Міжнародного  карного  суду  «The Prosecutor 
v. Omar hassan ahmad al Bashir». У звинуваченні зазна-
чено, що з березня 2003 р. до 14 липня 2008 р. затяжний 
збройний  конфлікт  неміжнародного  характеру  тривав  в 
Дарфурі між урядом Судану і декількома організованими 
збройними групами, зокрема, суданським визвольним ру-
хом (армією Судану) і Рухом за справедливість і рівність 
[6, с. 223].

У  квітні  2003  р  Омар  аль-Башир  й  інші  високопос-
тавлені суданські політичні і військові лідери Судану до-
мовилися про  спільний план провести проти повстанців 
кампанію. Ключовим компонентом цієї кампанії були не-
законні напади на частини цивільного населення Дарфура, 
що належать в основному до груп хутро, масаліт і загхава, 
які сприймаються як близькі до організованих озброєних 
груп, що протистоять уряду Судану в Дарфурі. Кампанія 
велася  за  допомогою  використання  сил  уряду  Судану,  в 
тому числі  суданських  збройних  сил  і  їх  союзників,  сил 
суданської  поліції,  Національної  служби  розвідки  і  без-
пеки  і  Комісії  з  гуманітарної  допомоги.  Це  тривало  до 
дати подання прохання про звинувачення 14 липня 2003 р. 
[3, c. 142].

Під  час  кампанії  державні  сили,  імовірно,  вчинили 
злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини гено-
циду щодо цивільних осіб, що належать до груп масаліт 
і заграва. Зокрема, проведені численні незаконні напади, 
систематичні акти мародерства у містах і селах; вбиті ти-
сячі мирних жителів; здійснені акти зґвалтувань тисяч жі-
нок; скоєно насильницьке переміщення сотень тисяч мир-
них жителів;  піддані  тортурам  представники  цивільного 
населення.

Таким  чином,  обвинувачення  дійшло  висновку, що  в 
діях Омара аль-Башира містяться три діяння, що належать 
до  геноциду  згідно  зі  Статутом  МКС:  вбивство  членів 
групи; заподіяння серйозних тілесних ушкоджень або ро-
зумового розладу членам групи; навмисне створення для 
якої-небудь групи таких життєвих умов, які розраховані на 
повне або часткове фізичне знищення її [7, c. 178].

Також слід зазначити, що у ст. 1 Конвенції 1948 р. вка-
зується, що геноцид, незалежно від того, чи відбувається 
він у мирний чи воєнний час, є злочином, який порушує 
норми міжнародного права [8, c. 99], щодо якого держави-
учасниці зобов’язуються вживати заходів із попередження 
та карати за його скоєння .

Отже, під дію міжнародного кримінального права під-
падають певні групи діянь, які становлять підвищену не-
безпеку для існування держав та міждержавних відносин 
загалом, одним з таких діянь є геноцид. Геноцид характе-
ризується вищим ступенем суспільної небезпеки і визна-
ється міжнародним злочином. Боротьба з ним ведеться на 
основі двосторонніх і багатосторонніх міжнародних угод. 
Аналіз міжнародно-правового визначення геноциду, ознак 
і способів вчинення геноциду, які передбачені міжнарод-
ним правом, та практики вчинення геноциду показав, що 
реалізація геноциду не є можливою без залучення держав-
ного механізму.
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Поняття «шаріат» та «фікх» є невіддільними складниками мусульманського права, що було відображено й підтверджено в результа-
тах досліджень багатьох поколінь державознавців. Різноманіття поглядів стосовно дефініції та змісту на сучасному етапі розвитку юри-
дичної науки свідчить про гносеологічну проблемність та актуальність цього питання. У статті пізнання зазначеного державно-правового 
явища здійснено через призму релігійних настанов та порівнянь задля того, щоб підтвердити єдність мусульманського права та релігії. 

Ключові слова: мусульманське право, іслам, шаріат, фікх, Коран.

Понятия «шариат» и «фикх» являются неотъемлемой составляющей мусульманского права, что было отражено и подтверждено в 
результате исследований многих поколений государствоведов. Многообразие взглядов касательно дефиниции и содержания на этапе 
современного развития юридической науки свидетельствует о гносеологической проблематичности и актуальности этого вопроса. В 
статье познание указанного государственно-правового явления осуществлено через призму религиозных наставлений и сравнений для 
того, чтобы подтвердить единство мусульманского права и религии.

Ключевые слова: мусульманское право, ислам, шариат, фикх, Коран.

The concepts “Shariat” and “Fiqh” is an integral part of Islamic law, which was reflected and confirmed as a result of the research of many 
generations of state officials. The diversity of views on the definition and content at the stage of modern development of legal science indicates the 
epistemological problematics and the relevance of this issue. In the article, the knowledge of this state-legal phenomenon is carried out through 
the prism of religious instructions and comparisons in order to confirm the unity of Muslim law and religion.

Key words: muslim law, islam, sharia and fiqh, the Koran.

Вивчення культури будь-якої людської спільноти озна-
чає, крім усього іншого, знайомство з чинними правовими 
нормами, які є в цьому суспільстві. Якщо йдеться про му-
сульманську спільноту, то необхідним є знання так звано-
го мусульманського права, особливо якщо взяти до уваги 
той факт, що  іслам насправді претендує на регулювання 
практично  всіх  сторін  життя  своїх  адептів,  включаючи 
правову. Мусульманське право в його теорії і практиці до-
сить  добре  вивчене  сучасними  ісламознавцями,  і  кожен, 
хто  бажає  отримати  уявлення  про  його  будову,  склад  та 
основні положення, може без великих зусиль про це дізна-
тися, звернувшись до відповідних досліджень.

Дослідженню проблеми  співвідношення  права  та  ре-
лігії мусульманських країн особливу увагу приділяли такі 
відомі науковці, як Л.Р. Сюкияйнен, К. Цвійгерт, Г. Кьотз, 
М.А. Родіонов, А.Ю. Журавльова та багато інших вітчиз-
няних і зарубіжних вчених. Однак і донині не вщухають 
суперечки щодо дефініції ісламського права, його єдності 
з ісламом як релігією.

Метою роботи  є  виявлення  сутнісного  змісту  та  рис, 
притаманних ісламському праву як окремій правовій сис-
темі,  а  також  комплексне  дослідження  таких  понять,  як 
«шаріат» та «фікх», щоб визначити їхню сутність, прояви 
та вплив на мусульманське право.

Слід  зазначити  те, що  іслам  є  релігією,  яка  має  зна-
чний  потенціал  для  свого  поширення.  Адже  протягом 
ХХ – початку ХХІ ст. іслам впливав і впливає на духовні, 
політичні, економічні, міжнародні й культурні процеси, в 
тому числі й правові. Ісламський світ стає важливим по-
літичним й економічним фактором для сучасної цивіліза-
ції  [1,  с.  3]. Проте у науковій юридичній літературі досі 
немає  визнаної  всіма  компаративістами  єдиної  дефініції 
ісламського права. Дослідники, акцентуючи увагу на тих 
чи  інших  характерних його  рисах,  наводять  найрізнома-
нітніші  формулювання.  Так,  Л.Р.  Сюкияйнен  трактує  іс-
ламське  право  як  систему  чинних юридичних  норм, що 
підтримуються державою й виражають інтереси панівних 
соціально-політичних сил [2, с. 5]. 

К. Цвайгерт і Г. Кьотц тлумачать його інакше: «Іслам-
ське право (шаріат) є сукупністю норм або правил, взятих 
з  Божественного  одкровення,  якими  зобов’язаний  керу-
ватися віруючий мусульманин,  якщо він хоче правильно 
виконувати  свій  релігійний  обов’язок»  [3,  с.  247].  В  ен-
циклопедичному довіднику «Правові системи країн світу» 
мусульманське  право формулюється  як  одна  з  основних 
правових систем (правових сімей) сучасності, як комплекс 
соціальних  норм,  фундаментом  і  головним  складником 
якого є релігійні настанови та приписи ісламу, а також ор-
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ганічно пов’язані з ними й проникнуті релігійним духом 
моральні та юридичні норми. 

Ісламське  право  як  окрема  правова  система  має  такі 
характерні ознаки:

1. Нерозривний взаємозв’язок права й ісламу. Ця релі-
гія містить, по-перше, теологію, що встановлює догми й 
уточнює, у що мусульманинові належить вірити, по-друге, 
шаріат, який наказує віруючим, що вони повинні і що не 
повинні робити. Той, хто порушує приписи шаріату, є не 
просто правопорушником, а відступником ісламської віри 
і  буде  покараний  Аллахом  [3,  с.  247–260].  Іслам  є  най-
молодшою зі світових релігій.  Її виникнення пов’язане з 
діяльністю Пророка Мухаммада, який,  за народними пе-
реказами, передав волю Аллаха людям. Після його смерті 
отримані ним божественні одкровення були письмово за-
фіксовані й залишили свій відбиток у Корані – священній 
книзі  мусульман,  адептів  ісламу.  Водночас  починають 
письмово  фіксувати  хадіси  –  свідчення  очевидців  про 
справи та промови Мухаммада. Сукупність хадісів скла-
ла Сунну – переказ про Пророка. Аравійські язичники, які 
в масовому порядку почали приймати іслам ще за життя 
Пророка,  опинялися  в  ситуації  правового  плюралізму:  з 
одного боку, продовжував діяти вже сформований у них з 
давніх-давен правовий звичай – адат (араб. ‘ада), з іншо-
го – вже вступало в силу мусульманське право – фікх, яке 
базується на принципах шаріату, – вченні про «правиль-
ний шлях». Звичай застосовували не тільки в тих право-
вих ситуаціях, про спосіб вирішення яких неможливо було 
знайти  інформацію  ані  в Корані,  ані  в Сунні,  іноді  при-
хильність місцевому звичаю була настільки сильною, що 
брала верх над мусульманською практикою наслідування 
діянь пророка Мухаммеда, зафіксованою в Сунні. Під час 
дискусій багато норм звичаєвого права визнавалися легі-
тимними і в тому чи іншому вигляді були інкорпоровані в 
мусульманське право. Незважаючи на молодий вік, іслам 
швидко поширився по всьому світі й сьогодні мусульман-
ське право охоплює своєю дією майже 1,5 млрд осіб і про-
довжує інтенсивно розвиватися.

2. Регулювання  ісламським правом суспільних відно-
син тільки між мусульманами. У зв’язку з цим необхідно 
розрізняти  поняття  «ісламське  право»  і  «право  мусуль-
манських держав». У мусульманських державах застосо-
вується  як  власне  ісламське  (мусульманське)  право  (Ко-
ран, Сунна, іджма і кияс), так і світське право цих держав 
(нормативні акти, преценденти). Мусульмани часто вико-
ристовують цю рису, щоб оминути ті чи інші заборони, що 
існують у шаріаті [4, с. 144].

3. Ісламське право складається переважно з обов’язків 
людини  і  санкцій  за  їх порушення. Ці обов’язки наказу-
ють  мусульманинові  здійснювати  певні  пристойні  з  по-
гляду  ісламу  дії  й  утримуватися  від  непорядних.  Однак 
ісламська доктрина визнає єдність і нерозривний характер 
прав та обов’язків людини. Якщо одна людина має певні 
обов’язки, то інша людина має відповідні права, і навпаки 
[5, с. 103].

4. Архаїчний,  казуальний  і формальний  характер пра-
ва.  Ісламська юриспруденція  не  знає  історичного  підходу 
до права, яке повинно відбивати наявні в суспільстві від-
носини.  Більше  того,  за  ісламом  право  даровано  людині 
Аллахом  раз  і  назавжди. Суспільство  пристосовується  до 
права, а не породжує його, використовуючи його як інстру-
мент для вирішення щоденно виникаючих нових життєвих 
проблем. Це призводить до того, що багато положень му-
сульманського  права  мають  архаїчний  характер,  тобто  не 
завжди відповідають сучасним вимогам суспільного розви-
тку. Також слід сказати, що формі викладу багатьох норм 
ісламського  права  притаманна  казуальність,  тобто  вони 
розраховані на регулювання окремих випадків і не охоплю-
ють своєю дією групи однорідних суспільних відносин, як 
це  робить  абстрактна  норма  в  романо-германському  пра-
ві. Формальний характер  ісламського права виявляється в 

тому, що інколи шаріат більше вимагає дотримання букви 
припису, ніж його духу. У повсякденному житті мусульма-
ни використовують цю його властивість, щоб обминути не-
вигідні для них норми права. Приміром, Коран забороняє 
лихварство – позички про відсотки: «Аллах дозволив тор-
гівлю й заборонив лихварство (2: 276 (275)» [5, с. 106]. Щоб 
обійти  цю  заборону,  запроваджено  систему  «подвійного 
продажу»: позичальник «продавав» той чи інший предмет 
кредитору, а той відразу ж «перепродував» його позичаль-
никові  за  ціною,  завищеною  на  обговорений  позичковий 
відсоток, яка виплачувалася тільки після закінчення термі-
ну позички, що отримало назву «хиял» [6].

5. Несистематизований характер права. Як відомо, іс-
лам складається з таких першоджерел, як Сунна та Коран. 
Вони  ніколи  не  систематизувалися  й  існують  у  сталому 
вигляді  протягом  сторіч,  адже  розрізнені  висловлення  і 
вчинки Пророка Мухаммада дуже важко систематизувати 
без  певної  зміни  їх  змісту.  Певні  спроби  систематизації 
все ж були розпочаті у ХІХ столітті в Османській імперії 
в рамках курсу на модернізацію країни, у результаті якої 
було прийнято єдине джерело – Маджалла [7]. Вона регу-
лювала питання правоздатності та її обмеження, майново-
го й зобов’язального права, але не стосувалася сімейних 
відносин, що продовжували регулюватися різними школа-
ми мусульманського права в традиційній формі доктрини. 
Її значення полягає в тому, що вперше норми шаріату згід-
но з європейським зразком були відтворені у формі пара-
графів і набрали сили на підставі акта державної влади [8].

6.  Існування  декількох  течій  і шкіл  мусульманського 
права. Іслам майже відразу розколовся на дві великі течії – 
шиїтів і сунітів. Їхні релігійні обряди дещо відрізняються. 
У наші дні шиїти становлять близько 8% усіх мусульман. 
Суніти розділилися на 4 групи. Перша з них – ханафітська, 
сьогодні вона становить приблизно половину від загальної 
кількості мусульман у світі [9]. Цій школі властива раціо-
нальність  та  логічність  у  методах  дослідження  окремих 
приписів  і  велика  обережність  у  використанні  традицій. 
Зараз превалює в Туреччині, Пакистані, Індії.

Друга сунітська школа — малікітська. Вона вважаєть-
ся школою, яка найбільше поважає звичаї Медіни, врахо-
вує інтерес і непорушність релігійного закону. Вона поши-
рена в Єгипті, Судані, Катарі, Арабських Еміратах.

Школа  шафіїтів  стала  визначною  серед  інших,  адже 
відповідно до неї джерелами ісламського права проголо-
шувалися Коран, Сунна Пророка, іджма, кияс.

Ханбалізм вважається найбільш суворою та консерва-
тивною  зі шкіл  через  надзвичайну прихильність  до  тра-
дицій.

Своєю чергою шиїтський напрям  ісламу розпався на 
дві  основні школи. Школа  зейдитів, що  вважається най-
ближчою  сунітським  школам.  Інша  школа  –  джафарит-
ська,  її послідовники спираються тільки на традиції  іма-
мів – вихідців із родини Пророка. Домінує в Іраку й Ірані.

Школи ісламського права розрізняються між собою ба-
гатьма деталями, але їхні принципи залишаються загаль-
ними.  Так,  кожен,  хто  бажає,  може  примкнути  до  іншої 
школи, підкорившись її владі. 

Таким  чином,  у  найбільш  загальному  вигляді  іслам-
ське право можна визначити як релігійно-правову систе-
му,  що  регулює  суспільні  відносини  всередині  громади, 
яка сповідує  іслам, переважно складається з обов’язків  і 
має архаїчний, казуальний і формальний характер.

У будь-якій правовій системі є центральні поняття, ви-
вчення яких має принципове значення. Два головних по-
няття мусульманського права «шаріат» та «фікх» як його 
назви часто  ототожнюють  та  вважають  синонімами. Од-
нак  певна  відмінність між  цими  двома  термінами  все ж 
таки  існує. Залежно від мети дослідження  їх можна роз-
глядати як право у широкому та вузькому значеннях від-
повідно, вивчати їхні джерела та методологію отримання 
знань, з’ясовувати ключові поняття юриспруденції. 
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Шаріат  –  це  своєрідний  звід  установ  та  приписів, 
обов’язкових  для  виконання  кожним  мусульманином. 
Шаріат  заснований  та  ґрунтується  винятково  на  Корані 
та  Сунні  –  словах Аллаха.  Всі  установки  і  приписи  ма-
ють релігійний характер, однак виступають регуляторною 
основою правової сторони життя мусульман. Саме від ша-
ріату з часом утворилися галузі права – адміністративне, 
конституційне,  цивільне,  шлюбно-сімейне,  кримінальне 
та інші, тобто шаріат став загальною основою для форму-
вання мусульманського права.

Мусульманське право або шаріат як окрема галузь нау-
ки пережили процес становлення у VII – IХ ст., тобто в пе-
ріод після смерті Мухаммеда і до завершення формування 
Арабського халіфату як цілісної держави. Основні джере-
ла шаріату – Коран та Сунна. У цих книгах мусульмани 
могли знайти відповіді на суперечливі питання та скорис-
татися словами Пророка стосовно тієї чи  іншої ситуації, 
адже вони являють собою життєпис Мухаммеда – зразок 
життєвого шляху для кожного правовірного, наслідування 
якого кожним сприятиме формуванню справедливого сус-
пільства загалом.

Основа  будь-якої  релігії  –  віра.  Для  ісламу  основа 
віри – Коран, Сунна та п’ять стовпів ісламу (віра в Алла-
ха, молитва, піст, милостиня, паломництво). Кожна з цих 
основ покликана певним чином через моральні настанови 
регулювати суспільні відносини. У Корані написано: «Він 
(Аллах) узаконив для вас в релігії те, що заповідав Нухові 
(Ноєві), що відкрили ми тобі,  і що заповідали ми Ібрагі-
мові (Авраамові), та Мусі (Мойсеєві), та Ісі (Ісусові): Три-
майте прямо віру і не розділяйтеся у ній» [4, 42:13]. З цих 
слів випливає, що через релігію Аллах дає людині закон, 
який  фіксує  моральну  сторону  її  життя,  тим  самим  за-
кладаючи підвалини для формування юридичного закону. 
Саме людина на основі закону, даного Богом, згодом може 
сформувати власні закони.

Наприклад, М.А. Родіонов зазначає, що шаріат можна 
тлумачити у двох значеннях: як іслам загалом та як сукуп-
ність божественних  законів,  які обов’язкові для кожного 
мусульманина. І перше,  і друге твердження правильні та 
логічно  обґрунтовані.  Це  може  засвідчити  чимала  кіль-
кість аргументів, кожний з яких буде підтверджувати те чи 
інше значення шаріату в житті мусульман [10].

Основним першим аргументом є те, що оскільки ша-
ріат  ґрунтується на Корані,  який є  і основою віровчення 
та культу, то, відповідно, і шаріат, й іслам мають спільне 
джерело – Коран. Це доводиться і тим фактом, що до кін-
ця ХІХ ст. в усіх мусульманських країнах законодавство 
ґрунтувалося винятково на шаріаті, жодних змін та допо-
внень до чинних релігійних норм та приписів не вноси-
лося, тобто спостерігалася нерозчленована єдність релігії 
та права.

Підставою  для  твердження,  що  шаріат  є  сукупністю 
обов’язкових для виконання божественних законів, є тлу-
мачення Корану як слова божого, а Сунни – як життєпису 
Пророка Мухаммеда, тобто це ті закони, які Бог дає люди-
ні, і слідуючи за якими, будуючи своє життя згідно з ними, 
людина  зможе  досягти  певних  благ.  Однак  стосуються 
вони найперше духовної  сторони людського життя. Тоб-
то  іслам – це  сукупність божественних настанов людям. 
Шаріат – звід обов’язкових для виконання божественних 
законів. Іслам та шаріат являють собою єдність релігії та 
правознавства,  вони  взаємодоповнюють  та  взаємозумов-
люють один одного.

У Корані визначено типи людських вчинків та міру по-
карання за недотримання певних їх видів, що відповідно 
було  перенесене  і  в  шаріат.  Мусульманські  правознавці 
виділяють  три  типи  людських  вчинків:  обов’язкові,  до-
зволені  та  заборонені. Стосуються ці  вчинки передовсім 
дотримання  релігійних  норм  та  приписів.  Насправді,  у 
шаріаті містяться зародки сучасних галузей права, однак 
це лише загальні приписи, які не мають під собою реаль-

ної основи, бо їх створення не зумовлене практикою, які 
досить часто не можуть вирішити суперечливі питання у 
системі «людина – людина».

Отже, шаріат – це божественний закон, який регулює 
в основному стосунки «Бог – людина» та детально опи-
сує наслідки, що звідси випливають. Однак з часом стає 
зрозуміло, що цитат з Корану та Сунни недостатньо для 
того, аби пояснити всі суперечності, які почали виникати 
на правовому ґрунті ісламу. Це стосувалося і розвитку ін-
ституту приватної власності, появи нових видів злочинів, 
та й державний устрій вимагав певних змін. Саме в цей 
час і виникає поняття «фікх».

«Фікх» (у вільному перекладі «ісламський закон», «іс-
ламське  право»)  являє  собою  правильне  розуміння  суті 
наміру. З практичної точки зору «фікх» означає науку ви-
ведення  ісламських  норм  (фетв),  спираючись  на  головні 
засади, що містяться у Корані та Сунні [11]. Підтверджен-
ня використання терміна «фікх» у такому значенні мож-
на знайти у хадісі (вислові) Пророка Мухаммеда: «Аллах 
приводит к правильному пониманию религии (фикх) того, 
кому желает блага» [12]. Однак важливим є те, що шаріат 
є раз і назавжди встановленим та незмінним, а фікх зміню-
ється відповідно до обставин, в яких він застосовується. 
Приписи шаріату більшою мірою мають загальний харак-
тер, адже закладають основоположні принципи, а норми 
фікху  мають  конкретну  спрямованість,  тому що  показу-
ють, як застосовувати принципи шаріату в конкретних си-
туаціях. Незважаючи на ряд відмінностей між Шаріатом 
та Фікхом, їх цілі є ідентичними.

На думку А.Ю. Журавльової, головними цілями шарі-
ату та фікху є:

– збереження релігії мусульман;
– підтримання їхнього життя;
– піклування про їхнє душевне життя;
– забезпечення продовження роду;
– захист майна.
Вважаємо, що виникнення фікху є об’єктивним адже 

формування норм Корану відбувалося сотні років тому, і 
вони не могли передбачити всі ситуації, що виникають в 
процесі  розвитку  суспільства. Вже  після  смерті  пророка 
Мухаммеда мусульмани не змогли знайти відповідь на ряд 
питань. За таких умов виникла необхідність в тлумаченні 
поведінки мусульманина в ситуаціях, які не були зазначені 
в Корані та Сунні. 

Звісно ж, фікх у цілому завжди був і залишається тісно 
пов’язаним  із шаріатом. Однак  ступінь  такої  залежності 
неоднакова і визначається характером положень останньо-
го. Так, межі свободи фікху виявляються найбільш вузьки-
ми, коли йдеться про тлумачення точних приписів Корану 
і  хадисів.  В  цьому  проявляється  пряма  залежність  норм 
фікху від релігії ісламу.

Цікавим  є  той  факт,  що  у  разі  відсутності  в  шаріаті 
приписів стосовно певного питання фікх вдається до ра-
ціональних  способів  –  так  званих  вказівників формулю-
вання потрібного правила, до яких належить, наприклад, 
аналогія  (кияс). Значення таких методів для формування 
ісламського права важко переоцінити через те, що шаріат 
містить дуже мало приписів щодо повсякденної поведінки 
людини. Отже,  більшість  таких  висновків фікх  визначає 
раціональним шляхом. Тому вони ще помітніше дистанці-
юються від релігійних приписів шаріату.

Характеризуючи  цю  частину  норм  фікху,  необхід-
но розуміти, що при вирішенні мирських питань  він діє 
згідно  з  презумпцією  дозволеності,  тобто  цей  принцип 
є  найголовнішим  тоді,  коли  розглядають  безпосередню 
поведінку людини. До його компетенції входять правила 
державного,  релігійного,  громадянського життя,  правила 
відправлення культу, сімейне, спадкове, кримінальне пра-
во, етичні норми та закони адміністративного управління. 
Цитуючи мусульманських фахівців у сфері фікху, можна 
припустити, що в релігійній сфері діє принцип «іттібá» – 



79

Порівняльно-аналітичне право
♦

суворого  виконання  того,  що  наказано  шаріатом,  але  в 
тому, що  стосується питань поведінки  людини,  вже  слід 
дотримуватися принципу «ібтідá» – творчого пошуку рі-
шень.  Якщо  до  цього  додати  широко  використовувану 
фікхом  концепцію  інтересів  людини,  забезпечення  яких 
вважається метою норм шаріату, то годі дивуватися тому, 
що багато його рішень орієнтуються на потреби практи-
ки. Крім того, якщо релігійні правила звернені виключно 
до мусульман, то мирські норми реалізуються переважно 
за  територіальним  принципом  (винятком  є  лише шлюб-
но-сімейні  відносини).  При  цьому  спостерігається  про-
мовиста закономірність: чим сильніше фікх залежить від 
конкретних приписів шаріату, тим далі його висновки від-
різняються  від  права. Тому,  наприклад,  точні  положення 
Корану  і  Сунни щодо  сімейних  відносин  або  злочинів  і 
покарань досить часто не  відповідають  сучасним право-
вим поняттям. І навпаки – чим менше фікх пов’язаний з 
точними шаріатськими релігійно-моральними приписами, 
тим помітніше він наближається до права. Це, зокрема, є 
характерним для регулювання власності, зобов’язань і по-
рядку вирішення спорів. 

Таким чином, нехай і не завжди послідовно, фікх все ж 
виробив інструментарій, який допомагав йому накопичу-
вати юридичний потенціал [13].

В  результаті  з  плином  століть  фікх  перетворився  на 
збірник суперечливих рішень, казуальність яких посилю-
валася накопиченням подібних висновків з приватних пи-

тань, адже якщо ж спочатку шаріат грав роль релігійного 
джерела, що дало життя зазначеним принципам, то після 
свого формулювання фікхом вони самі перетворилися на 
елемент шаріату. Більше того, вони становлять серцевину 
шаріату [14; 15]. 

Отже, зважаючи на структуру та особливості мусуль-
манського  права,  а  також  мінливість  права  до  розвитку 
суспільних  відносин,  вважаємо  за  необхідне  розрізняти 
такі  поняття,  як  «мусульманський  закон»  та  «законодав-
ство мусульманських країн».

Досліджуючи мусульманське право, варто розмежову-
вати такі категорії, як «шаріат» та «фікх», що складають 
його  основу.  Розрізнення  цих  понять  засноване  на  пра-
вових  критеріях. Шаріат  включає  всі  звернені  до  людей 
приписи Корану і Сунни Пророка, а до ісламського права 
належать лише ті принципи і норми, що були розроблені 
або витлумачені доктриною і відповідають вимогам пра-
ва. Шаріат у цілому  є релігійним явищем,  в  якому крізь 
призму фікху можна виявити лише окремі сліди правових 
засад. На відміну від нього, ісламське право – юридичний 
феномен,  хоча  і  вимірюваний  релігійною  свідомою мір-
кою шаріату.

Отже, враховуючи вищезазначене, можна з впевненіс-
тю сказати, що поняття «шаріат», «фікх», «ісламське пра-
во» – не є синонімами, хоча їх єднають спільні джерела, 
однак  вони  є  відмінними  щодо  механізму  формування, 
змісту та форм їх прояву.
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У статті охарактеризовано основні положення щодо місцевого самоврядування Канади. Визначено особливості правового регулю-
вання та діяльності. Зазначено, що правове положення органів місцевого самоврядування у федеративній державі, зокрема в Канаді, 
має деякі особливості. Зроблено висновок.

Ключові слова: місцеве самоврядування, Канада, провінція, повноваження, правове регулювання.

В статье охарактеризованы основные положения относительно местного самоуправления Канады. Определены особенности право-
вого регулирования и деятельности. Отмечено, что правовое положение органов местного самоуправления в федеративном государ-
стве, в частности в Канаде, имеет свои особенности. Сделаны выводы.

Ключевые слова: местное самоуправление, Канада, провинция, полномочия, правовое регулирование.

The article describes the basic provisions in relation to local government in Canada. The features of legal regulation and activity are deter-
mined. It is indicated that the legal status of local governments in a federal state, in particular, Canada, has certain features. Concluded.

Key words: local government, Canada, province, authority, legal regulation.

Постановка проблеми.  Ефективність  функціонуван-
ня  державної  політики  в  окремо  взятій  державі  деякою 
мірою залежить від дієвої взаємодії державної та муніци-
пальної  влади  в  аспекті  забезпечення  та  реалізації  прав, 
свобод та законних інтересів особи. Оскільки саме на міс-
цевому рівні відбувається діалектичне поєднання волі за-
конодавця з інтересами населення. 

Варто зазначити, що процес становлення та функціо-
нування системи місцевого самоврядування має деякі осо-
бливості в кожній окремо взятій державі. На даний процес 
впливає політико-територіальний устрій держави, а саме 
унітарний  чи  федеративний.  У  даному  контексті  цікава 
Канада як федеративна держава, що має у своєму складі 
10 провінцій і 3 території. 

Дане  питання  актуальне  з  огляду  на  те,  що  місцеве 
самоврядування являє собою один  із найважливіших де-
мократичних інститутів. Важливе визначення його ролі та 
місця в системі органів публічної влади держави.

Стан опрацювання. Питанню становлення та розви-
тку місцевого самоврядування присвячено чимало праць 
таких науковців, як: М. Баймуратов, О. Батанов, Г. Берчен-
ко, В.  Бучинський, Ю. Величко, М. Данількевич, Н. Ка-
мінська,  І.  Ковальов,  А.  Колодій,  Т.  Котенко,  М.  Орзіх, 
П. Любченко, О. Люта, Ж. Марку, Ю. Тодика, С. Саханен-
ко, В. Сафонов, К. Соляннік, Г. Чапала та ін. 

Водночас  аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій,  в 
яких започатковано вирішення даної проблематики і на які 
спирається  автор,  дозволяє  виділити  невирішені  раніше 
питання, пов’язані з особливостями місцевого самовряду-
вання Канади, які нині є відкритими. 

Метою статті є вивчення й аналіз наявних наукових і 
нормативних джерел щодо становлення, правового регу-
лювання,  особливостей  діяльності  місцевого  самовряду-
вання Канади.

Виклад основного матеріалу.  У  сучасній  правовій 
думці відсутній єдиний теоретичний підхід до визначен-
ня  природи  місцевого  самоврядування.  Самоврядування 
як  комплексний  соціально-правовий  інститут  і  місцеве 
самоврядування як його частковий вид і водночас публіч-
но-правовий феномен виникли ще за часів Стародавньої 

Греції  та  Стародавнього  Риму.  Місцеве  самоврядування 
набуло  поширення  в ХI  – ХV  ст.,  коли  в Європі  існува-
ли князівства, герцогства, графства, міста, парафії й інші 
місцеві форми врядування, що з’явилися ще за феодальної 
доби. У ХVI – ХVIII ст. автономний розвиток міст заклав 
підґрунтя для існування прав місцевих громад та розвитку 
їхнього  самоврядування,  а  процес  утвердження  доміну-
вання центрального уряду окреслив роль органів місцево-
го самоврядування як органів із надання місцевих послуг 
і вирішення місцевих проблем [1, с. 66]. 

Система  місцевого  самоврядування,  її  правове  регу-
лювання, практика функціонування в кожній державі має 
свою специфіку. У даному аспекті необхідно зазначити, що 
існує  декілька  теорій  (концепцій)  походження  місцевого 
самоврядування, які по-різному тлумачать сутність цього 
інституту, особливості його взаємовідносин із державою. 
Зокрема,  громадівська  теорія  місцевого  самоврядування 
ґрунтується на протиставленні характеру державної влади 
та місцевого самоврядування з тих міркувань, що місцеве 
самоврядування має громадський, а не публічно-правовий 
характер. Варто акцентувати увагу на тому, що дана теорія 
відображена в англосаксонській системі права, зокрема в 
правовій  системі Канади.  Її  основні риси  такі: формаль-
на  автономія  і  самостійність  місцевого  самоврядування, 
відсутність  на місцях  уповноважених  центрального  уря-
ду,  які  опікуються  органами  місцевого  самоврядування. 
Відносини між центральною владою і місцевим самовря-
дуванням  визначаються  принципом  “intervires”  (діють  у 
межах наданих повноважень) [2].

Проаналізувавши політико-територіальний устрій Ка-
нади,  зазначимо,  що  нижчим  рівнем  адміністративного 
поділу  Канади  є  муніципальний.  Виділяють  приблизно 
3 700 муніципальних утворень. Серед них: муніципаліте-
ти, міста, села, селища, парафії, кантони, графства, окру-
ги.  Звернемо  увагу  на  те, що назви муніципальних  оди-
ниць у різних провінціях та на різних територіях Канади 
можуть відрізнятися. Провінційні органи влади встанов-
люють та змінюють межі муніципальних одиниць, розро-
бляють основи політики, у межах якої діють муніципальні 
і міські регіони. Провінції разом із федеральною владою 
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виплачують субсидії та дотації більшості муніципалітетів 
[3, с. 79]. Варто зазначити, що муніципалітети самостійно 
встановлюють свою внутрішню структуру.

Зауважимо, що муніципальні уряди великих та малих 
міст,  округів,  районів,  столичних  регіонів  створюються 
провінційними  законодавчими  установами,  які,  на  свій 
розсуд, наділяють  їх повноваженнями. Серед них водо-
постачання,  створення каналізаційної  та сміттєзбираль-
ної мереж, упорядження доріг, тротуарів, будинків, спор-
тивних  майданчиків,  бібліотек,  поліпшення  вуличного 
освітлення,  насадження  парків  тощо.  За  роботою  шкіл 
в  основному  наглядають  шкільні  управління  та  комісії 
[4, с. 415]. 

Великі  міста  розбиті  на  муніципальні  округи,  які 
мають  деяку  самостійність.  Представники  окремих  му-
ніципальних  округів  входять  до  центральних  міських 
рад,  які  відповідальні  за  міське  планування,  утримання 
муніципальної  поліції  тощо.  Деякі  дрібні  муніципальні 
округи  керуються  безпосередньо  представником  міської 
адміністрації [5, с. 356]. Відповідно до законодавства про-
вінції, міське самоуправління передбачає наявність мерів 
і  міських  рад,  які  обираються  шляхом  прямих  виборів 
[6, с. 126–134].

Зазначимо,  що  муніципальний  уряд  на  рівні  округу 
представляють  голова  (керівник)  та  рада  (голова  та  рад-
ники); на рівні великих та малих міст – мер (керівник)  і 
рада (мер та ольдермен (член міського управління) та/або 
радники).  Рада  на  чолі  з  керівником  є  представницьким 
органом влади. Члени ради можуть бути представниками 
окремих політичних партій, однак під час проведення ви-
борів їх не представляють. Законодавчий орган провінції – 
легіслатура – наділяє повноваженнями місцеві уряди, які, 
у  свою  чергу,  можуть  ухвалювати  «місцеві  закони»,  дія 
яких поширюється на ввірену їм територію [7, с. 113].

Акцентуємо увагу на тому, що до складу місцевого са-
моврядування входять не тільки муніципальні ради й ад-
міністрації, але і велика кількість автономних закладів, що 
контролюють окремі сфери суспільного життя – правопо-
рядок, охорону природи, водопостачання тощо. Діяльність 
органів місцевого самоврядування, їхній правовий статус 
регулюються низкою нормативних актів, ухвалених з ура-
хуванням місцевих традицій, особливостей економічного 
і соціально-політичного розвитку окремо взятої провінції. 
Саме  тому  такі  нормативно-правові  акти  суттєво  відріз-
няються один від одного  за  змістом  [6,  с. 126–134]. Так, 
одні документи мають фундаментальний характер і визна-
чають загальні принципи функціонування органів місце-
вого  самоврядування,  інші  –  регулюють  окремі  сторони 
діяльності органів місцевого самоврядування (управління 
комунальним господарством, дорожнім будівництвом, пи-
тання  охорони  здоров’я,  охорони  природи,  підтримання 
громадського  порядку).  Існують  також  різні  підзаконні 
нормативно-правові акти, статути органів місцевого само-
врядування й інші документи [8; 9]. 

Як  свідчить  досвід  демократичних,  політично  ста-
більних та економічно розвинених держав світу, практика 
створення та застосування основних документів місцево-
го самоврядування – статутів територіальних громад – до-
сить поширена в Європі й Америці. Статут територіальної 
громади – це нормативно-правовий документ територіаль-
ної громади, ухвалений нею безпосередньо (шляхом міс-
цевого референдуму) чи за допомогою представницького 
органу місцевого самоврядування, який визначає основні 
принципи її організації та функціонування, форми контр-
олю й участі місцевих мешканців у вирішенні питань міс-
цевого значення на рівні їх виникнення [10, с. 90–91].

  Очевидним  для  сучасної  світової  муніципальної 
«практики» є велике розмаїття статутів  (хартії місцевого 
самоврядування чи навіть муніципальні кодекси), які від-
різняються  за  формою,  змістом,  суб’єктами  ініціативи, 
процедурою ухвалення, чинністю.

На даний час наявність відповідних статутів у різних 
державах світу, зокрема в Канаді, свідчить насамперед про 
рівень розвитку місцевого самоврядування та його вплив 
на забезпечення добробуту жителів територіальної грома-
ди (місцеві мешканці) [10, с. 90–91; 11, с. 73–74]. 

Зауважимо, що федеральне конституційне  законодав-
ство чітко не регламентує правовий статус місцевого са-
моврядування Канади. У канадській Конституції містить-
ся лише положення стосовно місцевого самоврядування. 
Так,  згідно  із  ч.  8  ст.  92  Конституційного  акта  Канади 
1867 р., муніципальні інститути в провінції належать суто 
до відання провінційних легіслатур [5, с. 371]. Подібні по-
ложення містяться в Актах про Північно-Західні території 
(ст. 23), Юкон (ст. 18), Нунавут (ст. 23). Водночас компе-
тенція законодавчих органів відповідних територій феде-
ральною  Конституцією  не  визначається.  Зауважимо,  що 
законодавчому органу-суб’єкту федерації більш зрозуміла 
регіональна специфіка побудови системи місцевого само-
врядування. Органам муніципальної влади, у свою чергу, 
простіше вносити свої пропозиції до законодавчих органів 
відповідного суб’єкта федерації. 

На думку деяких науковців, наприклад, Ж. Марку, та-
кий підхід погоджується з федеративним характером дер-
жави. «У конституціях традиційних федеративних держав 
питання щодо органів місцевого  самоврядування просто 
ігнорувалося, оскільки його функціонування відносилось 
до компетенції союзних утворень. Саме тому в Конститу-
ції Канади не містилось положень щодо діяльності органів 
місцевого самоврядування». 

Зазначимо,  що  Верховний  Суд  Канади  неодноразово 
підтримував  ідею щодо відсутності конституційної авто-
номії в інститутів місцевого самоврядування Канади. На-
приклад, у 2000 р. у рішенні в справі “Association of school 
boards of Alberta v. Alberta” Суд зазначив, що муніципаль-
ні інститути перебувають у межах юрисдикції провінцій. 
Вони не мають самостійного конституційного статусу та 
можуть бути реформовані відповідно до положень провін-
ційного законодавства [12].

Водночас  представницькі  органи  місцевого  самовря-
дування Канади формально виступають як діючі автоном-
но  в  межах  наданих  їм  повноважень,  і  пряме  підпоряд-
кування нижчих органів вищим відсутнє. Крім того, для 
англосаксонської моделі характерна відсутність на місцях 
уповноважених  центрального  уряду,  які  б  опікали  пред-
ставницькі  органи,  що  обираються  населенням.  Значни-
ми повноваженнями тут наділяються й комісії (комітети) 
місцевих представницьких органів, які відіграють вагому 
роль у підготовці й ухваленні окремих рішень. Контроль 
за діяльністю місцевих органів в англосаксонських краї-
нах здійснюється здебільшого опосередковано, через цен-
тральні органи, а також суд. В аналізі місця і ролі місцево-
го самоврядування в політичній системі наголос зазвичай 
робиться на тому, що вони є складовою частиною механіз-
му держави  [13]. Водночас  необхідно  звернути  увагу  на 
те, що, на думку канадського державознавця У. Магнуссо-
на, інтерпретація конституційного підходу до визначення 
ролі канадських провінцій як «творців і повновладних ха-
зяїв  місцевого  самоврядування  є  віддзеркаленням  заста-
рілої абсолютистської концепції суверенітету  і публічної 
влади, згідно з якою в державі рівні влади є суворо ієрар-
хічними і підпорядкованими один одному» [14]. 

Важливо звернути увагу і на те, що У. Магнуссон під-
тримує думку  інших науковців про те, що місцеве само-
врядування повинне отримати визнання  як  самостійний, 
конституційно визнаний інститут публічної влади [15]. 

Зазначимо, що на розвиток місцевого  самоврядування 
Канади впливають норми та принципи міжнародного пра-
ва, міжнародні договори за участі Канади. Звернемо увагу 
на те, що сьогодні спостерігається підвищення уваги до них 
із боку судових органів держави, які активно використову-
ють норми міжнародного права у своїй діяльності [12].
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Отже,  виходячи  із  вищезазначеного,  можна  зробити 
висновок про те, що правове регулювання та діяльність 
місцевого  самоврядування  Канади  мають  деякі  особли-
вості.  Зокрема,  в  основу  діяльності  органів  місцевого 
самоврядування  Канади  покладено  громадівську  теорію 
походження,  яка  притаманна  англосаксонській  системі 
права.

Правовий  статус  місцевого  самоврядування  чітко  не 
регламентується  федеральним  конституційним  законо-
давством, а регулюється низкою нормативних актів окре-
мо  взятої  провінції,  ухвалених  з  урахуванням  місцевих 
традицій,  особливостей  економічного  і  соціально-полі-

тичного  розвитку,  та  статутами  органів  місцевого  само-
врядування,  іншими документами. На діяльність органів 
місцевого самоврядування також впливають принципи та 
норми міжнародного публічного права.

Зауважимо, що питання стосовно місця та ролі інсти-
туту місцевого самоврядування в системі публічної влади 
Канади, у взаємовідносинах між федерацією та провінці-
ями і територіями Канади потребує подальших розвідок у 
даному напрямі. Одним із таких напрямів, зокрема, може 
стати питання щодо взаємовідносин між органами місце-
вого самоврядування Канади та громадськістю, засобами 
масової інформації тощо.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА МиРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ ТА ПОЛьЩІ

IMPLEMENTaTION Of ThE rIghT Of PEaCEfuL aSSEMBLy IN uKraINE aNd POLaNd
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У статті здійснено аналіз законодавчого регулювання реалізації права на мирні зібрання громадянами Польщі та України. Розглянуто 
порядок проведення мирних зібрань, необхідність повідомлення місцевої влади про їх проведення, повноваження, які має місцева влада 
в цій сфері. Визначено загальне коло проблем, що виникають у зв’язку з відсутністю законодавчого регулювання реалізації права на 
мирні зібрання.

Ключові слова: мирні зібрання, реалізація права на мирні зібрання, місцева влада.

В статье осуществлен анализ законодательного регулирования реализации права на мирные собрания гражданами Польши и Укра-
ины. Рассмотрен порядок проведения мирных собраний, необходимость уведомления местных властей об их проведении, полномочия, 
которыми обладают местные власти в данной сфере. Определен общий круг проблем, которые возникают в связи с отсутствием зако-
нодательного регулирования  реализации права на мирные собрания.

Ключевые слова: мирные собрания, реализация права на мирные собрания, местная власть.

The article analyzes the legislative regulation of the implementation of the right to peaceful assembly by citizens of Poland and Ukraine. The 
order of holding peaceful gatherings, the need to inform the local authorities about their conduct, the powers that local authorities have in this 
area were considered. The general range of problems, which arise in connection with the lack of legislative regulation of realization of the right 
to peaceful assembly, is defined.

Key words: peaceful gatherings, realization of the right to peaceful assembly, local authorities.

Постановка проблеми й актуальність теми.  Нині 
питання  щодо  порядку  проведення  мирних  зібрань  в 
Україні  недостатньо  врегульоване  на  законодавчому 
рівні.  Відтак  виникає  велика  кількість  втручань  у  ре-
алізацію  права  на  мирні  зібрання  з  боку  органів  влади 
та зловживання з боку учасників мирних зібрань. Доне-
давна порядок проведення мирних зібрань в Україні ре-

гулювався Указом Президії Верховної Ради СРСР «Про 
порядок організації і проведення зборів, мітингів, вулич-
них походів і демонстрацій в СРСР» від 1988 р., який у 
2016 р. було визнано неконституційним. Тому можливим 
способом вирішення проблеми є прийняття окремого за-
кону, присвяченого гарантуванню права на свободу мир-
них зібрань.
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Мета статті – пошук оптимальної моделі регулювання 
реалізації права на мирні зібрання в Україні. Аналіз право-
вого регулювання проведення мирних зібрань у Польщі.

Аналіз досліджень. Варто вказати на той факт, що пи-
танню регулювання організації мирних зібрань в Україні 
приділено, на нашу думку, значно менше уваги, ніж в ін-
ших країнах. Проблеми реалізації права на мирні зібрання 
раніше досліджували такі українські та польські науков-
ці,  як О.Б. Онишко, Р.С. Мельник, Т.І. Гудзь, Р. Кубійда, 
С.П. Рабінович, Д. Ференц-Копець.

Виклад основного матеріалу. Право  на  мирні  зі-
брання  закріплюється  у  багатьох  міжнародно-правових 
актах  у  галузі  прав  людини.  Зокрема,  право  людини  на 
свободу  мирних  зборів  і  асоціацій  передбачено  у  ст.  20 
Загальної декларації прав людини. Також право на мирні 
збори  гарантується Міжнародним  пактом  про  громадян-
ські та політичні права  (ст. 21). Свобода мирних зібрань 
захищається  ст.  11 Конвенції  про  захист  прав  людини  й 
основоположних свобод, згідно з якою «Кожен має право 
на свободу мирних зібрань і свободу об’єднання з  інши-
ми особами, включаючи право створювати профспілки та 
вступати  до них  для  захисту  своїх  інтересів»  [1,  ст.  76]. 
Конституція України  закріплює право на мирні  зібрання 
в ч. 1 ст. 39, відповідно до якої «Громадяни мають право 
збиратися мирно,  без  зброї  й  проводити  збори, мітинги, 
походи і демонстрації, про проведення яких завчасно спо-
віщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 
самоврядування»  [2]. Конституційний Суд надав  офіцій-
не тлумачення положення цієї частини статті в своєму в 
Рішенні  від  19  квітня  2001  р.,  у  якому  зазначив, що  ор-
ганізатори таких мирних зібрань мають сповістити зазна-
чені органи про проведення цих заходів заздалегідь, тобто 
у прийнятні строки, що передують даті їх проведення. Ці 
строки  не  повинні  обмежувати  передбачене  ст.  39  Кон-
ституції України право  громадян,  а мають служити його 
гарантією  і  водночас  надавати  можливість  відповідним 
органам виконавчої влади чи органам місцевого самовря-
дування вжити заходів щодо безперешкодного проведен-
ня громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, 
забезпечення громадського порядку, прав  і свобод інших 
людей [3]. Однак залишається незрозумілим те, якими ма-
ють бути ці «прийнятні строки». Крім нечіткості в части-
ні строку завчасного сповіщення про зібрання, юридична 
невизначеність  залишається  притаманною  й  усім  іншим 
елементам (мирності зібрання, його беззбройному харак-
тері тощо), з яких власне й утворюється право на свободу 
мирних зібрань [6, ст. 8].

Конституція  України  встановлює  і  деякі  обмеження 
в реалізації права на проведення мирних зібрань, які мо-
жуть встановлюватися судом відповідно до закону і лише 
в інтересах національної безпеки та громадського поряд-
ку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод ін-
ших людей [2]. Деякі обмеження закріплює і Конвенція в 
ч. 2. ст. 11, де зазначено, що здійснення прав на мирні зі-
брання не підлягає жодним обмеженням, за винятком тих, 
що встановлені законом і є необхідними в демократично-
му суспільстві  в  інтересах національної  або  громадської 
безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для 
охорони  здоров’я  чи моралі  або  для  захисту  прав  і  сво-
бод інших осіб. Європейський суд з прав людини у справі 
«Вєрєнцов проти України» зазначає, що вислів «встанов-
лені законом» у ст. 11 Конвенції вимагає того, щоб захід 
мав певне підґрунтя у національному законодавстві, тобто 
йдеться  про  існування  відповідного  закону,  який  би  ре-
гулював  порядок  проведення  мирних  зібрань.  Зокрема, 
Суд надає пояснення, що  закон має бути доступним для 
зацікавлених осіб і сформульованим із достатньою точніс-
тю для того, щоб надати їм можливість регулювати свою 
поведінку [3]. В Україні ж спеціального закону, який ре-
гулював би суспільні відносини у сфері свободи мирних 

зібрань,  немає,  що  є  головною  перешкодою  до  вільної 
реалізації  громадянами  права  на  проведення  мирних  зі-
брань на практиці. Лише питання проведення публічних 
мирних зібрань вірянами та релігійними організаціями в 
нашій державі урегульовано на законодавчому рівні. Так, 
відповідно до ст. 21 Закону України «Про свободу совісті 
та релігійні організації» релігійні зібрання (публічні бого-
служіння, релігійні обряди, церемонії та процесії) можуть 
бути  проведені  з  дозволу  місцевого  органу  виконавчої 
влади або органу місцевого самоврядування. Клопотання 
про видачу дозволу подається не пізніше як за десять днів 
до  призначеного  строку  проведення  релігійного  зібран-
ня,  крім випадків, що не  терплять  зволікання  [1,  ст.  77]. 
У своїй публікації Р.С. Мельник говорить про те, що, якщо 
розглядати право на мирні зібрання крізь призму норма-
тивного врегулювання, то воно вимагає свого підсилення, 
насамперед у положеннях відповідного закону. Водночас 
відсутність такого закону не є перешкодою для приватних 
осіб організовувати та проводити мирні зібрання, оскіль-
ки це право гарантується ст. 39 Конституції України. Од-
нак зазначена стаття Основного Закону не завжди виконує 
покладену на неї гарантуючу роль. Це пов’язано, зокрема, 
з тим, що як приватні особи, котрі мають намір реалізо-
вувати належне їм право на свободу мирних зібрань, так 
і суб’єкти публічної влади, залучені до цього процесу, не 
завжди здатні правильно тлумачити зміст згаданої статті, 
що призводить до обмеження реалізації відповідного пра-
ва [6, ст. 7].

На  проблему  законодавчого  регулювання  реалізації 
права  на  мирні  зібрання  звертає  увагу  і  Вищий  адміні-
стративний суд України  (далі – ВАСУ) у постанові Пле-
нуму «Про правове регулювання відносин щодо реалізації 
права на мирні зібрання» від 22 травня 2015 р. № 5, вка-
зуючи, що відсутність спеціального законодавчого акта з 
урегулюванням  строків  сповіщення  про  мирні  зібрання, 
їх форм, масовості, місця і часу проведення ускладнює не 
лише здійснення права на мирні зібрання на практиці, але 
й обурює суспільство, негативно впливає на міжнародний 
імідж держави. Адже більшість європейських країн пішли 
шляхом встановлення єдиного законодавчого регулюван-
ня реалізації права громадян на мирні зібрання [4, ст. 63]. 
Тому  для  конструювання  вітчизняного  інституту  «права 
на  свободу мирних  зібрань», що  за  своїм  змістом відпо-
відав  би  сучасним  європейським  стандартам,  доцільно 
проаналізувати зміст законодавства європейських країн, у 
яких офіційно закріплено назване право.

Конституція Польщі від 02 квітня 1997 р. у ст. 57 га-
рантує кожному свободу організовувати мирні зібрання та 
брати у них участь. Обмеження цієї  свободи може вста-
новлюватися законом. Зокрема, ст. 31 цієї Конституції за-
значає, що «обмеження реалізації конституційних свобод і 
прав можуть запроваджуватися виключно законом і лише 
у разі, якщо вони є необхідними для безпеки держави чи 
громадського порядку або для захисту навколишнього се-
редовища,  здоров’я,  суспільної  моралі  чи  свобод  і  прав 
інших  осіб.  Такі  обмеження  не  можуть  суперечити  суті 
свобод і прав» [6, ст. 31].

У процесі євроінтеграції та наближення законодавства 
Польщі до європейських стандартів 24 липня 2015 р. Сейм 
прийняв  новий  закон  –  «Про  мирні  зібрання»  (Prawo  o 
zgromadzeniach) [5, ст. 47]. Відповідно до ст. 4 цього зако-
ну право на організацію мирних зібрань не надається осо-
бам, які не мають повної правоздатності. Крім того, особи, 
що мають при собі наявну зброю, вибухові речовини, піро-
технічні вироби або інші небезпечні матеріали, не можуть 
брати участь у зібраннях. Цей закон чітко регламентує по-
рядок проведення мирних зібрань і строки повідомлення 
органи місцевого  самоврядування про проведення  таких 
зібрань. У ст. 7 зазначено, що організатор зборів повідо-
мляє гміни (органи самоврядування, до компетенції яких 
належить вирішення публічних справ місцевого значення) 
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про намір організувати збори, таким чином, щоб повідо-
млення надходило до органу влади не раніше 30 днів і не 
пізніше, ніж за 6 днів до запланованої дати засідання. Ст. 
10 закріплює перелік відомостей, що мають бути вказані в 
повідомленні, зокрема: ім’я та прізвище організатора збо-
рів, його номер PESEL  (ідентифікаційний код)  або  тип  і 
номер документа, що посвідчує особу, у разі, якщо особа 
не має номера PESEL, вказує адресу електронної пошти та 
номер телефону. Якщо ж організатор зібрання – юридична 
особа чи інша організація, вказується назва й адреса, а та-
кож відомості про особу, яка подає повідомлення від імені 
організатора; інформація про голову зборів; мета засідан-
ня; дата, час і місце початку засідання, передбачувана три-
валість зборів, приблизна кількість учасників і можливий 
маршрут пересування [9].

Однак польське законодавство не передбачає ані одно-
часних зборів, ані контрдемонстрацій, що є проблемою у 
сфері  забезпечення  демократичних  принципів  реалізації 
права  на  мирні  зібрання.  Зі  ст.  12  Закону  Польщі  «Про 
мирні зібрання» зрозуміло, що якщо в той же час на місці 
або на маршрутах проходження заявлено два або більше 
види  зборів,  а  їх проведення неможливе, щоб  їх перебіг 
не посягав на життя та здоров’я учасників, інших грома-
дян і власність у великих розмірах, орган гміни зобов’язує 
організаторів  обрати  інший час  і місце проведення мир-
них  зібрань  [5,  ст.  47].  Це  є  підґрунтям  для  зловживань 
владою своїм службовим становищем, пов’язаним із вка-
зівкою  для  перенесення  часу  і  місця  проведення.  Таким 
чином,  основним  завданням влади  є  вжиття усіх  заходів 
для полегшення проведення мирних зібрань та уникнен-
ня  конфліктів  під  час  проведення  одночасних  зборів,  не 
пов’язаних між  собою,  оскільки  виникає  порушення  єв-
ропейського  принципу недискримінації.  Експерти ОБСЄ 
звернули увагу на відсутність в  адміністративному зако-
нодавстві  відповідальності  місцевої  влади  за  ненадання 
дозволу на проведення мирних зборів або неправомірної 
вказівки  організаторам  на  їх  перенесення  [7,  cт.  56–57]. 
Проте  польське  законодавство  передбачає  можливість  і 
порядок оскарження рішення про заборону зборів у судо-
вому порядку.

Досить цікавим аспектом є те, що орган самоврядуван-
ня може призначити свого представника для участі в мир-
ному зібранні. Призначення представника є обов’язковим, 
якщо під час зборів існує ризик порушення громадського 
порядку. Відповідно до ст. 20 Закону України «Про мир-
ні зібрання» представником гміни збори можуть бути не-
гайно  розпущені,  у  разі  виникнення  загрози  життю  або 
здоров’ю  людей, шкоди  власності  або  в  разі  дій,  які  су-
перечать положенням цього Закону  або порушують кри-

мінальне законодавство [9]. Загалом же окреслений закон 
спричинив хвилю обурення після його прийняття як серед 
громадськості,  так  і  серед  частини  депутатів  (із  285  де-
путатів, які голосували, 146 проти). Обурення зумовлено 
неправомірними нормами, які уповноважують владу при-
пинити у будь-який момент мирні зібрання.

Звідси ми бачимо, що прийняття окремого закону саме 
собою не свідчить про будь-які покращення у цій сфері, 
усе  залежить  від  змісту  запропонованого  законодавчого 
регулювання. Зрештою, такі країни, як Росія чи Білорусь 
також мають спеціальні  закони щодо реалізації права на 
мирні зібрання, однак їх метою є не гарантування права, 
а швидше створення для держави максимально комфорт-
них умов для того, щоб тримати це право під контролем. 
Потенційно ж окремий закон щодо забезпечення свободи 
мирних  зібрань може бути одним  зі  способів  вирішення 
проблем  у  цій  сфері.  Однак  прийняття  окремого  закону 
щодо мирних зібрань містить також і потенційні ризики. 
Насамперед в українському суспільстві й експертному се-
редовищі немає консенсусу щодо необхідності його при-
йняття. Висуваються аргументи, що представники влади 
використають  цей  інструмент  для  обмеження  свободи 
мирних  зібрань  у  формальній  відповідності  з  європей-
ськими  стандартами,  а  по  суті  зловживаючи ними. Крім 
того,  на  думку  окремих  експертів,  навіть  якщо  закон  не 
міститиме репресивних положень у початковому варіанті, 
з часом такі положення у ньому можуть з’явитися [7].

Висновки. Отже,  проаналізувавши  законодавство 
Польщі щодо реалізації беззаперечного права громадян на 
мирні зібрання, можна дійти висновку, що воно є недоско-
налим.  Чинний  польський  закон,  який  регулює  порядок 
проведення й організацію мирних зібрань, потребує змін 
механізму демократизації права на мирні зібрання та став-
лення до нього влади у разі спонтанних зібрань, оскільки 
право громадян на мирні зібрання є першочерговим, а по-
відомлення влади про його реалізацію – другорядним. Си-
туація, яка склалася в Україні, є дещо складнішою, адже, 
крім  ст.  39  Конституції  України,  відсутнє  єдине  законо-
давче регулювання реалізації права громадян на мирні зі-
брання, і місцева влада вважає своїм пріоритетним правом 
дозволяти  чи  забороняти  реалізацію  громадянами  цього 
права, не кажучи вже про  спонтанні  зібрання,  за  які  ор-
ганізатори й учасники,  зазвичай, несуть адміністративну 
відповідальність. Однак прийняття закону, який належним 
чином регулюватиме механізм реалізації права громадян 
на мирні зібрання, неодмінно сприятиме ефективному за-
безпеченню демократичних принципів європейської інте-
грації й упорядкуванню чинного законодавства відповідно 
до європейських стандартів.
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Статтю присвячено критичному осмисленню впливу української мови як державної на формування конституційної ідентичності. 
Проаналізовано поняття державної мови, відмінності державної мови від офіційної та значення державної мови у рішеннях органів кон-
ституційної юрисдикції. Досліджено зв’язок між державною мовою та консолідацією нації.

Ключові слова: конституційна ідентичність, державна мова, офіційна мова, національна ідентичність, конституційний суд.

Статья посвящена критическому осмыслению влияния украинского языка как государственного на формирование конституцион-
ной идентичности. Проанализировано понятие государственного языка, различия государственного языка и официального и значение 
государственного языка в решениях органов конституционной юрисдикции. Исследована связь между государственным языком и кон-
солидацией нации.

Ключевые слова: конституционная идентичность, государственный язык, официальный язык, национальная идентичность, кон-
ституционный суд.

The article is devoted to critical reflection on the influence of the Ukrainian as a state language on the formation of constitutional identity. The 
concept of the state language, differences of the state language from the official, and the importance of the state languages in the decisions of 
the constitutional jurisdiction bodies are analyzed. The connection between the state language and the consolidation of the nation is researched.

Key words: constitutional identity, state language, official language, national identity, constitutional court.

Постановка проблеми.  Дослідження  конституційної 
ідентичності як сукупності специфічних особливостей кон-
ституційного ладу, що формуються під впливом національ-
ної  ідентичності, є нині нагальним. Справді, несформова-
ність власної конституційної  ідентичності, яка змушувала 
запозичувати готові моделі інших держав чи навіть СРСР, 
призвела  до  анексії  окремих  територій  України.  Активні 
процеси  глобалізації  та  міждержавної  інтеграції  поряд  зі 
світовою  тенденцією  до  виникнення  сепаратистських  ру-
хів не в останню чергу спричинені болісним формуванням 
власних конституційних ідентичностей. Однак нині інсти-
тут, який широко досліджують за кордоном, в Україні ви-
вчений частково і досі не склалось єдиної думки стосовно 
визначення його поняття та елементів. Водночас за анало-
гією з національною ідентичністю, державна мова (особли-
во для України) видається критично важливим виразником 
конституційної ідентичності. Саме мовне питання у 1996 р. 
стало одним із предметів гострих дискусій упродовж при-
йняття Конституції  (поруч зі статусом Автономної Респу-
бліки Крим), а у 2014 р. – виправданням для анексії  того 
ж  Криму. Між  цими  подіями  були  зареєстровані  десятки 
законопроектів і прийняті кілька рішень та ухвал Конститу-
ційного Суду, які торкались цього ж питання. 

Усвідомлення  актуальності  цієї  теми  знову  з’явилось 
у  законодавця:  25  квітня  2019  р.  прийнятий  Закон  «Про 
забезпечення  функціонування  української  мови  як  дер-
жавної» №  5670-Д.  Необхідність  прийняття  такого  нор-
мативно-правового  акта  виникла  після  28  лютого:  тоді 
Конституційний Суд України (далі – КСУ) визнав некон-
ституційним Закон «Про засади державної мовної політи-
ки» від 03.07.2012 р. № 5029–VI зі змінами [1].  До того 
ж правовідносини використання державної мови та мов 
національних меншин були врегульовані лише нормами 
прямої дії Конституції та частково окремими законами 
(Закон «Про державну службу», процесуальне законодав-
ство тощо). Нині не зачіпаємо питання регулювання мов 
національних меншин, однак важливість нормативного 
регулювання функціонування державної мови, її вагомість 
як складової частини саме української конституційної 
ідентичності та потенційні зміни в її правовому статусі 
підтверджують необхідність дослідження. 

Стан опрацювання цієї проблематики. Окремі  ас-
пекти поняття та суті конституційної ідентичності висвіт-
лені у працях таких українських науковців, як О.М. Борис-
лавська, Г.В. Довгань, М.В. Савчин, С.Г. Серьогіна. Більш 
комплексно у  своїх працях це питання  вивчали  іноземні 
вчені, зокрема Л. Бесселінк, Г. Джейкобсон, Т. Констадіні-
дес, М. Мальман, М. Розенфельд, М. Тушне, Дж. Флетчер, 
Г. ван дер Шиф. Правове регулювання державної мови до-
сліджували П.Ф. Гураль, Є.В. Ткаченко, В.І. Шишкін. 

Метою статті є критичне дослідження ролі державної 
мови  та  нормативно-правового  регулювання  особливос-
тей її функціонування у формуванні держави та її консти-
туційної ідентичності. Проблемою більшості українських 
правових досліджень стосовно державної мови та мовної 
політики є надмірна емоційність та помітна радикалізація 
поглядів у бік захисту державної мови чи мов національ-
них меншин. 

Виклад основного матеріалу. Безумовно, мова є од-
ним  із  головних  національних  ідентифікаторів  (принай-
мні, доволі об’єктивованим назовні). Історія знає чимало 
прикладів ролі мови як позитивного, так і негативного на-
цієтворця (до прикладу, зникнення окситанської мови як 
загрози єдності в процесі Великої французької революції 
таки призвело до консолідації політичної французької на-
ції). Однак чи можемо говорити про мову як ознаку кон-
ституційної ідентичності, тобто чинник формування кон-
ституційної держави? 

Для початку варто дати визначення, що ж таке державна 
мова. Як надання мові чи мовам державотворчої нації чи 
націй цього статусу впливає на процес консолідації нації? 

Є. Ткаченко, автор дисертації про конституційно-пра-
вове регулювання мовних відносин, дає таке визначення 
державної мови – це національна мова, як правило, титуль-
ного етносу у багатонаціональній державі, яку проголоше-
но державною у конституції або законі, характеризується 
особливою  сферою  застосування  (діяльність  державних 
органів, судочинство, військова справа, правоохоронна ді-
яльність  і  т.д.)  і потребує від держави вжиття комплексу 
заходів із забезпечення її функціонування.

Автор вважає, що надання статусу державної мови, як 
і подальший комплекс заходів, необхідне лише у багато-
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національній державі. Однак державна мова потребує за-
ходів забезпечення з її функціонування і в однонаціональ-
ній державі, наприклад тій, яка була складником імперії, 
колонією  або  входила  до  об’єднання  держав  –  ситуація 
України чи колишніх держав Югославії це підтверджує.

Дослідник  також  вважає,  що  відмежування  поняття 
«державна мова»  від  поняття  «офіційна мова»  слід  про-
водити за такими критеріями: за роллю, що виконує мова 
у  суспільстві  і  державі  (офіційна мова не вказує на дер-
жавотворчу роль мови певної нації, державна ж мова, на-
впаки, виконує консолідуючу функцію, оскільки об’єднує 
всі національні групи країни в єдину спільноту – народ), 
за  територією  вживання  (державна  мова  в  багатомовній 
державі є засобом офіційного спілкування на всій терито-
рії держави, а норми офіційної, як правило, обмежують-
ся  лише  територією  певної  автономії,  області,  району), 
за сферами використання (офіційна мова є засобом лише 
офіційного  спілкування,  тобто  використовується  як  ро-
боча  у  діяльності  органів  влади,  тоді  як  державна мова, 
окрім випадків, коли вона в державі виконує лише симво-
лічну функцію, використовується, окрім офіційної сфери, 
ще й у сфері освіти, діяльності державних засобів масової 
інформації тощо) [2].

Однак Конституційний Суд України у своєму рішенні 
ототожнює ці два поняття, він стверджує, що «під держав-
ною (офіційною) мовою розуміється мова, якій державою 
надано правовий  статус  обов’язкового  засобу  спілкуван-
ня  у  публічних  сферах  суспільного  життя»,  тим  самим 
підтверджуючи: для конституційного права України таке 
розрізнення значення не має, адже стаття 10 Конституції 
України використовує лише термін «державна мова» [3].

Однак в інших державах вживаються обидва поняття: 
в  конституціях  одних  країн  світу  наявне  тільки  поняття 
«державна  мова»  (Литва,  Молдова,  Росія,  Словаччина), 
інших − тільки поняття «офіційна мова» (Болгарія, Індія, 
Канада, Македонія, Словенія, Чехія), ще інших − обидва 
поняття  (Швейцарія,  Іспанія –  тобто держави,  де  є  кіль-
ка  державних  (офіційних)  мов)  [4,  c.  129].  Науковець 
Ю.Ф. Прадід цитує М. Антоновича: «Деякі держави вза-
галі не використовують термінів «державна» чи «офіційна 
мова», оскільки не мають потреби зайвий раз підкреслю-
вати офіційний статус мови титульної чи державотворчої 
нації. Така потреба, на жаль, існує в Україні, де століттями 
українська мова нищилась на державному рівні» [5, c. 73]. 
Науковець  також  зазначає, що  в  одних  країнах  світу,  як, 
наприклад,  у Швейцарії,  поняття «державна мова» шир-
ше, ніж поняття «офіційна мова», бо згідно з Конституці-
єю цієї країни державними мовами є німецька, французь-
ка, італійська і ретороманська, хоч остання практично й не 
використовується в державному та громадському житті, а 
офіційними − німецька, французька,  італійська, в  інших, 
як, наприклад, в Іспанії, навпаки, поняття «офіційна мова» 
ширше, аніж поняття «державна мова». Так, Конституція 
Іспанії, оголошуючи кастильське наріччя державною мо-
вою,  також  проголошує,  що  всі  інші  наріччя  іспанської 
мови є офіційними у відповідних автономних утвореннях. 
Можна  зробити  висновок,  що  проблема  розмежування 
офіційної та державної мов є нагальною лише в державах, 
де є кілька офіційних чи державних мов, в інших же – це 
питання усталеного слововживання [4, c. 129].

Натомість  цілком  очевидною  є  потреба  нормативно-
правового  закріплення  статусу  державної  мови.  В  окре-
мих державах  (наприклад США чи Великобританії)  ста-
тус мови титульної нації не закріплений ані в Конституції, 
ані в рішеннях органів конституційної юрисдикції, варто 
звернути увагу, що в таких державах статус  і значимість 
мови не піддається сумніву ніким. Потреба в офіційному 
правотлумаченні  органів  конституційної юрисдикції,  яке 
більш динамічне в реагуванні на соціальні процеси, ніж 
внесення змін до Основних законів, виникає доволі часто 
не лише в контексті захисту особливостей конституціона-

лізму кожної держави від наднаціонального права, а й для 
підсилення новосформованої конституційної ідентичнос-
ті, або такої, що лише формується.

Власне тому після Революції Гідності саме Конститу-
ційний Суд України  став  каталізатором прийняття  ново-
го  Закону  про  забезпечення  функціонування  української 
мови  як  державної,  визнавши  неконституційним  попе-
редній  Закон,  що  врегульовував  мовні  відносини,  –  За-
кон  про  засади  державної  мовної  політики.  Щоправда, 
невідповідність Конституції КСУ вбачає, насамперед, 
у порушенні встановленої Основним Законом законодав-
чої процедури, що відповідно до ч. 1 ст. 152 є достат-
ньою підставою для визнання закону неконституційним. 
Численні порушення, перелічені у мотивувальній частині 
Рішення, істотно вплинули на остаточний результат 
прийняття Закону, що викликає сумнів стосовно його 
легітимності. Натомість щодо змісту КСУ зазначає: «До-
тримання встановленої Конституцією України процедури 
розгляду, ухвалення та набрання чинності законами є од-
нією з умов легітимності законодавчого процесу, у випад-
ку  її  порушення  конституційному  контролю  підлягає  не 
зміст закону, а встановлена Конституцією України проце-
дура його розгляду та ухвалення». З одного боку, таке фор-
мулювання підстави є однозначним, не викликає сумнівів 
та приводів для політичної кон’юнктури. Проте внаслідок 
відсутності  позиції  органу  конституційної  юрисдикції 
стосовно  конституційності  положень  вищезгаданого  За-
кону  складно  оцінити  і  відповідність  Конституції  ново-
го Закону  (нормативна база фрагментарна  і стисла, тому 
необхідне системне правотлумачення). Також нема змоги 
прослідкувати підхід КСУ до ролі державної мови на фор-
мування ідентичності народу та перекладення частини її 
функцій на мови національних меншин. Прецедент визна-
ння неконституційним закону, що регулює відносини за-
стосування одного з основних факторів формування кон-
ституційної ідентичності саме в Україні, на підставі лише 
процедурних порушень може призвести до небажаної та-
кої практики в майбутньому. Таким чином,  конституцій-
ність законів залежатиме не від їхнього змісту, а від добро-
совісності народних депутатів та ретельного дотримання 
регламенту під час прийняття законів [1]. 

Варто,  однак,  нагадати,  що  питання  державної 
мови КСУ аналізує не  вперше. У  згаданому Рішенні  від 
14.12.1999 р. № 1-6/99 орган конституційної юрисдикції 
зазначив:  «Поняття  державної  мови  є  складовою  більш 
широкого за змістом та обсягом конституційного поняття 
«конституційний лад». Іншою його складовою є, зокрема, 
поняття державних символів. Конституцією України ста-
тус державної мови надано українській мові (ч. 1 ст. 10) 
[3]. Це повністю відповідає державотворчій ролі  україн-
ської  нації, що  зазначено  у  преамбулі Конституції Укра-
їни,  нації,  яка  історично проживає на  території України, 
становить абсолютну більшість її населення і дала офіцій-
ну назву державі». Власне, в останньому реченні йдеться 
про обов’язковість взаємозв’язку державної мови з націо-
нальною ідентичністю. Однак КСУ вважає, що мова − не 
лише ключова ознака держави, а й належить до структури 
конституційного ладу. Такий підхід свідчить, що держав-
на  мова  поширює  свій  вплив  не  лише  на  етнічно-куль-
турну  площину.  Таку  позицію  підтверджує  і  положення 
Рішення, що українська мова як державна є обов’язковим 
засобом спілкування на всій території України у процесі 
здійснення повноважень органами державної влади та ор-
ганами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, ді-
ловодства, документації тощо), а також в інших публічних 
сферах суспільного життя, які визначаються законом. 

Можна стверджувати, що тут йдеться уже про консти-
туційну  ідентичність.  Зрозуміло, мова  є  одночасно  засо-
бом комунікації і найбільш очевидним символом ідентич-
ності нації, а у випадку моноетнічної держави – і народу.  
Конституційна ж ідентичність, своєю чергою, проявляєть-
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ся у відповідній національній системі конституціоналізму 
як відчуття спільності індивідів на основі загального ви-
знання конституційних принципів [6, c. 52]. 

Європейський Суд, до прикладу, ще у 1989 р. визнав, 
що положення права ЄЕС не суперечать встановленню по-
літики захисту та підтримки мови Держави-члена як «за-
собу вираження національної та культурної ідентичності» 
(справа  Грьонер  про  відмову  призначення  голландської 
громадянки вчителем в Ірландії після незадовільного ре-
зультату за мовний іспит). 

Органи  конституційної  юрисдикції  нерідко  посила-
ються у рішеннях на конституційну ідентичність: зокрема, 
в контексті конституційного застереження перед приматом 
права ЄС. Першим таким рішенням, де національний суд 
теоретизував контрліміти, було рішення Конституційного 
Суду  Італії  від  18.12.1973  р.  (справа Фронтіні)  [7]. Кон-
ституційний Трибунал Польщі пояснив, що поняття кон-
ституційної ідентичності є еквівалентним або принаймні 
тісно  пов’язаним  із  поняттям  національної  ідентичності 
(Рішення від 24.11.2010 р. № K32/09) [8]. Поняття також 
включає в себе традиції та культурну спадщину держави: 
його варто  інтерпретувати не лише на підставі п. 2 ст. 4 
Лісабонської угоди, а й  її преамбули, де однією з вказаних 
цілей ЄС є поглиблення солідарності між народами Союзу 
з повагою до їхніх історії, культури та традицій. 

  Актуалізувала  аналіз  цієї  проблеми  саме  органами 
конституційної  юрисдикції  практика  Конституційного 
суду Німеччини, що впровадив поняття так званих «Eter-
nity  Clauses»  («Вічних  положень»),  що  становлять  ядро 
конституційної  ідентичності  держави.  Це  норми,  які  не 
підлягають зміні, навіть у разі невідповідності праву ЄС 
(наприклад, активне виборче право громадян Німеччини). 
На основі цієї доктрини приймали рішення органи консти-
туційної  юрисдикції  Польщі,  Угорщини  та  Чехії.  Однак 
чому поняття «конституційної ідентичності» витіснило як 
у судовій практиці, так і в праві ЄС «національні ідентич-
ності»? По-перше, визначення нації і досі доволі розмите 
(незрозуміло,  що  є  конститутивною  її  ознакою:  спільні 
етнічно-культурні особливості чи єдині правові цінності), 
по-друге,  складно  визначити  таку  ідентичність  в  поліет-
нічних державах. Тому акцент змістився з соціологічного 
чи історичного аспекту на правовий [9, c. 499].

Проте дослідники вважають цікавими, насамперед, ви-
користання поняття конституційної  ідентичності за меж-
ами ЄС, наприклад особливим було рішення Верховного 
суду Індії з двох причин: ця держава не належить до ЄС, 
і, використовуючи це поняття, суд опирався на доктрину, 
а не на Лісабонську угоду, а також тут посилання на кон-
ституційну  ідентичність було підставою для недопущен-
ня прийняття змін до положень Конституції, особливості 
яких були визнані істотними для цілісності Основного За-
кону і гарантувало імунітет від змін [10, c. 375].

Безсумнівно, найбільш дотичною до аналізованої про-
блеми є постанова про тлумачення ч. 1 ст. 13 Конституції 
у  співвідношенні  з Преамбулою Конституції  і Деклараці-
єю  про  незалежність Конституційного Суду Молдови  від 
5  грудня  2013  р.  Орган  конституційної  юрисдикції  чітко 
визначив тоді, що Декларація має конституційне значення, 
оскільки  цей  документ,  відображаючи  основні  політичні 
цілі,  висловлює  національну  свідомість  і  визначає  «кон-
ституційну  ідентичність»  Республіки  Молдова.  Так,  Де-
кларація про незалежність перелічує елементи, визнані іс-
тотними для визначення конституційної ідентичності нової 
держави і її народу: прагнення до свободи, незалежності і 
національної єдності, мовна ідентичність, демократизація, 
правова держава, ринкова економіка, історія тощо [11]. 

Суд також визнав: порушення конституційної ідентич-
ності рівноцінне посяганню на установчу владу народу, а 
її первинним ядром є Декларація незалежності.

Видається,  що  тенденція  поширюється  все  більше: 
станом на березень 2018 р. депутати парламенту Македо-
нії звернулись до Конституційного Суду з метою перевір-
ки конституційності ще навіть не підписаного і не опублі-
кованого закону про мови. Хоч нині закон не пройшов усю 
процедуру  прийняття,  розгляд,  вочевидь,  відбудеться,  і, 
вочевидь, буде порушено питання ідентичності, особливо 
гостре у республіках колишньої Югославії.

Втім, як справедливо зазначає В. Шишкін, жодна з дер-
жав не може бути прикладом для України власне через цю 
ж концепцію конституційної  ідентичності. Суддя КСУ у 
відставці стверджує: не може бути аналогії в підходах сто-
совно мови, роль якої визначається державним статусом. 
Жодна  з  країн  з  офіційною  дво-  або  багатомовністю  не 
може  бути прикладом для  іншої  країни,  універсальності 
тут  немає  і  бути  не може. Кожна  країна  є  унікальною у 
своєму  суспільному житті. Що ж  стосується  української 
мови в Україні, до зазначеного додається ще один впливо-
вий чинник − постколоніальний стан [12].

Висновки і перспективи подальших розвідок.  Ре-
тельний  аналіз  Конституції  України,  міжнародних  дого-
ворів  (насамперед Проекту Європейської Конституції  та 
Лісабонської угоди), рішень органів конституційної юрис-
дикції як України, так і інших держав підтверджує: інсти-
тут  державної мови  є  складовою частиною  суверенітету 
держави, який, своєю чергою, є підґрунтям для формуван-
ня конституційної ідентичності. На відміну від мов націо-
нальних меншин, питання врегулювання яких є питанням 
захисту  прав  людини,  державна  мова  є  державотворчим 
чинником,  важливим  об’єднавчим  складником  консти-
туційної  ідентичності.  Залишається  потреба  дослідити 
особливості нормативно-правового регулювання мовного 
питання в державах із відмінними конституційними іден-
тичностями  і  в Україні  зокрема,  зважаючи на  загрози  та 
формування цієї ідентичності.  
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Стаття присвячена дослідженню проблем законодавчого регулювання таких понять, як «легалізація профспілок» та «реєстрація 
профспілок». Констатується, що у вітчизняній науковій літературі зазначені поняття не завжди належним чином розрізняються, що при-
зводить до певної термінологічної невизначеності та плутанини щодо моменту виникнення конституційної правосуб’єктності профспілок. 
Наводиться визначення поняття «легалізація профспілок» та поняття «реєстрація профспілок», окреслюються проблемні аспекти їх 
співвідношення.

Ключові слова: профспілки, право на об’єднання в профспілки, статус профспілок, діяльність профспілок, створення профспілок, 
легалізація профспілок, реєстрація профспілок.

Статья посвящена исследованию проблем законодательного регулирования таких понятий, как «легализация профсоюзов» и «ре-
гистрация профсоюзов». Констатируется, что в отечественной научной литературе указанные понятия не всегда должным образом 
различаются, что приводит к определенной терминологической неопределенности и путаницы относительно момента возникновения 
конституционной правосубъектности профсоюзов. Приводится определение понятия «легализация профсоюзов» и понятие «регистра-
ция профсоюзов», определяются проблемные аспекты их соотношения.

Ключевые слова: профсоюзы, право на объединение в профсоюзы, статус профсоюзов, деятельность профсоюзов, создание про-
фсоюзов, легализация профсоюзов, регистрация профсоюзов.

The article explores issues connected with the legislative regulation of such notions as “legitimation of trade unions” and “registration of trade 
unions”. It is stated that in home scholarly literature these notions are not differentiated in the proper way, which results in terminological ambiguity 
and confusion related to obtaining the constitutional legal personality by trade unions. The article contains the definition of the notion “legitimation 
of trade unions” and the notion “registration of trade unions”. It also outlines the issues connected with the correlation of these notions. 
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Постановка проблеми. Діяльність незалежних проф-
спілок  має  важливе  значення  для  належного  та  захисту 
трудових та соціально-економічних прав людини і грома-
дянина  у  всіх  демократичних  державах.  Задля  викорис-
тання у своїй діяльності всіх можливих інструментів для 
ефективного  захисту  зазначених прав профспілки мають 
отримати  відповідний  легальний  статус  у  визначеному 
чинним законодавством порядку. У процесі регулювання 
процедури створення профспілки і надання їй відповідно-
го  статусу  законодавство  різних  країн  використовує  такі 
терміни, як «легалізація профспілок» та «реєстрація проф-
спілок». При цьому положення відповідних законодавчих 
актів не завжди чітко та однозначно окреслюють зміст цих 
понять, а у вітчизняній юридичній літературі, як показує 
аналіз наукових доробок щодо правового регулювання по-
рядку створення профспілок, є різні підходи до розуміння 
наведених термінів. 

Метою статті  є  вивчення  правової  сутності  понять 
«легалізація  профспілок»  і  «реєстрація  профспілок»  та 
дослідження практичних  і  теоретичних проблем  їх  спів-
відношення.

Стан дослідження.  В  Україні  окремі  аспекти  лега-
лізації  профспілок  досліджувалися  такими  вченими,  як 
О.М. Ващук, Н.П. Гаєва, Т.М. Заворотченко, В.Л. Костюк, 

Я.В. Сімутіна, В.В. Соломінчук, М.В. Менджул, Ф.А. Це-
сарський,  А.Ю. Шакірова,  І.І. Шамшина, Ю.М. Щотова 
тощо. 

Виклад основного матеріалу.  В  Україні  засади  ле-
галізації профспілок врегульовані в Законі України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» [1]. На 
жаль,  спеціальний  закон про профспілки, передбачаючи, 
що  профспілки  та  їх  об’єднання  легалізуються  шляхом 
повідомлення  на  відповідність  заявленому  статусу,  не 
містить  визначення  поняття  «легалізація  профспілок». 
У першій редакції Закону України «Про професійні спіл-
ки,  їх  права  та  гарантії  діяльності»  легалізація  профспі-
лок  визначалася  обов’язковою  та  здійснювалася шляхом 
їх  реєстрації.  Підставою  для  відповідних  законодавчих 
змін, які є чинними, слугувало Рішення Конституційного 
Суду України (далі − КСУ) у справі про свободу утворення 
профспілок [2]. КСУ зауважив, що встановлення реєстра-
ції (із набуттям статусу юридичної особи) як єдиного мож-
ливого способу легалізації перешкоджає реалізації права 
на створення профспілок, оскільки громадяни можуть ви-
знати за потрібне об’єднатися у профспілку, котра не буде 
мати права юридичної особи. В результаті КСУ постано-
вив, що положення ст. 16 Закону України «Про професій-
ні спілки, їх права та гарантії діяльності», які пов’язують 
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початок  діяльності  створеної  з  моментом  її  реєстрації  у 
відповідних  органах,  рівнозначні  вимозі  про  попередній 
дозвіл на утворення профспілки  і не відповідають ст. 36 
Конституції України.

Натомість  у  законодавстві  про  профспілки  більшості 
країн-членів Європейського Союзу йдеться  саме про ре-
єстрацію  профспілок,  а  не  про  легалізацію.  Наприклад, 
«профспілка підлягає реєстрації в Національному судово-
му реєстрі» (ст. 14 Закону Польщі «Про професійні спіл-
ки» [3]), «профспілка набуває правосуб’єктності з моменту 
її внесення до реєстру об’єднань та фондів» (ст. 10 Закону 
Латвії  «Про  професійні  спілки»  [4]),  «правосуб’єктність 
профспілки виникає після реєстрації в реєстрі профспілок 
за місцем її перебування і припиняється після скасування 
запису  в  реєстрі»  (ст.  6  Закону Естонії  «Про  професійні 
спілки» [5]). Як бачимо, у законодавстві про профспілки 
різних країн для позначення процесів із набуття профспіл-
ками легального статусу використовуються такі терміни, 
як «легалізація профспілок» та «реєстрація профспілок». 
При цьому законодавче визначення цих термінів, як пра-
вило, не наводиться. Отже, щоб з’ясувати їх правову сут-
ність, звернемося до наукових доробок у цій сфері.

Сам  термін  «легалізація»  походить  від  латинсько-
го  слова  «legalis»,  що  означає  «законний»  [6,  с.  79]. 
Д.Г.  Манько  зазначає,  що  легалізація  становить  собою 
правову процедуру, що  здійснюється  в  рамках правозас-
тосувальної діяльності, їй властивий специфічний суб’єкт, 
наділений  певними  повноваженнями,  вона  є  діяльністю, 
пов’язаною з розглядом конкретної юридичної  справи,  а 
її  процедура  і  результати  вимагають  нормативної  регла-
ментації  [7,  с.  14].  І.В.  Бондарчук  слушно  зауважує, що 
процедура  легалізації  включає  не  тільки  складники  ад-
міністративно-правових  відносин  між  громадянами  та 
відповідними  державними  органами щодо  утворення  чи 
реєстрації об’єднань громадян, а й поширюється на регла-
ментовані  конституційно-правовими  нормами  відносини 
між такими об’єднаннями та державою з приводу набуття 
та втрати правового статусу [8, с. 5]. Пропонуються такі 
ознаки легалізації, які виокремлюють її з інших правових 
форм діяльності: виступає як розгляд конкретної юридич-
ної справи; є діяльністю, що пов’язана з вчиненням опера-
цій регламентованих нормами права; є формою діяльності 
уповноважених суб’єктів; об’єктивною потребою легалі-
зації є процедурно-процесуальна регламентація [9, с. 57]. 
Легалізація є виключно функцією держави, яку пропону-
ється виділяти на  трьох рівнях:  статусному  (проявляєть-
ся у процесі  законодавчого  закріплення принципів утво-
рення  і  діяльності  громадських  організацій,  гарантій  їх 
діяльності, прав і обов’язків), процедурному (передбачає 
реалізацію механізму утворення громадських організацій) 
і функціональному (передбачає відповідні критерії демо-
кратичності  внутрішньої  діяльності,  за  якими  соціальне 
об’єднання  визнаватиметься  громадською  організацією) 
[8,  с.  11].  Отже,  легалізація  є  виключною  компетенцією 
держави в особі відповідних органів, являє собою комп-
лекс  передбачених  та  врегульованих  законодавством  дій 
за результатом яких суб’єкт, який ініціював її проведення, 
набуває відповідного статусу.

Термін  «реєстрація»  походить  від  латинського 
“registrum” – внесене, записане, вносити кого-, що-небудь 
у список, книгу для запису справ [10, с. 1208]. О.С. Лаза-
ріді  під  державною реєстрацією пропонує  розуміти  спе-
ціальну функцію державного управління,  спрямовану на 
дотримання  балансу  державних  та  приватних  інтересів, 
врегульовану процедурними нормами, мета  якої  полягає 
в реалізації механізму загальнодержавного обліку і контр-
олю в процесі  легалізації,  визначення правового  статусу 
в системі права суб’єктів і об’єктів державно-реєстрацій-
них правовідносин [11, с. 54]. А.Д. Черкесов зауважує, що 
державна  реєстрація  є  однією  з  форм  державно-управ-
лінської виконавчо-розпорядчої діяльності, що полягає в 

офіційному визнанні за заявниками  їх правового статусу 
та є способом реалізації публічного інтересу в норматив-
но-врегульованих процедурах спеціально уповноважени-
ми на те органами виконавчої влади [12, с. 12]. Д.М. Бах-
рах акцентує на тому, що державна реєстрація покликана 
легально  підтвердити  певний  факт,  а  задля  цього  варто 
перевірити достовірність відомостей, що містяться в до-
кументах, необхідних для офіційного посвідчення фактів, 
встановити,  чи  відповідають  ці  відомості  дійсності  на 
цей момент, чи правильно оформлені документи, оскіль-
ки без цього державна реєстрація позбавлена сенсу  і на-
віть стає шкідливою, адже державою будуть визнаватися 
і факти, які не відповідають дійсності та вимогам закону 
[13, с. 123]. На думку Н.Г. Клименко, державна реєстрація 
є правовстановлюючим фактом визнання державою закон-
ного статусу недержавної інституції, який має вирішальне 
значення  для  можливості  легального  здійснення  недер-
жавною інституцією господарської, підприємницької або 
громадської діяльності [14]. 

Зауважимо,  що  в  Законі  України  «Про  державну  реє-
страцію юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та 
громадських формувань» [15] також немає визначення тер-
міна  «легалізація»,  проте  наводиться  визначення  терміна 
«реєстрація». Так, відповідно до ст. 1 цього закону, держав-
на реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи, – це офіційне визнання 
шляхом засвідчення державою факту створення або припи-
нення юридичної особи, громадського формування, що не 
має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності 
відповідного  статусу  громадського  об’єднання,  професій-
ної спілки, її організації або об’єднання, політичної партії, 
організації роботодавців, об’єднань організацій роботодав-
ців та їхньої символіки, що містяться в Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та 
громадських формувань,  про юридичну особу  та фізичну 
особу  −  підприємця,  а  також  проведення  інших  реєстра-
ційних дій. Отже, в юридичній науці та законодавстві дер-
жавна  реєстрація  розуміється  як  офіційне  підтвердження 
державою, в особі відповідного компетентного органу дер-
жавної влади, певного факту шляхом внесення відповідних 
даних до державного реєстру за визначеною чинним зако-
нодавством процедурою.

Як показує аналіз наукових доробок, присвячених про-
блемам легалізації профспілок, в них не завжди належним 
чином розмежовуються такі поняття, як «легалізація проф-
спілок» та «реєстрація профспілок». Так, А.Ю. Шакірова, 
вірно резюмуючи, що легалізація профспілок здійснюєть-
ся  відповідно  до  норм  Закону України  «Про  професійні 
спілки, їх права та гарантії діяльності» органами юстиції, 
а реєстрація юридичної особи – державним реєстратором 
відповідно  до  Закону  України  «Про  державну  реєстра-
цію  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  –  підприємців» 
[16, с. 137], водночас висловлює думку, що «легалізація, 
або  реєстрація,  профспілок  полягає  у  проведенні  право-
вої експертизи установчих документів на відповідність їх 
Конституції та  іншим актам законодавства України, при-
йнятті рішення про легалізацію (реєстрацію) профспілок, 
внесенні відомостей до реєстру та присвоєнні реєстрацій-
ного  номера,  видачі  свідоцтва  або  довідки»  [16,  с.  140]. 
Ю.М. Щотова вважає необхідним закріпити у спеціально-
му законодавстві про профспілки чітке визначення наслід-
ків легалізації та реєстрації цих громадських організацій 
[17, с. 59], при цьому під «реєстрацією» розуміється ви-
ключно реєстрація профспілки як юридичної особи [18, с. 
137−139]. В наведених підходах чітко розмежовується ле-
галізація профспілки як громадської організації та її реє-
страція як юридичної особи, проте цілковито ототожню-
ється реєстрація профспілки як громадської організації та 
легалізація профспілки як громадської організації. 

На  думку М.В.  Менджул,  легалізація  профспілок  як 
виду  громадських  організацій  має  здійснюватися  двома 
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способами:  шляхом  повідомлення  про  заснування;  шля-
хом  реєстрації,  для  чого  до  ст.  16  Закону України  «Про 
професійні  спілки,  їх  права  та  гарантії  діяльності»  про-
понується внести такі зміни: «Профспілки, їх об’єднання 
легалізуються  шляхом  реєстрації  або  повідомлення  про 
заснування. Профспілка,  об’єднання  профспілок  набува-
ють  статусу юридичної  особи  з моменту  державної  реє-
страції»  [19,  с.  34].  Цілковито  погоджуємося  з  необхід-
ністю більш чіткого законодавчого регулювання порядку 
набуття профспілкою статусу юридичної особи. Разом  із 
тим не зовсім зрозуміло, з якою саме реєстрацією пропо-
нується  пов’язувати  набуття  профспілкою  статусу  юри-
дичної  особи  (реєстрацію  профспілки  як  громадського 
об’єднання чи  її реєстрацію як юридичної особи). Щодо 
пропозиції  легалізувати  профспілки  шляхом  реєстрації 
або  повідомлення  про  заснування  зауважимо, що  хоча  в 
чинних нині положеннях Закону України «Про професійні 
спілки,  їх права та гарантії діяльності» законодавець на-
магається не вживати термін «реєстрація» (через рішення 
КСУ, про яке ми згадували вище), проте фактично легалі-
зація профспілок і надалі відбувається через їх реєстрацію 
(внесення до реєстру). Так, відповідно до ч. 4 ст. 16 Закону 
України «Про професійні спілки,  їх права та  гарантії ді-
яльності», на підставі поданих профспілкою, об’єднанням 
профспілок  документів  легалізуючий  орган  у  місячний 
термін підтверджує заявлений статус, включає профспіл-
ку, об’єднання профспілок до реєстру об’єднань громадян 
і  видає  свідоцтво  про  легалізацію.  Тобто  підтвердження 
заявленого статусу відбувається не автоматично, через по-
дання профспілкою повідомлення про заснування, а через 
внесення  профспілки  до  реєстру,  для  чого  до  заяви  про 
легалізацію  профспілка  має  надати  низку  передбачених 
законом документів. Для такого внесення до реєстру ком-
петентний орган державної влади і має, власне, провести 
реєстрацію профспілки. 

Т.В. Журенок стверджує, що реєстрацію не варто ото-
тожнювати  із  легалізацією,  оскільки  в  деяких  випадках 
(легалізація громадських формувань) реєстраційні проце-
дури  є  різновидом легалізаційних,  а  інколи реєстраційні 
провадження не передбачають офіційного визнання, (уза-
конення), що є притаманним процесу легалізації [6, с. 81]. 
Ми цілковито підтримуємо позицію, що хоча ці поняття і 
є схожими за своїми завданнями, але не є тотожними, вва-
жаємо, що стосовно громадських формувань реєстраційні 
процедури не є різновидом легалізаційних. Як вже зазна-
чалося  вище,  легалізація  профспілки  вважається  завер-
шеною після її внесення до відповідного реєстру, інакше 

кажучи, альтернативи отримання профспілкою легально-
го статусу поза процедурою її внесення до реєстру немає. 
Отже,  стосовно  громадських  формувань,  в  тому  числі  і 
профспілок,  реєстрація  є  не  різновидом  легалізаційних 
процедур,  а  їх  ключовим  елементом. Відповідно  до  ч.  3 
ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та 
гарантії діяльності» до заяви про легалізацію профспілки 
додаються статут (положення), протокол з’їзду, конферен-
ції, установчих або загальних зборів членів профспілки з 
рішенням про його затвердження, відомості про виборні 
органи,  наявність  організацій  профспілки  у  відповідних 
адміністративно-територіальних  одиницях,  засновників 
об’єднань.  Отже,  до  процедури  легалізації  профспіл-
ки  варто  зараховувати  не  тільки  діяльність  відповідних 
компетентних державних органів, але й діяльність самих 
профспілок щодо підготовки, оформлення та подання від-
повідних  документів,  яка  спрямована  на  набуття  проф-
спілкою легального статусу.

Висновки. У вітчизняній юридичній науці належним чи-
ном не розмежовуються такі поняття, як «реєстрація профспі-
лок» та «легалізація профспілок». Часто ці поняття або ототож-
нюються, або ж реєстрація профспілки асоціюється виключно з 
її реєстрацією як юридичної особи. Термін «реєстрація проф-
спілок»  (як  і  реєстрація  об’єднань  громадян  загалом)  у 
науковій  літературі  розуміється  в широкому  та  вузькому 
значенні. У своєму широкому розумінні це поняття фак-
тично  є  тотожним  поняттю  «легалізація»,  а  у  вузькому 
розумінні    позначає  безпосередньо  процедуру  внесення 
даних  про  профспілку  у  відповідні  розділи  державного 
реєстру, тобто виступає ключовим елементом процедури 
легалізації профспілки (саме з внесенням профспілки до 
реєстру  пов’язується  набуття  нею  легального  статусу). 
При цьому важливо належним чином розмежовувати реє-
страцію профспілки як громадської організації (і у вузько-
му,  і  в широкому  значенні)  від реєстрації профспілки як 
юридичної особи. 

Легалізація  є  ширшим  поняттям,  ніж  реєстрація,  і 
включає всю сукупність дій (як самої профспілки в особі 
засновників та(або) виборних органів, так  і відповідно-
го державного органу), які спрямовані на набуття проф-
спілкою відповідного статусу, а реєстрація зводиться до 
перевірки  поданих  документів  вимогам  чинного  зако-
нодавства та внесення, за результатами такої перевірки, 
відповідного запису до державного реєстру, зі здійснен-
ням  якого  пов’язується  завершення  процесу  легалізації 
профспілки  і  набуття  нею  легального  конституційно-
правового статусу.
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ВиБОРЧЕ ПРАВО – ОСНОВА ДЕМОКРАТиЧНОГО СУСПІЛьСТВА

ThE ELECTOraL Law IS ThE BaSIS Of a dEMOCraTIC SOCIETy
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студент 
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Стаття висвітлює питання виборчого права, яке є ключовим не лише для України, але і для усього світу. Дослідження покликане дати 
оцінку рівню виборчого права як основи демократії. Була проаналізована роль людини як частини суспільства. Запропоновано можливі 
варіанти поліпшення права голосу.

Ключові слова: виборче право, право голосу, демократія, політична реклама, виборчі технології.

Статья рассказывает о проблеме избирательного права, которое является ключевой не только для Украины, но и для мира в целом. 
Данное исследование предназначено для оценки уровня избирательного права как основы демократии. Анализируется роль человека 
как части общества. Предложены возможные варианты улучшения права голоса.

Ключевые слова: избирательное право, право голоса, демократия, политическая реклама.

Abstract the article talks about the issue of electoral law, which is key not only for Ukraine, but also for the world as a whole. The research 
designed to assess the level of electoral law as the basis of democracy. The role of man as a part of society was analyzed. Possible options for 
improving the voting power are proposed.

Key words: electoral law, voting power, democracy, political advertising, election technologies.

Постановка проблеми. Питання вибору постає перед 
нами щодня: чи то купівля нового одягу, чи голосування за 
нового президента країни.

Держава визначила своєю головною цінністю людину, 
а джерелом влади – народ. Ось чому тема виборчого пра-
ва, його захищеність та функціонування має пріоритетне 
значення для держави.

Виборче право – основа демократії, оскільки воно по-
кликане регулювати основний механізм демократії – вибо-
ри. В основі демократичного суспільства лежить принцип 
влади народу, який знайшов відображення у вигляді воле-
виявлення громадян шляхом голосування.

Стан опрацювання. Питанням  виборчого  права, 
його  походженню,  ефективності  та  захищеності  присвя-
чені праці  таких вчених:  І.І. Климкова, М.А. Остапенко, 
К.О. Ващенко, В.О. Корнієнко та ін.

Метою статті є аналіз ефективності роботи виборчого 
права  в  умовах  демократичного  суспільства,  визначення 
основних  аспектів  впровадження  права  голосу  для  кож-
ного, побудова можливих шляхів покращення системи ви-
борчого права для усіх громадян в умовах XXI ст.

Виклад основного матеріалу. «Ще  до  того,  як  пер-
ший  виборець  проголосує  або  перший  бюлетень  буде 
порахований,  можливості  демократичної  політики  вже 
обмежені і направлені у визначене русло. Виборчий про-
цес  розпочинається  набагато  раніше  формальної  стадії 
виборів,  адже  вибори  не  відбуваються  у  правовому  чи 
інституційному вакуумі. Виборчий процес відбувається в 
рамках заздалегідь встановлених – і часто детально регла-
ментованих – інституційних механізмів, що впливають на 
діапазон можливих результатів, яких можуть досягти фор-
мальні вибори і подальший політичний процес. Так вини-
кає парадокс, що лежить в основі демократичної політики: 

ця політика є частково змаганням за структуру державних 
установ, але водночас ці саме установи визначають прави-
ла, за яких відбувається таке змагання» [1].

Навіть відійшовши від реалій сьогодення з його про-
блематикою  повсякденного  вибору  і  повернувшись  в 
епоху середньовіччя, ми так само зіштовхнемось  із при-
мітивним  поняттям  демократії.  З  початком  зародження 
суспільства  та  базових  цінностей  особистості ми  поволі 
усвідомлюємо і значення голосу. Тому завданням роботи є 
формування значення виборчого права у системі демокра-
тичного суспільства в Україні в умовах XXI ст.

Так  первинне  суспільство  шляхом  голосування  оби-
рало голову племені, тим самим наділяючи його певними 
повноваженнями. Лише  з  плином  еволюційних процесів 
суспільство почне усвідомлювати вагомість цієї процеду-
ри як основи формування будь-якого суспільства.

На жаль, уроки історії залишаються лише проблиском 
минулого у свідомості діючих поколінь, які не усвідомлю-
ють, що суспільні перевороти, які приводять до численних 
втрат, як і процес голосування, що є проявом демократії, 
мають однаковий результат, але досягають його абсолют-
но різними шляхами.

Як зазначає Ф. Грін, демократія – це «не тільки оспо-
рюване поняття, але й надзвичайно неоднозначне». Сліду-
ючи порадам Люс’єна Февра та Фернана Броделя, ключові 
слова наукового словника варто вживати лише після того, 
як  з’ясуєте,  звідки  походить  відповідне  слово,  який  був 
його шлях до нас, чи не вводить воно нас в оману. Це осо-
бливо справедливо щодо такого неоднозначного терміна, 
як  «демократія»,  який,  як  це  не  парадоксально,  в  сучас-
ному використанні суттєво відрізняється від того поняття, 
яке він мав за свого народження у стародавній Греції. І тут 
дуже  важливо  не  потрапити  в  пастку  «позаджерельного 
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знання» чи тиранії «влади дефініцій». Адже конструюван-
ня історичного минулого невідворотно відбувається крізь 
призму сучасних переконань, термінології чи понять, яки-
ми оперує дослідник, що невідворотно веде до «зворотної 
проекції сучасності на минуле» [2, с. 265].

Чи варто розглядати поняття демократії  як  влади на-
роду?  Оскільки  право  обирати  та  бути  обраним  мають 
громадяни,  які  досягнули  18-річного  віку.  Таким  чином, 
громадяни до повноліття не вважаються повноцінними ко-
ристувачами  привілеїв  демократії  суспільства,  частиною 
якого вони є.

Відповідно до п. 2 ст. 22 Кримінального кодексу Укра-
їни з 14 років особи, що вчинили особливо тяжкі злочи-
ни, підлягають кримінальній відповідальності за вчинені 
умисні  дії  з  усвідомленням можливих наслідків  власних 
дій.  З огляду на цю статтю у 14-річному віці  громадяни 
України в змозі усвідомлювати відповідальність за власні 
дії  за  вчинення  злочину,  проте  здійснити  своє  конститу-
ційно закріплене виборче право здатні лише через чотири 
роки.

Постає питання доцільності набуття активного вибор-
чого права з досягненням повноліття. За останні роки ми 
маємо змогу спостерігати стагнацію молоді, що зумовле-
но їхньою пасивністю та небажанням втручатись у життя 
власної країни. Одним із шляхів вирішення цієї проблеми 
може стати зниження віку для реалізації свого виборчого 
права до 16 років.

Наша країна прагне залучати міжнародних експертів, 
вивчати  закордонний  досвід  та  аналізувати  помилки  су-
сідніх держав,  тому нами  запропоновано проаналізувати 
досвід Бразилії, Аргентини  та Еквадору,  які  знизили  вік 
голосування  з  18  до  16. Окремо  варто  виділити Бремен, 
який став першою федеративною землею, що ввела закон 
про виборче право з 16 років, тоді як на решті території 
Німеччини він починається з 18.

Активне виборче право громадян (право голосу) як 
право  публічного  характеру  покладає  на  державу  пев-
ні  обов’язки:  не  лише  не  перешкоджати  його  реаліза-
ції  суб’єктові  цього  права,  але  й  створити  умови  для 
усунення  будь-яких  перешкод  у  його  здійсненні  [3].  З 
огляду на цю тезу, забезпечення права голосу – основна 
мета держави на шляху до демократичного суспільства. 
Проте  чи  насправді  ми  спостерігаємо  таку  ситуацію 
нині в країні?

В Україні близько 1,5 млн осіб мають статус внутріш-
ньо  переміщених  осіб.  Нами  вже  було  згадано, що  дер-
жава визначає своєю головною цінністю народ, але як ми 
можемо з упевненістю говорити про демократію загалом, 
якщо основною її інституцією – правом голосу − володі-
ють лише 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб?

Недостатній  рівень  усвідомлення  чи  визнання  враз-
ливості  соціальної  групи  внутрішньо  переміщених  осіб 
як  державою,  так  і  політичними  суб’єктами  об’єктивно 
ускладнює  застосування  позитивних  дій  щодо  вирівню-
вання можливостей внутрішньо переміщених осіб під час 
реалізації ними своїх конституційних прав і свобод, хоча 
реалізація права голосу може стати ідеальним прикладом 
їхньої інтеграції у суспільство.

Якщо  темою  нашої  доповіді  обрано  виборче  право, 
варто звернути увагу, що не лише активне виборче право 
(право  голосу на  виборах)  є  її  основною формою,  але  й 
пасивне  виборче  право, що  є  політичним правом  грома-
дянина [4].

Порівняно  із  суб’єктом  активного  виборчого  права 
коло  носіїв  пасивного  виборчого  права  може  (однак  не 
обов’язково  має)  бути  обмежене  деякими  додатковими 
виборчими цензами, які, проте, не вважаються дискримі-
наційними. Такі цензи окреслюють суб’єкта цього права, 
встановлюючи умови володіння пасивним виборчим пра-
вом, та відмежовують коло осіб, які такого права не мають.

Якщо  співвіднести  питання  віку  з  пасивним  пра-
вом, то він не є загальновизнаним. В. Шаповал зазна-
чає:  «Межа  вікового  цензу  для  тих,  хто  балотується, 
значною мірою визначається  суб’єктивно,  виходячи  з 
доцільності» [5, с. 371]. Такий ценз, як правило, є ви-
щим від  вікового цензу  для  права  голосу, що  обґрун-
товується  раціональними  аргументами.  Слушно  вва-
жається, що підвищення вікового цензу для пасивного 
виборчого  права  «ґрунтується  на  тому,  що  управлін-
ня  державою,  у  тому  числі  законодавчий процес, має 
знаходитися  в  руках  людей,  які  є  політично  зрілими, 
мають значний досвід розв’язання життєвих проблем, 
˂…˃ володіють певною інформацією про навколишній 
світ, здатні усвідомлено з урахуванням інтересів наро-
ду,  держави,  суспільства  приймати  закони  й  інші  рі-
шення» [6, с. 81–82].

Польський  науковець  А.  Кісєлєвіч  твердить:  «Вік 
повсюдно  визнається  за  показник  життєвого  досвіду, 
а  також  суспільної  і  політичної  зрілості,  а  отже,  ква-
ліфікації,  необхідної  для  виконання  публічних  функ-
цій» [7, с. 64].

Питання  виборчого  права  має  стосуватись  не  лише 
безпосередньо тих, хто обирає, але і тих, кого обирають. 
Цей приклад зворотного зв’язку покликаний, насамперед, 
повернути довіру до кандидатів, що дасть змогу збільши-
ти кількість осіб, реалізуючи це право.

Станом  на  сьогоднішній  день,  аналізуючи  ситуацію 
українських президентських виборів 2019 р., варто сфор-
мулювати висновок, що агітація, яка здійснюються нині, 
комфортно адаптується до умов XXI ст.

Варто  акцентувати  на  тому, що,  навіть  не  користу-
ючись  такими шаблонними  засобами  піару,  як  телеба-
чення та рекламні щити, лише за допомогою інтернету 
можна не лише привернути увагу, але і популяризувати 
свою діяльність. Цей приклад залучення передових тех-
нологій у купі з якісною подачею дає змогу привернути 
увагу  без  залучення  великих  коштів  власного  та  дер-
жавного бюджету.

Вибори  –  це  один  із  видів  «політичних  продажів». 
І щоб торгівля була успішною, потрібно знати бодай осно-
вні її закони, методи, технології, створити комунікаційне 
поле,  де  можна  найкращим  чином  подати  усі  переваги 
«політичного товару».

Отже, в який спосіб виборчі технології створюють 
сприятливе поле для комунікації лідера та електорату? 
Для  глибшого  розуміння  почнемо  зі  значення  слово-
сполучення, зокрема поняття «технологія». Слово по-
ходить  від  «техно»  –  мистецтво,  майстерність  і  «ло-
гос» – наука, знання, має низку визначень. Технологія 
розуміється  як  сукупність  способів  обробки  чи  пере-
робки  матеріалів,  виготовлення  виробів,  проведення 
виробничих операцій [7, с. 32]. Саме поняття «техно-
логія» досить широко вживається представниками за-
хідної політичної  думки. Так, М. Дюверже,  згадуючи 
явище пропаганди  та політичної  реклами,  використо-
вує цей термін [8, с. 653].

Висновки. Підбиваючи  підсумки,  варто  окреслити 
значення  виборчого  права  для  демократії  та  суспільства 
загалом. Наше життя  складається  з  низки  повсякденних 
рішень і саме наш вибір вирішує долю майбутнього дер-
жави. Сьогодні, як ніколи, кожен громадянин нашої дер-
жави відчуває свою вагомість та значущість, проте кожен 
намагається робити вибір здебільшого у власних цілях, а 
не загальнодержавних.

Говорити  про  сутність  виборчого  права  в  Україні  як 
ідеального  способу  вираження  демократії  зарано,  проте 
післявиборча ситуація дає нам зрозуміти, що все ж таки 
громадяни цінують свою змогу реалізувати своє право го-
лосу, проте наслідки цього рішення матимуть змогу оціни-
ти лише наступні покоління.
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КОНСТиТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЛІГІЙНих ВІДНОСиН

CONSTITuTIONaL LEgaL PrOVISION Of rELIgIOuS rELaTIONS

Собуцька О.А.,
студентка

Інституту прокуратури та кримінальної юстиції
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена проблемі вдосконалення національного законодавства у сфері релігійних відносин, адже у сучасному світі гар-
монія у різних відносинах є досить важливою, і державно-церковні − не виняток. Проводиться аналіз українського законодавства, їх спів-
відношення і порівняння з міжнародними актами. Наводяться погляди вчених, які висловлюють своє розуміння поняття «міжконфесійних 
відносин» і необхідності його правового закріплення.

Ключові слова: право на віросповідання, міжконфесійні відносини, релігія, права людини, конституційно-правове забезпечення 
релігійних відносин.

Статья посвящена проблеме совершенствования национального законодательства в сфере религиозных отношений, ведь в совре-
менном мире гармония в разного рода отношениях является весьма важной, и государственно-церковные − не исключение. Проводится 
анализ украинского законодательства, их соотношение и сравнение с международными актами. Приводятся взгляды ученых, которые 
высказывают свое понимание понятия «межконфессиональных отношений» и необходимости его правового закрепления.

Ключевые слова: право на вероисповедание, межконфессиональные отношения, религия, права человека, конституционно-право-
вое обеспечение религиозных отношений.

The article is devoted to the problem of improving the national legislation in the sphere of religious relations, because in the modern world 
harmony in diferent kinds of relations is very important, and state-church is not an exception. There are the analysis of Ukrainian legislation, their 
relationship and comparison with international acts. In the article? You can find the views of scholars who express their understanding of the 
concept of “interfaith relations” and the need for its legal consolidation.

Key words: right to religion, interfaith relations, religion, human rights, constitutional and legal support religious relations.

Постановка проблеми. У  зв’язку  із  тими  кроками, 
які Україна робила на шляху до євроінтеграції, що озна-
чає  розвиток  демократичних  процесів  у  всіх  напрямах 
національного законодавства, важливе місце, зокрема, за-
ймає  питання  про  свободу  совісті  згідно  з  європейськи-
ми стандартами. Останнім часом це набуло ще більшого 
розголосу  через  створення  єдиної  української  помісної 
православної церкви. Релігійні відносини належать до ду-
ховно-культурної сфери, яку конституції сучасних держав 
майже не регулюють, залишаючи їх на розсуд самого сус-
пільства. Проте внаслідок останніх подій варто зауважити, 

що коректне втручання держави і правове закріплення цих 
питань допоможуть досягти балансу, єдності та уникнен-
ню міжконфесійних розбіжностей. По-перше, в сучасно-
му світі усі сфери суспільного життя є тісно пов’язаними 
між собою, відповідно, важливість релігійного чинника є 
необхідною для врегулювання  інтересів осіб, які є пред-
ставниками різних конфесій. Також ця сфера є важливою 
в  умовах  формування  громадянської  свідомості,  націо-
нальних  цінностей  та  правової  культури  суспільства  як 
такої.  По-друге,  релігійні  питання  регулюються  Консти-
туцією України та Законом України «Про свободу совісті  
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та   релігійні  організації»,  який  був  прийнятий  у  1991  р. 
Очевидно, що з того часу чимало змін відбулося, як в сус-
пільстві загалом, так і в церковних відносинах, розвитку 
релігійних  організацій,  які  потребують  правового  закрі-
плення і визнання в державі. Тому актуальність теми кон-
ституційно-правового забезпечення релігійних відносин в 
Україні є об’єктивною.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різнома-
нітні аспекти взаємин між державою та церквою висвітле-
ні у працях українських вчених, зокрема А.М. Арістової, 
В. Єленського, І.Д. Возняка, К.Г. Гусаєвої, В.В. Климова, 
М. Палінчака, А.М. Лимар, М.І. Марчука та І.М. Сопілка.

 Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Нині в Україні діє Закон «Про свободу совісті та релі-
гійні організації», прийнятий ще в часи, коли Україна була 
в складі СРСР, очевидно, що він не зовсім відповідає Кон-
ституції України, а також тим процесам, які відбуваються 
в нашій державі  і пов’язані зі створенням автокефальної 
православної  церкви  в Україні. Ця  недосконалість  укра-
їнського законодавства порушує проблеми вирішення пи-
тань у державно-церковних відносинах, які впливають на 
державотворчі процеси, пошуку визначень деяких понять, 
зокрема міжконфесійності, її правовому регулюванні. 

Виклад основного матеріалу. Зв’язок між державою 
і церквою можна помітити відразу після виникнення цих 
інститутів.  Тому  релігія  є  одним  з  аспектів  формування 
держави, об’єднання народу, зміцнення авторитету країни 
на міжнародному рівні. Проте, з  іншого боку, вона може 
стати причиною незгоди між представниками різних ре-
лігійних  конфесій,  тим  самим  порушуючи  внутрішню 
гармонію  суспільства.  Адже  релігія  відображає  погляди 
людей,  їхні цінності та мораль, для тих, хто чітко наслі-
дує релігійні приписи та дотримується їх, вона впливає на 
світосприйняття  оточуючого  середовища.  Тому  будь-які 
зміни, що обмежують право і свободу віросповідання, мо-
жуть стати причиною масового протесту, а це безпосеред-
ньо  впливає  на  внутрішню  стійкість  суспільства.  Також 
відомим фактом є застосування релігії як засобу впливу на 
людей. Історія доводить нам, як церква може об’єднувати 
громадян. Отже, важливим напрямом державної діяльнос-
ті є налагодження законодавчої основи, яка б регулювала 
відносини між державою  і церквою, була гарантом релі-
гійних прав і свобод тощо.

За часів Радянського Союзу держава обмежувала пра-
во людини на свободу совісті, переслідувала тих, хто ак-
тивно виражав свою позицію,  та  застосовувала санкції. 
А вже в 1991 р. був прийнятий Закон України «Про сво-
боду  совісті  та  релігійної  організації», що кардинально 
перевернуло  погляди  на  релігію.  З  того  часу  відбулося 
чимало суттєвих змін: проголошення незалежності Укра-
їни,  прийняття  Конституції,  приєднання  і  підписання 
Україною  різноманітних  міжнародних  угод,  що  дикту-
ють дещо свої правила щодо регулювання цього права, 
зокрема ратифікація Європейської конвенції про  захист 
прав  людини  й  основоположних  свобод.  Проте  в  укра-
їнському законодавстві, що регулює релігійні відносини, 
змін майже не відбулося. А деякі питання не відповіда-
ють міжнародним стандартам у цих положеннях, а також 
не відповідають сучасним вимогам розвитку суспільних 
відносин, пов’язаних із забезпеченням релігійної свобо-
ди. Проте  ускладнюється  процедура  реєстрації  релігій-
них організацій. 

Ст. 35 Конституції України закріплює право на свобо-
ду світогляду і віросповідання: «Це право включає свобо-
ду сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, 
безперешкодно  відправляти  одноособово  чи  колективно 
релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяль-
ність»  [1]. Це положення відповідає міжнародному зако-
нодавству і майже відображає ст. 9 Європейської конвен-
ції  про  захист  прав  людини  та  основоположних  свобод: 
«1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; 

це право включає свободу змінювати свою релігію або пе-
реконання, а також свободу сповідувати свою релігію або 
переконання  під  час  богослужіння,  навчання,  виконання 
та дотримання релігійної практики  і ритуальних обрядів 
як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так 
і приватно» [2]. 

Надмірна  автономізація релігійної  сфери  та  самоусу-
нення  держави  від  її  регулювання  на  тривалий  час  при-
звели до того, що в Україні міжконфесійне протистояння 
православних церков набуло надзвичайного рівня напруги 
[4]. Особливо такі протистояння і протиріччя набули свого 
вираження внаслідок останніх подій в Україні: створення 
єдиної  помісної  православної  церкви.  Тому  виявилось 
необхідним втручання держави в цю сферу і, відповідно, 
законодавче закріплення. На нашу думку, варто виокреми-
ти в законодавстві положення і розуміння поняття міжкон-
фесійних  відносин,  чим  зумовлені  й  інші  аспекти. Між-
церковні відносини вибудовуються під впливом багатьох 
чинників, серед найважливіших можна виокремити такі:

1. правовий статус різних церков у суспільстві, чинні, 
а не задекларовані, принципи державно-церковних відно-
син;

2. рівень політизації релігійної сфери;
3. ескалація міжнаціональної і міжрелігійної напруги, 

світові глобалізаційні процеси [5, с. 199–200].
Вчені по-різному визначають поняття міжконфесійних 

відносин,  наприклад,  І.Ф.  Ярулін  розуміє  це  як  «сферу 
взаємодії  релігійних  організацій  у  процесі  задоволення 
релігійних потреб людини в умовах міжконфесійної нео-
днорідності суспільства, зокрема, за умови відсутності па-
нівної в державі релігії» [6, с. 80–82]. 

В.В. Климов дає більш розгорнуте пояснення − «відно-
сини, що виникають між офіційними чи неофіційними но-
сіями  різноконфесійних  ідентичностей  із широкого  кола 
проблем власності, канонічного права, церковної організа-
ції, конфесійного співіснування в державі та суспільстві, 
взаємовідносин між церквами,  духовенством  і  вірянами, 
невтручання  в  діяльність  релігійних  організацій  інших 
конфесій,  запобігання  конфліктності;  з  питань  участі  в 
спільних акціях загальнодержавного, релігійно-церковно-
го, соціального, морально-патріотичного характеру тощо» 
[7, с. 63–64]. З вищенаведених визначень можна зробити 
висновок,  що  це  є  різновидом  суспільних  відносин,  які 
потребують правового регулювання і конституційного за-
кріплення. Також їх не можна прирівнювати до релігійних 
відносин. Хоча вони несуть у собі певні релігійні цінності 
і погляди, є предметом взаємодії різних релігійних груп, 
організацій,  індивідуумів,  все  ж  мають  на  меті  відмін-
ність.  Їхня  ціль  −  зберегти  рівновагу,  єдність  і  баланс  у 
релігійному розвитку суспільства. Тобто на конституцій-
ному рівні міжконфесійні відносини будуть співвідноси-
тися з релігійними як їхній елемент. 

Проаналізувавши національне законодавство, не мож-
на  побачити  чіткого  посилання  на  таке  поняття.  Тільки 
після оцінки деяких статей, які регулюють релігійні від-
носини, ми можемо дійти підсумку  і визначити для себе 
певні  уявлення  про  відносини  різних  конфесій.  Так,  зі 
ст. 11 Конституції України, де вказано, що «держава спри-
яє консолідації та розвиткові української нації, її історич-
ної свідомості, традицій і культури, а також розвитку ет-
нічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх 
корінних  народів  і  національних  меншин  України»  [1], 
можна зрозуміти, що держава сприяє і створює умови для 
існування релігійної багатоманітності, отже, визнає існу-
вання груп різних конфесій. При цьому держава відділена 
від церкви і є відстороненою від церковних справ. Україна 
є територією проживання представників різних національ-
ностей, відповідно, прихильників різного віросповідання, 
що вже розуміє під собою міжконфесійне співіснування, 
крім того, держава намагається будь-яким чином сприяти 
його розвитку.
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Ст.  24 Основного  Закону України  містить  такі  поло-
ження: «Громадяни мають рівні конституційні права і сво-
боди та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв 
чи  обмежень  за  ознаками  раси,  кольору шкіри,  політич-
них, релігійних та  інших переконань,  статі,  етнічного та 
соціального походження, майнового  стану, місця прожи-
вання,  за мовними або  іншими ознаками»  [1]. Ця норма 
забороняє будь-які обмеження стосовно релігійних прина-
лежностей, отже, дозволяє існування всіх конфесій і пред-
ставників різних віросповідань.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Конституції України випли-
ває таке: «Релігійні відносини є певним закритим від дер-
жавного впливу середовищем. Держава визначає межі та 
законні рамки діяльності релігійних організацій, вихід за 
які означатиме втручання у світські справи. За таких умов 
міжконфесійні відносини так само розглядаються як спо-
сіб самовираження людини та  громадянина в релігійній, 
духовній  сфері;  засіб  зв’язку  суб’єктів  релігійних  відно-
син між собою та форма (модель) організації церквою та 
іншими релігійними організаціями діяльності щодо залу-
чення прихильників» [4]. На нашу думку, таке висловлю-
вання є досить влучним щодо становища міжконфесійних 
відносин серед інших. 

Отже,  вищенаведений  аналіз  відповідних  правових 
норм  дає  підстави  стверджувати  нам  про  існування  га-

рантій для представників  різних конфесій,  недопущення 
обмежень щодо ознак релігійних вірувань чи нерівнознач-
ного  ставлення  до них. Можемо  також  сказати, що між-
конфесійні відносини є невід’ємним складником єдності 
в релігійній сфері.

Висновки. Таким  чином,  зрушення  і  запровадження 
новацій  у  релігійній  сфері  в  Україні  відбуваються,  але 
вони всебічно не охоплюють наявних проблем, а тим паче 
не  вирішують  їх.  Наявність  проблем  церковно-релігій-
ного життя можуть відчутно похитнути загальну єдність 
держави. Закон України « Про свободу совісті та релігій-
ні організації»  істотно не відповідає  і Конституції Укра-
їни  і новим реаліям у цій сфері, а тому варто розробити 
і  прийняти новий  закон,  який би  врегульовував питання 
державно-конфесійних  відносин,  встановлював  межі 
втручання в цю сферу. Це відчутно посприяло би право-
вому  становищу  прибічників  інших  релігій  і  конфесій. 
Ми вважаємо, що варто закріпити в законодавстві понят-
тя міжконфесійності як ознаку релігійного середовища в 
Україні. Такі відносини розкриваються в процесі взаємодії 
релігійних організацій, поширенні ними поглядів і форму-
ванні нового світосприйняття. Отже, запровадження таких 
норм буде суттєвим покращенням гарантій у захисті прав 
і свобод, а також сприятиме розширенню змісту поняття 
права на свободу світогляду і віросповідання.
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Стаття присвячена аналізу законодавства з питань класифікації фінансових послуг. Автор зазначає, що наявність значної кількості 
фінансових послуг зумовлює необхідність їх класифікації. Автор статті наводить різні критерії класифікації основних видів фінансових 
послуг. 

Ключові слова: фінансові послуги, послуги, класифікація фінансових послуг, договори про надання фінансових послуг, ринок фі-
нансових послуг.

Статья посвящена анализу законодательства по вопросам классификации финансовых услуг. Автор отмечает, что наличие значи-
тельного количества финансовых услуг обусловливает необходимость их классификации. Автор статьи приводит различные критерии 
классификации основных видов финансовых услуг.

Ключевые слова: финансовые услуги, услуги, классификация финансовых услуг, договоры о предоставлении финансовых услуг, 
рынок финансовых услуг.

The article is devoted to the analysis of legislation on the classification of financial services. The author notes that the presence of a significant 
number of financial services necessitates their classification. In this article the author gives various criteria for the classification of the main types 
of financial services.

Key words: financial services, services, classification of financial services, agreements, are on grant of financial services, market of financial 
services.

Постановка проблеми.  Ринок фінансових послуг  як 
складова  частина фінансового  ринку  являє  собою  сферу 
різноманітних  послуг, що  надаються  суб’єктам фінансо-
вих  відносин  –  підприємницьким  структурам,  державі  і 
громадянам  у  процесі  їхньої  фінансової  діяльності.  Фі-
нансові  послуги  за  своєю  структурою  дуже  різні.  Вони 
можуть мати риси кредитних операцій, операцій оренди, 
страхування тощо, проте всі вони раціонально доповню-
ють  мобілізацію  і  використання  фінансових  ресурсів  в 
інших підсистемах фінансової системи держави [1, с. 7].

Функціонування національних ринків фінансових по-
слуг  у  контексті  сучасних  європейських  інтеграційних 
процесів  та  зі  вступом  України  до  Світової  організації 
торгівлі (далі – СОТ) нагально потребує теоретичного та 
практичного підґрунтя для розроблення ефективного пра-
вового регулювання [2, с. 109]. 

Стан опрацювання. Дану проблематику у своїх пра-
цях  висвітлювали  такі  вчені,  як:  І.  Солошкіна,  Ю.  Ко-
валенко,  З. Мацук,  О. Шевчук,  О.  Гамакова,  Є.  Бобров, 
Т. Бурменко, Г. Фомін та ін. 

Мета статті – розглянути питання класифікації фінан-
сових послуг, проаналізувати законодавство та наукову лі-
тературу щодо класифікації фінансових послуг в Україні.

Виклад основного матеріалу. Поняття  «класифіка-
ція» розуміють як систему впорядкованих за визначеною 
ознакою понять (класів) у певній галузі знань або діяль-
ності  людини, що  використовують  як  засіб  для  встанов-
лення  зв’язків  між  даними  поняттями  (класи)  [3,  с.  40]. 
Є.  Бобров  класифікацію  розуміє  як  упорядкування  вза-
ємозалежних  та  взаємозумовлених  елементів  системи, 
встановлення між ними зв’язків і залежностей [4, с. 89]. 

Наявність значної кількості фінансових послуг зумовлює 
необхідність  їх класифікації. Варто зазначити, що класифі-
кація фінансових послуг – це розподіл їх видів за класифіка-
ційними групами залежно від сфери діяльності фінансових 
установ відповідно до чинного законодавства України. 

Відповідно  до  ст.  1  Закону  України  «Про  фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових по-
слуг», фінансовою послугою вважають операції з фінан-
совими  активами,  що  здійснюються  в  інтересах  третіх 
осіб власним коштом чи за рахунок цих осіб, а у випадках, 
передбачених  законодавством,  –  і  за  рахунок  залучених 
від  інших  осіб  фінансових  активів,  з  метою  отримання 
прибутку  або  збереження  реальної  вартості  фінансових 
активів [5].

Відповідно  до  вищевказаного  Закону,  фінансовими 
послугами  визнано:  1)  випуск  платіжних  документів, 
платіжних карток, дорожніх чеків та їх обслуговування, 
кліринг,  інші  форми  забезпечення  розрахунків;  2)  до-
вірче  управління фінансовими  активами;  3)  діяльність 
з  обміну  валют;  4)  залучення  фінансових  активів  із 
зобов’язанням  щодо  наступного  їх  повернення;  5)  фі-
нансовий лізинг; 6) надання коштів у позику, зокрема й 
на умовах фінансового кредиту; 7) надання гарантій та 
поручительств;  8)  переказ  грошей;  9)  послуги  у  сфері 
страхування  та  накопичувального  пенсійного  забезпе-
чення;  10)  торгівля цінними паперами;  11) факторинг; 
12) інші операції, які відповідають критеріям визначен-
ня фінансової послуги. 

Г.  Фомін  зазначає,  що  більшість  фінансових  послуг 
здійснюється за участю банків, що підтверджують поло-
ження Цивільного кодексу (далі – ЦК) України. Гл. гл. 71–
74 ЦК України присвячені зобов’язанням позики, кредиту, 
банківського  вкладу,  банківського  рахунку,  факторингу 
та  розрахунків.  Операції  з  рефінансування  комерційних 
банків та операцій РЕПО, які є складниками фінансових 
послуг, урегульовані нормативно-правовими актами Наці-
онального банку України (далі – НБУ) і Державної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку [6, с. 245]. Класифі-
кацію договорів можна розглядати за різними критеріями: 
за  їхнім характером,  суб’єктами  і предметом,  а  також  за 
моментом придбання фінансових активів. 
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Г.  Фомін  обґрунтовує  концепцію  поділу  фінансових 
послуг на такі три групи залежно від характеру фінансо-
вих послуг: договори про надання фінансових послуг юри-
дичного характеру (банківська гарантія, факторинг тощо); 
договори про надання фактичних фінансових послуг (опе-
рації репо, зберігання фінансових активів для збільшення 
банківських ресурсів); договори про надання юридичних 
і  фактичних  фінансових  послуг  (довірче  управління  фі-
нансовими активами, агентські послуги щодо фінансових 
активів, фінансовий лізинг тощо) [6, с. 245]. 

За суб’єктами надання фінансові послуги поділяють на 
банківські  та  небанківські.  Більшість  визначених  у  ст.  4 
Закону України «Про фінансові послуги та державне ре-
гулювання ринків фінансових послуг» [5] фінансових по-
слуг є саме банківськими: залучення фінансових активів із 
зобов’язанням щодо наступного  їх повернення, фінансо-
вий лізинг, надання коштів у позику, зокрема й на умовах 
фінансового кредиту, надання гарантій та поручительств, 
переказ грошей, факторинг тощо. Видами небанківських 
фінансових послуг є страхові послуги, фінансові послуги 
кредитних спілок, лізингових компаній тощо.

 Ю. Коваленко  зазначає, що фінансові  послуги  кла-
сифікують  за  трьома  групами:  а)  страхові  послуги; 
б) банківські й інші фінансові послуги (крім страхуван-
ня); в) інвестиційні послуги. Окрім вищезазначеної кла-
сифікації,  існує  також  групування  залежно  від  способу 
перерозподілу  фінансових  ресурсів:  а)  страхові  послу-
ги; б) банківські й  інші фінансові послуги, за винятком 
страхування; в)  інвестиційні;  г)  інші фінансові послуги 
[7, с. 166]. Залежно від моменту придбання фінансових 
активів договори поділяють на дві  групи: договори про 
надання  фінансових  послуг  на  первинному  фінансово-
му ринку,  договори про надання послуг на  вторинному 
ринку. До фінансових послуг, які надаються на первин-
ному ринку, належать  залучення грошових коштів  і на-
дання позик і кредитів. На вторинному ринку надаються 
фінансові  послуги  купівлі-продажу  цінних  паперів  на 
фондовій біржі, інвестування коштів у фінансові активи 
та вилучення їх із процесу інвестування, надання інфор-
маційних та консультаційних послуг. 

Г. Фомін зазначає, що в основу найпоширенішої кла-
сифікації  фінансових  послуг  покладено  саме  предмет 
договору  про  надання  таких  послуг  [6,  с.  246].  Автор 
наголошує на тому, що фінансові операції з торгівлі цін-
ними паперами й іноземною валютою, кредитування чи 
страхування можна згрупувати в такі види фінансових 
послуг: 1) банківські послуги; 2) послуги на фондово-
му ринку й інші інвестиційні послуги; 3) послуги стра-
хування.  Кожен  вид  фінансових  послуг,  у  свою  чергу, 
складається з підвидів. Так, підвидами банківських по-
слуг є депозитні, розрахункові, кредитні послуги тощо. 
Послуги  на фондовому  ринку  поділяють:  за  місцем  їх 
надання – на біржові та позабіржові послуги;  за пред-
метом  –  на  послуги  із  цінними  паперами,  валютними 
цінностями тощо. 

Продовжуючи класифікацію фінансових послуг, варто 
зазначити, що вдалу класифікацію, на наш погляд, надає 
І.  Солошкіна,  яка  зауважує,  що  за  таким  критерієм,  як 
форма  забезпечення розрахунків,  розрізняють: 1)  випуск 
платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків 
та їх обслуговування; 2) кліринг – механізм, що включає 
збирання,  сортування,  реконсиляцію  та  проведення  вза-
ємозаліку зустрічних вимог учасників платіжної системи, 
а також обчислення за кожним із них сумарного сальдо за 
визначений період часу між  загальними обсягами вимог 
та  зобов’язань; 3)  інші форми забезпечення розрахунків, 
до яких відносять такі: 

– квайринг – послуга технологічного, інформаційного 
обслуговування  розрахунків  за  операціями, що  здійсню-
ються з використанням електронних платіжних систем у 
платіжній системі;

– емісія електронних платіжних засобів – проведення 
операцій із випуску електронних платіжних засобів певної 
платіжної системи [8, с. 82];

–  процесинг  –  діяльність,  яка  включає  виконання  за 
операціями із платіжними інструментами авторизації, мо-
ніторингу, збирання, оброблення та зберігання інформації, 
а також надання обробленої інформації учасникам розра-
хунків і розрахунковому банку для проведення взаємороз-
рахунків у платіжній системі [9];

– розрахунково-касове обслуговування – послуги, що 
надаються банком на підставі відповідного договору, які 
пов’язані з переказом коштів із рахунку відповідної особи, 
видачею її коштів у готівковій формі, а також здійсненням 
інших операцій, передбачених договорами [9].

Наступним критерієм класифікації фінансових послуг, 
відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та 
державне  регулювання  ринків фінансових  послуг»,  є  ді-
яльність  із  довірчого  управління  фінансовими  активами 
[5]. І. Солошкіна зазначає, що в літературі виділяють такі 
види фінансових послуг, пов’язаних із довірчим управлян-
ням активами: повне довірче управління, що передбачає 
вчинення довіреною особою дій щодо предмета довірчого 
управління самостійно в межах, визначених довірчим до-
говором,  з  обов’язковим  повідомленням  довірителя  про 
кожну здійснену дію; довірче управління за узгодженням – 
вчинення дій щодо предмета довірчого управління за умо-
ви обов’язкового попереднього узгодження з довірителем 
кожної вчиненої довіреною особою дії; довірче управлін-
ня за наказом, що передбачає вчинення довіреною особою 
дій щодо предмета  довірчого  управління  лише  за  умови 
видання довірителем наказу у формі та порядку, передба-
чених довірчим договором [8, с. 346].

Як різновид фінансових послуг лізинг можна класифі-
кувати так: 1) залежно від сектора ринку, де проводяться 
лізингові операції, – внутрішній, зовнішній та міжнарод-
ний транзитний лізинг; 2) за причетністю до орендованого 
майна – чистий, повний і частковий; 3) за ступенем окуп-
ності майна – лізинг із повною окупністю, лізинг із непо-
вною окупністю; 4) з урахуванням пільг з оподаткування 
майна, прибутку, податку на додану вартість, різних збо-
рів, прискореної амортизації – фіктивний та дійсний; 5) за 
типом  фінансування  –  терміновий  та  поновлювальний; 
6) за типом майна – лізинг рухомості та нерухомості; 7) за-
лежно від форми організації техніки проведення – прямий, 
непрямий та пайовий лізинг; 8) за характером лізингових 
платежів – грошовий, компенсаційний та змішаний лізинг 
[8, с. 280–281].

За  критерієм діяльності  з  переказу  коштів  виділяють 
два види фінансових послуг, пов’язаних із переказом ко-
штів,  –  міжбанківський  та  внутрішньобанківський.  Від-
повідно до ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг», ще 
одну групу фінансових послуг становлять послуги у сфе-
рі страхування й у системі накопичувального пенсійного 
забезпечення.  Страхування,  як  слушно  зауважує  І.  Со-
лошкіна, можна  класифікувати  залежно  від  його форми. 
Так, відповідно до ст. 5 Закону України «Про страхуван-
ня», страхування може бути добровільним і обов’язковим 
[8, с. 85]. 

Фінансові послуги, пов’язані  з  різними видами стра-
хування, зокрема недержавного пенсійного забезпечення, 
формують страховий ринок України. Учасниками страхо-
вого ринку є страхувальники, застраховані особи, вигодо-
набувачі,  перестраховики,  товариства  взаємного  страху-
вання, страхові та перестрахові брокери, страхові агенти, 
актуарії, аварійні комісари, а також професійні об’єднання 
страховиків, страхових посередників та  інших учасників 
страхового ринку. 

До основних фінансових послуг, що надаються фінан-
совими посередниками, належать  андерайтинг,  агентські 
послуги,  брокерські,  дилерські  послуги,  розрахунково-
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касове  обслуговування.  Здебільшого  учасники  ринку фі-
нансових послуг діють на ринку не безпосередньо, а через 
своїх агентів – фінансових посередників. Останні від імені 
і коштом клієнтів проводять операції на ринку й отриму-
ють за це винагороду [11, с. 113]. Тобто можно виокремити 
ще один критерій класифікації фінансових послуг – про-
фесійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає 
ліцензуванню. Відповідно  до  ст.  4  Закону України  «Про 
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», 
ліцензуванню  підлягають  такі  види  професійної  діяль-
ності на ринку цінних паперів: 1) брокерська діяльність; 
2) ділерська діяльність; 3) андерайтинг – тобто комплекс 
послуг з організації та проведення емісії цінних паперів, 
що надаються фінансовим посередником емітенту; 4) ді-
яльність  з управління цінними паперами; 5) діяльність  з 
управління  активами;  6)  діяльність  з  управління  іпотеч-
ним  покриттям;  7)  депозитарна  діяльність  депозитарної 
установи;  7)  діяльність  зі  зберігання  активів  інститутів 
спільного інвестування; 8) діяльність з організації торгівлі 
на фондовому ринку; 9) клірингова діяльність. 

 До  окремої  групи фінансових  послуг,  відповідно  до 
п. 11 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про фінансові послуги та 
державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг»,  від-
носять  послуги,  пов’язані  з  факторинговою  діяльністю. 
У науковій літературі  розрізняють два  види факторингу: 
1) конвенційний, який є комплексною системою обслуго-
вування  й  охоплює  бухгалтерські,  юридичні,  консульта-
ційні й інші послуги; 2) конфеденційний, що обмежується 
тільки дисконтуванням рахунків – фактур [10, с. 186–187]. 
Однак є і протилежні думки. Так, О. Шевчук зазначає, що 
віднесення  факторингу  до  переліку  фінансових  послуг 
здійснено необґрунтовано тому, що, аналізуючи зміст ч. 1 
ст. 1077 та ст. 512 ЦК України, можна дійти висновку, що 
факторинг і відступлення права вимоги не відрізняються 
за своєю економічною природою [12, с. 29].

Ю. Коваленко зазначає, що фінансові послуги класи-
фікують за трьома групами: а)  страхові послуги; б) бан-
ківські й інші фінансові послуги (крім страхування); в) ін-
вестиційні  послуги.  Окрім  вищезазначеної  класифікації, 
існують ще залежно від способу перерозподілу фінансо-
вих ресурсів: а) страхові послуги; б) банківські та інші фі-
нансові послуги, за винятком страхування; в) інвестицій-
ні; г) інші фінансові послуги [7, с. 165]. 

Вдалою  є  також класифікація Ю. Коваленко  за  таки-
ми  критеріями:  за  інструментами  реалізації  фінансової 
послуги:  а)  послуги  з  інструментами  кредитного  ринку; 
б) послуги з інструментами грошового ринку; в) послуги з 
інструментами ринку пайових цінних паперів; г) послуги 
з похідними і структурованими фінансовими інструмента-
ми. За типом виробника послуги: а) депозитні; б) недепо-
зитні [7, с. 166]. 

За ступенем обов’язковості: а) обов’язкові, реалізація 
яких є примусовою, незалежно від об’єктивної ситуації і 
суб’єктивної оцінки; б) добровільні, реалізація яких є ціл-
ком добровільною і не обмежується жодними чинниками. 
За  рухом  фінансових  активів:  а)  послуги,  виробництво 
яких супроводжується рухом фінансових активів  (фінан-
сове посередництво); б) послуги, які виробляються без за-
значеного руху. 

  За  специфікою діяльності  інституційної  одиниці фі-
нансового  сектора:  а)  традиційні  –  найбільш  поширені 
(надання коштів у позику, переказ коштів, випуск платіж-
них документів тощо); б) додаткові – супроводжують про-
цес виробництва традиційних послуг (надання гарантій і 
поручительств, діяльність з обміну валют, обслуговування 
дорожніх чеків тощо; в) нетрадиційні послуги – фінансо-
вий  лізинг,  факторинг,  довірче  управління  фінансовими 
активами, інтернет-банкінг тощо [7, с. 8]. 

За  технічною  реалізацією:  а)  класичні  –  реалізація 
яких не передбачає електронних операцій; б) електронні – 
предметом яких є залучення і використання грошових ко-

штів  нефінансових  корпорацій,  домогосподарств  тощо  з 
використанням технологічних систем. 

За  диференціацією  задоволення  потреб  споживача: 
а)  прямі  –  задовольняють  наявні  потреби  споживача фі-
нансової послуги (залучення фінансових активів, надання 
коштів  у  позику,  переказ  коштів,  послуги  у  сфері  стра-
хування  і  накопичувального  недержавного  забезпечення 
тощо);  б)  непрямі  або  супутні  послуги  –  задовольняють 
неявні  потреби,  що  робить  більш  зручним  виробництво 
прямих  послуг  без  отримання  споживачем  додаткового 
доходу,  але  збільшують  їхню  цінність  (кліринг,  видача 
пластикової картки на базі депозитного рахунку, телефон-
не управління рахунком). 

За групами споживачів: а) масові – тобто такі, які охо-
плюють максимально широке коло споживачів (діяльність 
з обміну валют, видача кредитів, надання коштів у позику, 
переказ  коштів);  б)  спеціалізовані  –  спеціалізоване  охо-
плення  споживачів,  оскільки  послуга  передбачає  профе-
сійний рівень підготовки кадрів  (торгівля цінними папе-
рами, довірче управління фінансовими активами, послуги 
у  сфері  страхування  і  накопичувального  пенсійного  за-
безпечення) і спеціальних знань (фінансовий інжиніринг, 
консультаційні послуги тощо). 

  За  тривалістю  фінансової  послуги  і  мети  її  спожи-
вання: а) стратегічні – дозволяють споживачу фінансової 
послуги  розробити  і  досягти  істотних  стратегічних  пе-
ретворень  у  характері,  напрямах  і  масштабах  діяльності 
або способі життя; б) поточні – спрямовані на досягнення 
мети клієнта на рік у найоптимальніший спосіб (залучен-
ня фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного 
їх повернення, надання коштів у позику тощо); в) опера-
тивні – дозволяють споживачу підготуватись і швидко ви-
рішити незаплановані проблеми (послуги ломбардів, спо-
живче  кредитування,  страхування  кредитів,  фінансовий 
лізинг, факторинг тощо). 

За  типом  споживача:  а)  послуги  домогосподарствам; 
б) послуги нефінансовим корпораціям; в) послуги фінан-
совим  корпораціям;  г)  послуги  суб’єктам  загальнодер-
жавного  управління  (уряд,  регіональні  і  місцеві  органи 
державного управління); ґ) послуги некомерційним орга-
нізаціям. 

За часом появи результату: а) після тривалого проміжку 
часу (довгострокові депозити, операції з довгостроковими 
цінними  паперами);  б)  після  середнього  інтервалу  часу 
(середньострокові  депозити;  операції  із  середньостроко-
вими цінними паперами); в) після короткого терміну часу 
–короткострокові депозити, операції з короткостроковими 
цінними паперами; г) дуже швидко – операції з валютою, 
зливками металів, спекулятивними цінними паперами. 

За правовим оформленням надання послуги: а) послуги, 
виробництво  яких  оформлено  договором;  б)  послуги,  ви-
робництво яких випливає із законодавства [7, с. 166–168].

 За видами фінансових інструментів, які застосовують 
фінансові посередники, виділяють послуги на валютному 
ринку, на ринку цінних паперів, на ринках похідних фінан-
сових інструментів, а також послуги на страховому ринку. 
Послуги на валютному ринку пов’язані з обслуговуванням 
обігу  іноземних  валют  на  території  України.  Послуги  на 
ринку цінних паперів передбачають діяльність із перероз-
поділу фінансових ресурсів  за допомогою цінних паперів 
та організаційного, інформаційного, технічного, консульта-
ційного й  іншого обслуговування  випуску й обігу цінних 
паперів. Послуги  на  ринках  похідних фінансових  інстру-
ментів надаються за допомогою строкових угод, механізм 
випуску й обігу яких пов’язаний із купівлею-продажем фі-
нансових чи матеріальних активів. Послуги на страховому 
ринку забезпечують процес купівлі-продажу специфічного 
товару – страхового захисту, формують попит і пропозицію, 
а також впливають на ціну даного товару. 

  За  інституційними  ознаками  фінансові  послуги  по-
діляють  на  послуги  банківських  установ  та  послуги  не-
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банківських  фінансових  установ.  Послуги  банківських 
установ  реалізують  комерційні,  ощадні,  інвестиційні  й 
інші банківські інститути. Вони надають широкий спектр 
послуг різним суб’єктам економіки,  від  залучення  і  роз-
міщення  грошових  вкладів  і  кредитів  до  розрахунково-
касового  обслуговування  клієнтів,  операцій  із  цінними 
паперами,  довірчих  операцій,  надання  консультаційних 
послуг тощо. Послуги небанківських фінансових установ 
надають  кредитні  спілки,  ломбарди,  пенсійні фонди, фі-
нансові компанії тощо [1, с. 14–15].

Висновки. Проаналізувавши різні класифікаційні харак-
теристики та різновиди фінансових послуг, доходимо висно-
вку, що фінансові  послуги  є  численними  та  різноманітни-
ми. Варто зазначити, що проблема класифікації фінансових 
послуг становить не тільки теоретичний, але й практичний 
інтерес.  Законодавство  не  є  однорідним  нормативним  ма-
сивом,  що  зумовлює  необхідність  встановлення  видових 
особливостей фінансових послуг. Необхідне  оновлення  за-
конодавчої бази,  зближення та поступове узгодження зако-
нодавства України із законодавством Європейського Союзу.
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Стаття показує «темну» сторону пошукових систем, їхні підходи та цілі збирання інформації про користувачів. Проаналізована за-
конодавча основа захисту прав користувачів пошукових систем в Україні. Надано рекомендації щодо вдосконалення системи права у 
сфері захисту приватного життя.
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Статья показывает «темную» сторону поисковых систем, их подходы и цели сбора информации о пользователях. Проанализирова-
на законодательная база защиты прав пользователей поисковых систем в Украине. Предложены рекомендации по улучшению системы 
права в сфере защиты частной жизни.
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The article shows the “dark” side of search systems, their approaches and the purpose of collecting information about users. The legal basis 
for the protection of the rights of search engine users in Ukraine is researched. Recommendations on improving the system of law in the sphere 
of private life protection are given. 
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Постановка проблеми.  Сучасна  людина  просто  не 
може  жити  «нормальним»  життям  без  використання  по-
шукових систем в інтернеті. Світ розвивається, і сьогодні, 
щоби мати рівні можливості у володінні інформацією, не-
обхідно використовувати всі засоби, що дає нам інтернет-
простір. Але стереотип, що інтернет – це більше про ано-
німність, щороку розвінчується. У світі постає глобальний 
конфлікт між таємницею особистого життя та данними, що 
аналізуються  та  використовуються  пошуковими  система-

ми. Проблема загострюється, і головне, що особисте життя 
сучасних людей вже цілком поглинене інтернет-простором. 
Найголовніше, що пошукові системи вже використовують 
дані про наше особисте життя для комерційної вигоди.

Стан опрацювання. Досліджень  на  дану  тематику 
вкрай  мало,  а  в  Україні  вони  майже  відсутні.  Відомий 
правозахисник  цифрової  конфіденційністі  в  Сполучених 
Штатах Америки (далі – США) Боб Андерсон запропону-
вав декілька матеріалів на цю тему [1].
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Але  якщо  Боб  Андерсон  аналізував  лише  пошукову 
систему Google, то ми зробимо узагальнення щодо біль-
шості пошукових систем.

Мета статті – з’ясувати,  чи  можуть  відомості  про 
особисте життя,  за  чинним  законодавством України,  по-
ширюватися в інтернет-просторі з урахування алгоритмів 
роботи сучасних пошукових систем, дати обґрунтований 
висновок щодо того, чи порушується таємниця особисто-
го життя пошуковими системами в сьогоденних умовах.

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до 
ст.  32  Конституції  України,  не  допускається  збирання, 
зберігання,  використання  та  поширення  конфіденційної 
інформації про особу без її згоди [2], згідно із ч. 3 ст. 301 
Цивільного кодексу України, фізична особа має право на 
збереження в таємниці обставин свого особистого життя 
[3]. Особисте життя  надійно  охороняється  законом,  вод-
ночас  сьогодні  інформацію  про життя  будь-якої  людини 
можна знайти на багатьох платформах соціальних мереж 
та в профілях електронних пошт. Таку інформацію люди 
самостійно  викладають  та  відкривають  для  всіх  охочих. 
Ні Конституція України, ні будь-який інший законодавчий 
акт не захищають таку інформацію.

Сьогодні пошукових запитів у переліку інформації, що 
стосується персональних даних, – немає. Вітчизняним за-
конодавством не належно визначено режим збирання, збе-
рігання, використання та поширення інформації, зокрема 
щодо  психічного  стану  людини,  її  примусового  огляду 
та  лікування,  не  створено  процедури  захисту  прав  осо-
би від протизаконного втручання психіатричних служб в 
її особисте життя. Механізм реалізації зазначеного права 
належним чином не визначений. Відсутнє й регулювання 
використання конфіденційних даних у сфері психіатрії.

Законодавство України поки що не узгоджено з євро-
пейськими  стандартами  в  галузі  захисту  персональних 
даних у зв’язку із прийняттям України до Ради Європи.

Водночас Конституційний суд України розтлумачив по-
няття  «конфіденційна  інформація»  як  свідчення про  особу 
(освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, дата і міс-
це народження, майновий стан та інші персональні дані) [4].

Хоча,  на  нашу  думку,  список  конфіденційної  інфор-
мації варто розширити, адже багато інформації, що зали-
шається в інтернеті, може бути використано проти особи. 
Пошукові мережі збирають пошукові запити та формулю-
ють коло інтересів за кожним користувачем.

Запити, що вводять  користувачі,  розкривають  індиві-
дуальність,  інтереси  та  пріоритети.  Якщо  комусь  діста-
неться  історія  пошуків  в  інтернеті  за  довгі  роки,  можна 
буде проаналізувати розвиток особистості та відповісти на 
більшість психіко-аналітичних питань. А сьогодні все так 
і відбувається, але без нашого відома.

Пошукова система Google аналізує та збирає таку ін-
формацію:

1. Вік.
2. Стать.
3. Категорії пошуків (техніка, погода, політика, спорт).
4. Сегменти комерційних інтересів (щодо покупок).
5. Інші (додаткові) підкатегорії (доповнення основних 

категорій інтересів смаками, деталізація) [5].
Кожний  активний  користувач  пошукової  системи 

Google знає про себе так само, як і даний штучний інте-
лект. Найскладніші алгоритми аналізу та багато терабайтів 
пам’яті  зберігають  інформацію  для  комерційної  вигоди. 
За офіційними заявами Google, лише за четвертий квартал 
2018 р. компанія заробила 32,6 млрд дол. на рекламі [6].

Фактично,  компанія,  окрім  того, що  збирає  інформа-
цію  про  кожного  користувача,  ще  й  використовує  її  на 
свою  користь.  Звісно,  діє  політика  конфіденційності,  де 
кожен користувач за власним бажанням зможе відмовити-
ся від збирання інформації про себе. Але для того, щоби 
це  здійснити,  необхідно  знати  про  такий  механізм,  хоча 
Google  не  дуже  й  афішує  його,  навіть  більше,  в Україні 

зрідка  можна  побачити  людину,  яка  цілком  усвідомлює, 
що кожен уведений запит у пошуковій системі потрапляє 
на оброблення та сортування за категоріями. Варто лише 
декілька  разів  пошукати  телефон  або  книгу,  як  реклама 
буде траплятися на кожному кроці [7].

Пошукова система «Яндекс» також активно обробляє 
всю зібрану інформацію про своїх користувачів. Принци-
пи  роботи  інших  безкоштовних  платформ  пошуку  іден-
тичні. Навіть якщо людина не авторизована, за IP-адресою 
й  іншими джерелами (геолокація, операційна система та 
браузер  на  комп’ютері,  мобільний  телефон  (серія,  плат-
форма тощо) бажана інформація отримується. Використо-
вуються  найсучасніші  технології  для  того, щоб  інтернет 
ставав платформою № 1 для продажів.

Продюсер  CBS  News  Ден  Паттерсон  наприкінці 
2018  р.  так  занепокоївся  через  об’єм  інформації  й  агре-
сивну  тактику  компанії Google щодо  збирання  інформа-
ції, що вирішив узагалі відмовитися від даної платформи. 
Йому довелося зазнати великих змін у своєму житті для 
цього  експерименту.  Коли  від  відмовився  від  користу-
вання  пошуковою  системою,  додатками  (карти,  пошта, 
календар,  фотографії)  та  браузером  Chrome,  замінив  їх 
на  альтернативні  сервіси  інших корпорацій,  то результа-
ти не змінилися. Річ у тому, що вся технологічна система 
взаємопов’язана, і той же самий Android понад 100 разів 
на день відправляє інформацію про інтереси та пошукові 
запити в головний мозок Google. Тому сьогодні захисти-
ти себе та свої данні вкрай важко, адже кожен користувач 
Google піддається впливу реклами, активність монетизу-
ється мільярдами доларів [8].

Усе  ж  монополію  перемогти  можна,  скориставшись 
платними  пошуковими  системами,  які  надають  доступ 
до пошуку без реклами за збирання інформації, водночас 
беруть плату за користування. Такі сервіси особливо по-
пулярні  в  Європі,  де  немає  настільки  суворої  монополії 
Google. Поки в Україні немає такої системи, яка б могла 
бути  нарівні  з  американськими,  російськими  або  євро-
пейськими пошуковиками. А в разі появи потрібно багато 
часу для завоювання довіри користувачів, отримання до-
ступу до сайтів, щоби видавати ті результати пошуку, які б 
відповідали інтересам користувачів.

Таємниця особистого життя  в  сучасному світі  зовсім 
не зберігається. В епоху, коли штучні інтелекти збирають 
про  людей  усю  інформацію,  починаючи  від  місцезнахо-
дження  та  закінчуючи  їхніми  інтересами,  про  безпеку  й 
анонімність мова не може йти.

Корпорації  пошукових  систем  активно  викуповують 
плагіни на прибирання реклами, намагаються нівелювати 
спроможність  сховатися  від  ексклюзивно  підібраних  ре-
кламних оголошень. Людина стає ресурсом, і в перспекти-
ві цей курс лише пришвидшиться.

Особисте життя вже давно вийшло на простори інтер-
нет. Якщо раніше всі користувачі з обережністю вводили 
інформацію про місто,  де  вони проживають,  то  сьогодні 
зазначити номер банківської картки та надати доступ до 
неї  можна  в  будь-якому  інтернет-магазині.  І  цим  корис-
туються! Кібербезпека сьогодні – одна з найважчих сфер 
охорони  приватного  життя.  На  щастя,  такі  штучні  інте-
лекти,  як  Google,  надійно  охороняють  усі  зібрані  данні, 
але  все  ж  є  імовірність  витоку  інформації.  Конституція 
України забороняє збирати та переробляти дані щодо при-
ватного життя. Але через те, що пошукові запити не є (на 
законодавчому рівні) інформацією із приватного життя, це 
збирання не можна трактувати як порушення закону.

Технологічний світ розвивається, зрозуміло, що актив-
ність людини в інтернеті – це фактично її друге життя. Не-
обхідно швидше підлаштовуватися під такі зміни, запро-
ваджувати  надійний  законодавчий фундамент,  який  буде 
охороняти приватне життя кожного українця в інтернеті.

Окрім  впровадження  надійного  законодавчого  захис-
ту,  необхідно  розвивати  вітчизняні  пошукові  системи, 
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які  будуть  набагато  популярніші  та  прилаштованіші  під 
культуру  України.  Якщо  держава  зробить  впевнені  кро-
ки в цьому напрямі та відмовиться від реклами на своїй 
платформі, то кожен користувач зможе вільно дихати, не 
перейматися убезпеченням в інтернеті. Сьогодні кіберпо-
ліція, органи досудового розслідування й  інші правоохо-
ронні органи (Служба безпеки України також) стикаються 
із проблемою унеможливлення отримання інформації для 
розкриття  злочину  через  недоступність  цієї  інформації. 
Якщо  говорити  про  пошукову  систему  «Яндекс»  (росій-
ська корпорація, що має підтримку від держави), то вони 
офіційно відмовляють у наданні вкрай важливих Україні 
даних.

В Європі кожного року збільшується кількість пошу-
кових систем, і акцент більшості – цілковита приватність. 
Приватні дані не збираються та не обробляються для по-
ширення реклами,  а живуть  такі  системи  завдяки благо-
дійності  або  абонентській  платі.  Такі  сервіси,  як Qwant, 
Swisscows та Search Encrypt, гарантують, що ніхто не змо-
же зібрати інформацію проти їхніх користувачів [9].

Хоча гігантська імперія Google сьогодні обробляє май-
же 75% усіх пошукових запитів світу [10].

Тенденції  йдуть  до  того,  що  така  агресивна  пове-
дінка підриває довіру користувачів,  і доля усього рин-
ку  має  зменшуватися.  Європа  й  Америка  вже  ведуть 
активну  боротьбу  за  захист  приватного  життя,  і  наша 
країна має  робити  впевнені  кроки  в  цьому ж напрямі. 
Запровадження законодавчого тлумачення та надійного 
захисту  даних, що  збираються  в  пошукових  системах, 
має  стояти  в  пріоритетах,  якщо  країна  бореться  із  за-
старілими нормами.

Висновки. Отже, пошукові запити й інша інформація, 
що збирається про користувачів у великих корпораціях, у 
розвинених країнах охороняється законом. Україна також 
має  запровадити  законодавчу  основу,  що  нівелює  мож-
ливість  збирання  приватної,  конфіденційної  інформації 
щодо кожного користувача інтернет-простору. Окрім цьо-
го, необхідно розширити список інформації, що стосуєть-
ся приватного життя, адже час швидко плине, а законодав-
ство не встигає наздоганяти технології.
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НОВЕЛи ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНи У СФЕРІ ОхОРОНи ПРАВ НА СОРТи РОСЛиН 
У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСьКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНи

NEw LEgISLaTION Of uKraINE Of rIghTS Of INTELLECTuaL PrOPErTy 
ON NEw PLaNT VarIETy IN ThE CONTExT Of EurOPEaN INTEgraTION Of uKraINE

Іськова О.В.,
заступник завідувача відділу – завідувач сектору 

договірної роботи відділу правового забезпечення 
та розробки законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин

Українського інституту експертизи сортів рослин

У статті аналізуються останні зміни у чинному законодавстві України про охорону прав на сорти рослин. Окрема увага приділяється 
розробці науково обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення нормативно-правової бази у сфері інтелектуальної власності на 
сорти рослин. Зазначене завдання вирішується крізь призму розробки пропозицій щодо удосконалення правових та організаційних засад 
функціонування і розвитку сфери охорони прав на сорти рослин.

Ключові слова: сорт, сорт рослин, новий сорт рослин, інтелектуальна власність, правове регулювання, селекційна діяльність.

В статье анализируются последние изменения в действующем законодательстве Украины об охране прав на сорта растений. Осо-
бое внимание уделяется разработке научно обоснованных рекомендаций по усовершенствованию нормативно-правовой базы в сфере 
интеллектуальной собственности на сорта растений. Указанное задание решается сквозь призму разработки предложений относитель-
но усовершенствования правовых и организационных принципов функционирования и развития сферы охраны прав на сорта растений.

Ключевые слова: сорт, сорт растений, новый сорт растений, интеллектуальная собственность, правовое регулирование, селекци-
онная деятельность.

In the article the last updates are analysed in the current legislation of Ukraine of rights on plant variety. Most attention is spared to develop-
ment of scientifically reasonable recommendations in relation to the improvement of normatively-legal base in the field of intellectual property on 
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the plant variety. The marked task decides through the prism of development of suggestions in relation to the improvement of legal and organi-
zational principles of functioning and development of sphere of guard of rights on the plant variety.

Key words: variety, plant variety, new plant variety, intellectual property, legal regulation, breeding activities.

Постановка проблеми. Актуальність теми досліджен-
ня зумовлена тим, що захист прав об’єктів інтелектуальної 
власності є одним із пріоритетів інтеграції України у сві-
товий ринок у системі Світової організації торгівлі (СОТ) 
і  в  Європейське  Співтовариство  (ЄС).  Створення  нових 
сортів рослин потребує великого вкладу знань, праці, ма-
теріальних ресурсів, коштів і часу. Отримання певних ви-
ключних прав на новий  сорт  створює кращі можливості 
для  селекціонерів,  котрі  його  створили,  та  компенсує  їх 
витрати на створення сорту. Сорт не має права на поши-
рення на території України без державної реєстрації прав 
на нього. Крім цього, він повинен пройти державне сорто-
випробування. За відсутності охорони прав селекціонера 
вказані  цілі  важко  досягнути,  оскільки  ніщо  не  заважає 
третім особам  займатися розмноженням насіннєвого  або 
іншого посадкового матеріалу виведеного сорту і здійсню-
вати комерційний збут без визнання праці селекціонера.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний 
внесок  у  розвиток  досліджень  щодо  правового  регулю-
вання  права  інтелектуальної  власності  на  сорти  рослин 
зробили такі вчені, як О.В. Кохановська, Н.С. Кузнєцова, 
О.В.  Дзера,  С.І.  Мельник,  Н.Б.  Линчак,  Н.Б.  Якубенко, 
С.О. Ткачик, Н.В. Лещук, О.В. Захарчук і багато інших.

Основна мета статті полягає в аналізі останніх змін у 
чинному законодавстві України про охорону прав на сорти 
рослин (у широкому значенні цього терміна). Окрема ува-
га приділяється розробці науково обґрунтованих рекомен-
дацій  щодо  удосконалення  нормативно-правової  бази  у 
сфері інтелектуальної власності на сорти рослин, розробці 
пропозицій щодо удосконалення правових та організацій-
них засад функціонування і розвитку сфери охорони прав 
на сорти рослин.

Реалізація вказаної мети потребує вирішення таких 
завдань: дослідити новели законодавства України (у ши-
рокому  розумінні  цього  терміна)  щодо  правого  регулю-
вання  права  інтелектуальної  власності  на  сорти  рослин; 
виявити  об’єктивні  умови  і  передумови  для  подальшого 
удосконалення національного законодавства у сфері права 
інтелектуальної власності на сорти рослин.

Виклад основного матеріалу. Стаючи  членом Між-
народного союзу з охорони нових сортів рослин (UPOV) 
(далі – УПОВ), Україна заявила про свій намір охороняти 
права селекціонера на основі принципів міжнародного ви-
знання і підтримки, а також дала можливість своїм селек-
ціонерам отримувати правову охорону в інших державах-
членах УПОВ і стимул іноземним селекціонерам вкладати 
кошти в селекцію рослин і виробництво насіння на своїй 
території.

Відповідно  до  ст.  6  Закону  України  «Про  охорону 
прав на сорти рослин» до компетенції Кабінету Міністрів 
України віднесені, зокрема, питання визначення порядку 
ведення Реєстру заявок, Реєстру патентів і Реєстру сортів 
рослин України [1].

У 2018 р. на виконання зазначеного положення Закону 
України «Про охорону прав на сорти рослин» Кабінетом 
Міністрів України та Міністерством аграрної політики та 
продовольства України (Мінагрополітики) були розробле-
ні та прийняті такі нормативно-правові акти у сфері охо-
рони прав на сорти рослин:

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку ведення Державного реєстру сортів рос-
лин, придатних для поширення в Україні» від 26 вересня 
2018 р. № 774 [2].

Вищезазначена постанова на нормативному рівні вста-
новлює механізм ведення Державного реєстру сортів рос-
лин,  придатних  для  поширення  в Україні  (далі  –  Реєстр 
сортів рослин). Відповідно до затвердженого Порядку ве-

дення Державного реєстру сортів рослин, придатних для 
поширення в Україні, Реєстр сортів рослин містить сукуп-
ність  офіційних  відомостей  щодо  державної  реєстрації 
майнового права інтелектуальної власності на поширення 
сорту рослин, які постійно зберігаються на електронному 
та паперовому носії. Мінагрополітики забезпечує ведення 
Реєстру  сортів  рослин  і  можливість  інтеграції  з  іншими 
державними  реєстрами  з  використанням  системи  елек-
тронної взаємодії державних електронних інформаційних 
ресурсів, відповідає за збереження даних і захист від не-
санкціонованого доступу.

До Реєстру сортів рослин вносяться, зокрема, такі ві-
домості про сорт:

– зазначення ботанічного таксона (українською та ла-
тинською мовами);

– назва сорту рослин (українською мовою та мовою за-
явника);

– ім’я автора (авторів);
– номер і дата подання заявки на сорт рослин;
– ім’я (найменування), адреса місця проживання (міс-

цезнаходження)  власника  (власників)  майнового  права 
інтелектуальної  власності  на  поширення  сорту  рослин 
(далі – власник);

– дата державної реєстрації сорту рослин;
– номер свідоцтва про державну реєстрацію сорту рос-

лин, яке видається за формою згідно з додатком;
– ім’я (найменування), адреса місця проживання (міс-

цезнаходження)  підтримувача  сорту  рослин  (далі  –  під-
тримувач);

–  географічні  та  зонові  рекомендації  використання 
сорту рослин;

– опис сорту рослин;
– категорія сорту рослин;
– характеристики придатності сорту рослин для поши-

рення на території України.
Цією ж Постановою затверджено зразок бланка Свідо-

цтва про державну реєстрацію сорту рослин.
Відомості,  що  містяться  в  Реєстрі  сортів  рослин, 

опубліковуються  в  періодичному  офіційному  виданні 
Мінагрополітики  «Охорона  прав  на  сорти  рослин»  і  на 
офіційному  веб-сайті  Міністерства  та  є  відкритими  для 
загального ознайомлення.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рос-
лин» від 19 вересня 2018 р. № 755.

Вищезазначена  Постанова  розроблена  на  виконання 
ст. 6 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» 
з метою  встановлення  на  нормативному  рівні механізму 
ведення Реєстру патентів на сорти рослин (далі – Реєстр 
патентів).

Відповідно до затвердженого Порядку ведення реєстру 
патентів  на  сорти  рослин  до Реєстру патентів  вносяться 
такі офіційні відомості:

– номер, дата реєстрації майнових прав інтелектуаль-
ної власності на сорт рослин і номер патенту;

– зазначення ботанічного таксона (українською та ла-
тинською мовами);

– назва сорту;
– номер і дата подання заявки;
– дата пріоритету;
– опис сорту;
–  дата  опублікування  відомостей  про  державну  реє-

страцію майнових прав інтелектуальної власності на сорт 
рослин;

– ім’я автора (авторів);
– ім’я (назва) особи, яка є володільцем патенту сорту 

і зберігає сорт, і його (їх) представника (представників);
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– відомості щодо чинності майнових прав  інтелекту-
альної власності на сорт рослин;

–  відомості  про  надання  ліцензій  на  використання 
сорту;

– відомості про передачу майнових прав інтелектуаль-
ної власності на сорт рослин.

Відомості  до  Реєстру  патентів  вносяться  на  підста-
ві  рішення  Мінагрополітики  про  державну  реєстрацію 
майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин 
і наявності оригінала документа, що підтверджує сплату 
державного мита.

Цією ж Постановою затверджено зразок бланка Патен-
ту на сорт рослин.

Відомості, що містяться в Реєстрі патентів, опубліко-
вуються в періодичному офіційному виданні Мінагропо-
літики «Охорона прав на сорти рослин» і на офіційному 
веб-сайті  Міністерства  та  є  відкритими  для  загального 
ознайомлення.

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин» 
від 19 вересня 2018 р. № 757.

Метою  прийняття  зазначеної  Постанови  є  удоскона-
лення процедури набуття прав на сорти рослин, посилен-
ня  гарантій щодо  відкритості,  прозорості  й  системності 
реєстрації сортів рослин, із дотриманням принципів неу-
передженості та доступності у відносинах, які виникають 
між юридичними і фізичними особами та Мінагрополіти-
ки у разі подачі заявки на сорт рослин і внесення офіцій-
них відомостей до реєстру заявок.

Відповідно  до  затвердженого  Порядку  ведення  реє-
стру заявок на сорти рослин Реєстр заявок на сорти рос-
лин (Реєстр заявок) – це сукупність офіційних відомостей 
про заявки на сорти рослин, подані з метою державної ре-
єстрації прав на сорт рослин, які зберігаються в паперово-
му й електронному вигляді. Мінагрополітики забезпечує 
ведення Реєстру заявок, відповідає за збереження даних і 
захист від несанкціонованого доступу. До Реєстру заявок 
вносяться відомості лише щодо заявок, за якими встанов-
лено дату подання заявки та які вважаються поданими.

До Реєстру заявок вносяться офіційні відомості про за-
явку на сорт рослин, зокрема:

– номер і дата подання заявки;
– дата пріоритету (якщо заявлено пріоритет);
–  ім’я  (найменування)  заявника  (заявників)  і  місце 

проживання (місцезнаходження);
– ім’я (найменування) представника й адреса для лис-

тування;
– зазначення ботанічного таксона (українською та ла-

тинською мовами);
–  запропонована  назва  сорту  (українською мовою  та 

мовою заявника);
– вид прав;
– ім’я та місце проживання автора (авторів) сорту рос-

лин;
–  інформація,  наведена  в  технічній  анкеті  сорту  рос-

лин.
Після внесення відомостей до Реєстру заявок Мінагро-

політики у своєму офіційному виданні «Охорона прав на 
сорти рослин» і на офіційному веб-сайті кожні два міся-
ці здійснює публікацію таких відомостей. Відомості, що 
містяться в Реєстрі заявок, відкриті для загального озна-
йомлення.

Вищезазначена  Постанова  створює  ефективну  сис-
тему охорони прав на сорти рослин, яка забезпечує про-
довольчу  безпеку  держави,  дає  можливість  споживачу 
отримувати незалежну об’єктивну інформацію про заявки 
на  сорти  рослин,  розташовану  у  систематизованому  або 
упорядкованому  вигляді  та  доступну  для  будь-якої  осо-
би за допомогою електронних або  інших засобів, усуває 
корупційні ризики у процесі державної реєстрації сортів 
рослин.  Зазначені  заходи  сприяють  удосконаленню  про-

цедури набуття прав на сорти рослин, посилюють гаран-
тії щодо відкритості, прозорості й системності реєстрації 
сортів рослин, дотримання принципів неупередженості та 
доступності у відносинах, що виникають між юридични-
ми і фізичними особами та Мінагрополітики у разі подачі 
заявки на сорт рослин, її науково-технічної експертизи.

4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвер-
дження Порядку  затребування  зразків посадкового мате-
ріалу  батьківських  компонентів»  від  19  вересня  2018  р. 
№ 756.

Вищезазначена  Постанова  розроблена  на  виконання 
ст. 20 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» 
і на нормативному рівні затвердила Порядок затребуван-
ня зразків посадкового матеріалу батьківських компонен-
тів  об’єкта  заявки,  що  усуває  проблеми,  які  виникають 
із  передачею,  зберіганням,  використанням  батьківських 
компонентів об’єкта заявки, що є складовими частинами 
гібридних сортів.

Цією ж Постановою затверджено зразки бланка Акта 
приймання-передачі  зразків  посадкового матеріалу  бать-
ківських компонентів об’єкта заявки й Акта про утиліза-
цію  зразка  посадкового  матеріалу  батьківського  компо-
нента об’єкта заявки.

Затвердження  Кабінетом  Міністрів  України  зазна-
чених порядків  відповідає  вимогам Регламенту Ради ЄС 
№ 2100/94 про відкритість реєстрів у сфері охорони прав 
на сорти рослин для громадської перевірки.

Крім  цього,  за  участю  науковців Українського  інсти-
туту  експертизи  сортів  рослин  розроблений  проект  по-
станови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін 
до  постанови Кабінету Міністрів України  від  19  серпня 
2002 р. № 1183» (далі – проект постанови), метою якого є 
необхідність вирішення комплексних задач, спрямованих 
на забезпечення: продовольчої безпеки України, безпечно-
го  ринкового  обігу  насіння,  правого  регулювання  закон-
них  інтересів володільця патенту та власника майнового 
права  інтелектуальної  власності  на  поширення  сорту  у 
разі  обмеження  його  виключного  права,  питання  діяль-
ності  представників  із  питань  інтелектуальної  власності 
на сорти рослин, а також врегульовує сплату зборів за дії, 
пов’язані з охороною прав на сорти рослин.

Відповідно до п. 2 зазначеного проекту постанови про-
понується  внести  зміни у Положення про представників 
із питань  інтелектуальної власності на сорти рослин, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
19 серпня 2002 р. № 1183: виключити окремі норми сто-
совно реєстрації таких представників, у т. ч. щодо веден-
ня Реєстру представників із питань інтелектуальної влас-
ності на сорти рослин, оскільки у вищезгаданому Законі 
України  «Про  охорону  прав  на  сорти  рослин»  Реєстр  із 
такою назвою не згадується.

Як  показала  практика,  сьогодні  процедура  реєстрації 
представників із питань інтелектуальної власності на сор-
ти  рослин  надмірно  забюрократизована  і  через  правову 
неврегульованість призупинена взагалі.

З урахуванням раніше прийнятих змін до Закону Укра-
їни «Про охорону прав на сорти рослин», які набули чин-
ності 30 червня 2016 р., у проекті постанови пропонується:

а)  вилучити  збір  за  реєстрацію  та  видачу  свідоцтва 
представника з питань інтелектуальної власності на сорти 
рослин;

б) доопрацювати механізм захисту прав інтелектуаль-
ної  власності щодо умов дотримання  законних  інтересів 
володільця патенту та власника майнового права інтелек-
туальної власності на поширення сорту у разі обмеження 
його виключного права з урахуванням вищезгаданих змін 
до Закону, якими передбачено, що контроль за дотриман-
ням цих умов здійснює лише володілець патенту, а влас-
ники  господарств  та  особи,  котрі  надають  їм  послуги, 
зобов’язані  надавати  володільцю  патенту  на  його  запит 
відповідну інформацію щодо використання сорту.
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Що  стосується  необхідності  внесення  змін  до Поряд-
ку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на сор-
ти рослин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 серпня 2002 р. № 1183 та додатку до нього, 
яким визначаються розміри таких зборів, слід враховувати:

– потребу перегляду переліку  зборів,  які не  змінюва-
лися з 2007 р.;

–  збільшення  росту  цін  на  паливно-мастильні  мате-
ріали, засоби захисту рослин, мінеральні добрива, що за 
останні десять років зросли в шість-десять разів;

–  європейську  практику,  зокрема  Регламент  комісії 
(ЄС) № 329/2000  від  11  лютого  2000  р.,  яким вносяться 
зміни до Регламенту  (ЄС) № 1238/95, щодо  імплемента-
ції правил застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 
в  частині  сплати  зборів,  що  належить  сплачувати  Бюро 
Співтовариства з питань сортів рослин, де розмір певних 
зборів  диференціюється  за  групами  ботанічних  таксонів 
(родами чи / або видами);

–  детальні  розрахунки  вартості  етапів  експертизи  за-
явки на сорт рослин, хронометраж і складені технологічні 
карти, підраховані нормативні витрати за етапами робіт;

– аналіз розмірів зборів за дії у сфері охорони прав на 
сорти рослин таких країн, як Білорусь, Росія, Польща, Ні-
дерланди, Німеччина, а також Європейського Бюро з охо-
рони прав на сорти рослин (СPVO).

Внесення змін до постанови необхідне, щоб запрацю-
вали  в  повному  обсязі  механізми,  які  запроваджуються 
прийнятим Законом, а саме:

–  налагодження  процедури  атестації  та  реєстрації 
представників із питань інтелектуальної власності на сор-
ти рослин, що сприятиме створенню ефективної системи 

захисту прав заявників, володільців патенту та власників 
майнового права інтелектуальної власності на поширення 
сорту;

– приведення у відповідність умов дотримання закон-
них  інтересів володільця патенту та власника майнового 
права  інтелектуальної  власності  на  поширення  сорту  у 
разі обмеження його виключного права відповідно до зга-
даного Закону;

– надання права володільцю патенту самому здійсню-
вати  контроль  за  дотриманням  своїх  законних  інтересів, 
що сприятиме створенню громадських об’єднань, які за-
йматимуться  збором  відповідної  інформації  щодо  вико-
ристання сорту та контролюватимуть плату справедливої 
винагороди їх власнику;

– оптимізація витрат та упорядкування дій щодо збо-
рів у сфері охорони прав на сорти рослин відповідно до 
вимог  Закону,  з  урахуванням  індексу  інфляції  за  період 
2007–2018 рр.;

– створення ефективного механізму об’єктивного на-
повнення  державного  бюджету  у  сфері  охорони  прав  на 
сорти рослин.

Висновки.  Вищезазначені  нормативно-правові  акти 
у сфері охорони прав на сорти рослин на законодавчому 
рівні створюють ефективну систему охорони прав на сор-
ти рослин, яка має забезпечити продовольчу безпеку дер-
жави, дасть можливість споживачу отримувати незалежну 
об’єктивну  інформацію  про  зареєстровані  майнові  пра-
ва  інтелектуальної  власності  на  поширення  сорту,  усуне 
корупційні ризики у процесі державної реєстрації сортів 
рослин,  забезпечить  товаровиробників  кращими  досяг-
неннями вітчизняної та іноземної селекції сортів рослин.
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У статті здійснено науково-порівняльний аналіз положень проекту закону України про медіацію та іноземного законодавства у сфері 
медіації. Визначено концепції розвитку інституту медіації як альтернативного правового способу вирішення конфлікту. Запропоновано 
зміни до проекту закону України про медіацію.

Ключові слова: медіація, медіатор, альтернативне вирішення спору, конфлікт, приватне право.

В статье осуществлен научно-сравнительный анализ положений проекта закона Украины о медиации и иностранного законодатель-
ства в сфере медиации. Определены концепции развития института медиации как альтернативного правового способа разрешения 
конфликта. Предложены изменения к проекту закона Украины о медиации.

Ключевые слова: медиация, медиатор, альтернативное решение спора, конфликт, частное право.

The article provides a scientific comparative analysis of the provisions of the draft law on mediation and foreign legislation in the field of 
mediation. The concept of the development of the mediation institute as an alternative legal way of resolving the conflict is defined. Proposed 
changes to the draft law on mediation of Ukraine are proposed.

Key words: mediation, mediator, alternative dispute resolution, conflict, private law.

Постановка проблеми.  28  лютого  2019  р.  Верховна 
Рада України розглядала в другому читанні, однак не при-
йняла  загалом,  проект  Закону  України  «Про  медіацію» 
(реєстр. № 3665)  (далі – проект  закону)  [1]. Науковцями 
та практиками доведено, що відносини у сфері медіації в 
Україні потребують врегулювання на рівні  закону,  а  від-
так, на нашу думку, проект  закону про медіацію в новій 
редакції суб’єктам законодавчої ініціативи доцільно пода-
ти на розгляд у Верховну Раду України.

Звертаємо увагу, що в  країнах Європи,  а  також Аме-
рики закони про медіацію вже прийнято. Так, наприклад, 
у Румунії прийнято Закон «Про медіацію та організацію 
професії  медіатора»,  в  Литві  –  Закон  «Про  медіацію  в 
цивільних спорах», у Німеччині – «Закон про підтримку 
медіації  та  інших форм позасудового врегулювання кон-
фліктів», у Болгарії, Білорусі та Казахстані – Закони про 
медіацію, в Австралії – Акт про медіацію тощо. Європей-
ським Союзом прийнято Директиву 2008/52/EC «Про де-
які аспекти медіації у цивільних  і комерційних справах» 
тощо.

Водночас,  незважаючи  на  відсутність  в  Україні  спе-
ціального  закону,  можемо  зробити  висновок  про  те,  що 
інститут медіації в Україні існує та розвивається. Це під-
тверджується, зокрема, нормами ст. 55 Конституції Укра-
їни, за якими кожен має право будь-якими не заборонени-
ми  законом  засобами  захищати  свої  права  і  свободи  від 
порушень, нормами Цивільного кодексу України,  які  ре-
гулюють договірні відносини в медіації, створенням гро-
мадських об’єднань у  сфері медіації,  а  також науковими 
висновками тощо. Однак слід констатувати і те, що значна 
частина громадян України не знайома з юридичною кате-
горією «медіація»,  тож, на нашу думку,  суспільство слід 
«знайомити» з медіацією.

Стан дослідження. Проблеми та перспективи станов-
лення та розвитку в Україні інституту медіації є предме-
том  дослідження  вчених,  науковців,  практиків  (юристів, 
психологів), а також студентів. Звертаємо увагу, що у де-
яких вищих навчальних закладах України для студентів у 

галузі  знань  0304  «Право»  за  спеціальністю  8.03040101 
«Правознавство»  розроблені  та  викладаються  відповідні 
спецкурси з медіації. Наприклад, в Університеті сучасних 
знань розроблено навчальну програму «медіація» для ма-
гістрів.  Також  ідеться  про  Київський  національний  уні-
верситет імені Тараса Шевченка (юридичний факультет), 
у  якому  викладаються  спецкурси  «Альтернативне  вирі-
шення спорів» і «Медіація при вирішенні спорів» [2], про 
Львівський національний університет імені Івана Франка 
(юридичний факультет),  де  викладається  спецкурс «Тео-
рія і практика посередництва і медіації» [3] тощо.

Із прийняттям парламентом за основу проекту закону 
кількість  досліджень  збільшилася.  Зокрема,  наукові  роз-
відки у цій сфері здійснюються А. Біцай [4], О. Кармазою 
[5],  Д.  Кушерець  [6],  С.  Короєдом  [7],  Н.  Мазаракі  [8], 
О. Можайкіною Ю.  Притикою  [10],  Т.  Подковенко  [11], 
О.  Середою  [12]  та  іншими  дослідниками.  В  іноземних 
країнах  проблеми  відносин  у  сфері  медіації  з  науково-
практичного погляду  висвітлюють,  зокрема, Ерік M. Ру-
нессон, Марі-Лоранс Гі, Жан А. Міріманофф та  ін. Вод-
ночас  українська  правова  доктрина  потребує  подальших 
наукових розвідок у цій сфері.

Відтак метою статті є науково-практичний аналіз кон-
цептуальних положень проекту закону про медіацію через 
призму  іноземного  законодавства  та  вироблення  пропо-
зицій щодо вдосконалення законодавства України у сфері 
медіації.

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  ст.  55 
Конституції  України  права  і  свободи  людини  та  грома-
дянина захищаються судом. Згідно зі ст. 124 Конституції 
України єдиним державним органом, який здійснює пра-
восуддя в Україні, є суд. Сьогодні в Україні, на відміну від 
іноземних  держав,  зокрема Німеччини  та  США,  альтер-
нативного  законодавчо-визначеного  механізму  врегулю-
вання спорів не існує. Проте у цьому напрямі Верховною 
Радою  України  були  зроблені  певні  кроки:  розглядався 
проект Закону України «Про медіацію» (реєстр. № 3665). 
Однак, як уже зазначалося, цей проект не було прийнято. 
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Розробляючи новий проект закону про медіацію, на нашу 
думку, деякі норми проекту № 3665 слід врахувати.

Таким  чином,  структура  викладу  положень  ново-
го проекту може бути взята за основу з проекту № 3665, 
однак доповнена новими розділами. Отже, пропонується 
виділяти в проекті закону преамбулу та такі розділи: «За-
гальні положення», «Повноваження державних органів у 
сфері медіації», «Статус та організаційні форми медіато-
рів»,  «Процес медіації»,  «Медіація  у  приватно-правових 
і  публічно-правових  відносинах»,  «Державна  підтримка 
медіації», «Перехідні та прикінцеві положення».

Цей  проект  закону  має  структуру,  подібну  до  інших 
нормативно-правових актів України. Тобто кожний розділ 
об’єднує статті, що розкривають його зміст. Кількість ста-
тей у кожному розділі не є однаковою. Виклад норм ста-
тей у проекті має відбуватися з дотриманням вимог щодо 
якості законів у контексті верховенства права (ст. 8 Кон-
ституції України), зокрема його елементу «юридична ви-
значеність», який вимагає, щоб норми були чіткими і точ-
ними та спрямованими на забезпечення того, щоб ситуації 
та правовідносини залишалися передбачуваними.

Отже,  в  розділі  «Загальні  положення»  пропонується 
виділяти такі статті, як: «Визначення термінів», «Сфера дії 
Закону», «Правова основа діяльності медіатора», «Гаран-
тії  діяльності  медіатора»,  «Мета  та  принципи  медіації», 
«Конфлікт  інтересів»,  «Конфіденційність»,  «Заборона 
розголошення інформації», «Обмеження у праві медіатора 
щодо вчинення дій у сфері медіації», а також інші статті, 
що розкривають зміст принципів медіації (добровільність, 
рівність сторін, незалежність і безпристрасність медіато-
ра, співробітництво сторін тощо).

Наприклад, стаття «Мета та принципи медіації» може 
мати такий зміст: «1. Метою медіації є врегулювання спо-
ру (конфлікту) між особами шляхом взаємного, зручного, 
ефективного,  довготривалого  та  повністю  підтриманого 
сторонами  спору  (конфлікту)  рішення  за  участю  медіа-
тора.  2.  Загальними принципами медіації  є:  добровільна 
участь у процесі медіації, конфіденційність, вільний вибір 
медіатора, рівність сторін процесу медіації, незалежність, 
нейтральність  і  безпристрасність  медіатора,  гнучкість 
процесу медіації, оформлення медіаційної угоди держав-
ною мовою, якщо інше не визначено сторонами, повнота 
та своєчасність виконання сторонами досягнутих домов-
леностей. 3. Спеціальні принципи визначаються цим За-
коном». Зокрема, до спеціальних принципів медіації мо-
жуть бути віднесені такі: національний правовий режим, 
регулювання спору із застосуванням норм Закону України 
«Про міжнародне приватне право», пріоритет норми між-
народного договору перед нормою національного закону, 
визнання в Україні документів, виданих органами інозем-
них держав, тощо.

У розділі  «Повноваження державних органів у  сфері 
медіації»  пропонуємо  виділяти  такі  статті,  як:  «Система 
органів і суб’єкти, які здійснюють повноваження у сфері 
медіації»,  «Повноваження Міністерства юстиції  України 
у  сфері  медіації»,  «Повноваження  центрального  органу 
виконавчої влади у сфері освіти та науки», «Повноважен-
ня територіальних органів Міністерства юстиції України 
у  сфері  медіації»,  «Рада  медіаторів»,  «Порядок  роботи 
Ради медіаторів» тощо. У цьому розділі пропонується пе-
редбачити  повноваження  Міністерства  юстиції  України 
щодо ведення реєстру медіаторів, Міністерства освіти та 
науки України – щодо здійснення ліцензування освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти за напрямом «медіація» та 
контролю за дотриманням вимог ліцензійних умов відпо-
відно до законодавства, надати повноваження Раді медіа-
торів стосовно розроблення базової навчальної програми 
за напрямом «медіація», прийняття кваліфікаційного іспи-
ту в медіаторів,  видачі  свідоцтва про  заняття діяльністю 
у сфері медіації, розроблення та прийняття кодексу етики 
медіаторів тощо.

У розділі «Статус та організаційні форми медіаторів» 
пропонується ряд таких статей, як: «Вимоги до медіато-
ра»,  «Навчання  та  стажування медіатора»,  «Реєстр меді-
аторів»,  «Бюро  медіації»,  «Професійне  самоврядування 
медіаторів»,  «Професійні права медіатора»,  «Професійні 
обов’язки  медіатора»,  «Оплата  діяльності  медіатора», 
«Відповідальність медіатора»,  «Припинення  та призупи-
нення діяльності медіатора» тощо.

Відтак  у  статті  «Медіатор»  доцільно передбачити, що 
медіатором  не  може  бути  особа,  уповноважена  на  вико-
нання функцій  держави  або місцевого  самоврядування,  у 
значенні,  розкритому  в  Законі  України  «Про  запобігання 
корупції». На нашу думку, вимогами до медіатора можуть 
бути: не менше другого рівня вища освіта, наявність повної 
цивільної дієздатності,  досвід роботи не менше п’яти ро-
ків,  закінчення  курсу післядипломної  освіти  за  напрямом 
«медіація»,  володіння  державною  мовою,  відсутність  су-
димості, наявність хорошої репутації, що підтверджується 
рекомендаціями, складення кваліфікаційного іспиту й отри-
мання свідоцтва про заняття діяльністю у сфері медіації.

Також пропонуємо норму про те, що іноземний меді-
атор  має  право  здійснювати  на  території  України  діяль-
ність  медіатора,  яка  має  періодичний  характер,  у  формі 
пропозицій  своїх  послуг,  на  підставі  документа,  котрий 
засвідчує, що він законно практикує цю професію в дер-
жаві, громадянином якої він є, чи державі, з якою він має 
найбільш  тісний  зв’язок,  зокрема має місце проживання 
або займається основною діяльністю. До нього не засто-
совуються вимоги щодо отримання свідоцтва про заняття 
діяльністю у сфері медіації в Україні та реєстрації як меді-
атора в Україні, передбачені цим Законом, але він повідо-
мляє державу, громадянином якої він є, чи державу, з якою 
він має найбільш тісний зв’язок, про те, що він здійснює 
діяльність медіатора в Україні.

У розділі «Процес медіації» більшість норм статей по-
винні мати процесуальний характер та охопити такі нор-
ми: «Сторони спору (конфлікту)», «Місце та час вчинення 
медіатором дій у сфері медіації», «Мова проведення меді-
ації», «Умови проведення медіації», «Порядок проведення 
медіації», «Порядок зупинення та припинення медіації», 
«Права  сторін  у  процесі  медіації»,  «Обов’язки  сторін 
у  процесі  медіації»,  «Відеозв’язок  у  процесі  медіації», 
«Врегулювання  спору»,  «Форма  та  зміст  договору  про 
медіацію»,  «Угода  за  результатами  медіації»,  «Виплати, 
пов’язані з проведенням медіації», «Винагорода медіато-
ра», «Виконання угоди за результатами медіації», «Термін 
медіаційної угоди» тощо.

Зокрема, пропонується в цьому розділі  закріпити по-
ложення  те, що  медіація  ґрунтується  на  співробітництві 
сторін  і використанні медіатором методів  і прийомів, за-
снованих на комунікації та проведенні переговорів. Мето-
ди і прийоми, які використовує медіатор, повинні служити 
виключно законним інтересам і цілям сторін спору. Зазви-
чай медіація відбувається в офісі медіатора. Якщо справа 
вимагає, медіація може відбуватися також в інших місцях, 
узгоджених між медіатором  і  сторонами  спору. Сторони 
спору мають право залучати до процесу медіації адвока-
та або інших осіб за відсутності заперечень протилежної 
сторони спору. Якщо спір, який є предметом медіації, має 
складну юридичну природу або у його врегулюванні ви-
никають  труднощі,  пов’язані  із  застосуванням  спеціаль-
них знань, медіатор за згодою сторін має право письмово 
з’ясувати думку експерта з цього питання.

У  розділі  «Медіація  у  приватно-правових  і  публіч-
но-правових  відносинах»  пропонуємо  виділити  окремо 
статті щодо: медіації в цивільних спорах, медіації в кор-
поративних  спорах,  медіації  у  сфері  міжнародного  при-
ватного права, медіації в сімейних спорах, медіації спорів, 
пов’язаних із захистом прав споживачів, медіації в трудо-
вих спорах, а також медіації в адміністративних спорах, у 
кримінальному провадженні тощо.
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Наприклад, у статті щодо медіації в сімейних спорах 
може йтися про те, що медіація сприяє вирішенню кон-
флікту між подружжям або чоловіком і жінкою, які про-
живають разом, із приводу укладення, розірвання шлюбу, 
здійснення батьківських прав, встановлення розміру алі-
ментів  і  порядку  їх  сплати,  а  також будь-яких  конфлік-
тів,  що  виникають  між  зазначеними  особами  стосовно 
прав,  які  вони можуть  здійснювати  відповідно  до  зако-
ну. Медіатор стежить за тим, щоб результат медіації не 
суперечив інтересам дитини, заохочує батьків, щоб вони 
зосередили увагу на потребах дитини, а  також на тому, 
щоб фактичне роздільне проживання або розлучення не 
зашкодило вихованню та розвитку дитини. Якщо в ході 
медіації медіатор з’ясовує факти, які ставлять під загрозу 
виховання  або  розвиток  дитини  чи  завдають шкоди  ін-
тересам дитини, він повинен повідомити про це компе-
тентний орган.

У розділі  «Державна підтримка медіації»  норми  ста-
тей мають бути спрямовані на мотивацію сторін викорис-
товувати медіацію для врегулювання спору, зокрема щодо 
сплати державного мита, надання державою послуги меді-
ації, сприяння розвитку медіації тощо.

Заключним  розділом  є  розділ  «Перехідні  та  прикін-
цеві положення», у якому визначається порядок  і строки 
набрання чинності цим законом, а  також передбачається 
внесення змін у ряд законодавчих актів України, як-от, на-
приклад, Цивільний і Сімейний кодекси України, Цивіль-
ний процесуальний кодекс України,  Закон України «Про 
адвокатуру» тощо.

Отже,  на  прийняття  в  Україні  спеціального  закону 
у  сфері  медіації  вказують  такі  фактори,  як:  гарантуван-
ня  Конституцією  України  громадянам  права  будь-якими 
не  забороненими  законом  засобами  захищати  свої  права 
і  свободи  від  порушень;  наявність  в Україні  практики  у 
сфері  медіації;  розроблення  та  викладання  у  вищих  на-
вчальних  закладах  України  спецкурсів  у  сфері  медіації; 
популярність і законодавча урегульованість процесу меді-
ації в країнах Європи й Америки; економія часу та коштів 
сторін  спору  порівняно  із  судовим  процесом;  наявність 
світової  статистики,  яка  доводить  ефективність  процесу 
медіації  та  високий  відсоток  виконання  домовленостей 
сторонами медіації тощо. Слід зазначити і те, що проект 
закону про медіацію (реєстр. № 3665) може бути взятий за 
основу з урахуванням висловлених побажань.
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and “intellectual property right” in the legislation, the objects and subjects of intellectual property rights characterized.
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Постановка проблеми. Удосконалення  захисту  прав 
інтелектуальної  власності  для  України  є  пріоритетним 
завданням на шляху інтеграції у європейське співтовари-
ство та відбудови громадянського суспільства. Від ефек-
тивності захисту прав інтелектуальної власності залежить 
не лише інтелектуальний потенціал і рейтинги привабли-
вості України, але й її міжнародний авторитет, зменшення 
правопорушень тощо.

Право  інтелектуальної  власності  в  Україні  є  інсти-
тутом  цивільного  права.  У  Цивільному  кодексі  України 
(далі  – ЦКУ) норми щодо регулювання права  інтелекту-
альної власності містяться у Книзі четвертій та розміщені 
після розділу, присвяченого праву власності. Це дає під-
стави як для застосування загальних положень про право 
власності до регулювання правовідносин щодо результа-
тів інтелектуальної діяльності, так і для існування особли-
вого формату правового регулювання щодо інтелектуаль-
ної власності.

Стан опрацювання. В Україні дослідженням природи 
прав  інтелектуальної власності займалися багато науков-
ців,  серед яких слід виділити таких, як: О.В. Андрієнко, 
В. Брижко, В.Й. Бочелюк, В.І. Варивода, О.Ф. Дорошен-
ко, В.О. Жаров, Ю.М. Капіца,  І.Ф. Коваль, С.Й. Литвин, 
Н.М. Мироненко, А.С. Нерсесян, О.П. Орлюк, О.О. Під-
опригора, О.А. Підопригора, М.Ю. Потоцький, О.В. Риш-
кова, І.С. Степанов, О.О. Тверезенко, А.В. Ткач, Р.П. Том-
ма, Г.Г. Харченко, І.П. Хвищук, Р.Б. Шишка, А.С. Штефан, 
О.О. Штефан, Н. Яркіна та ін.

Інтелектуальна діяльність є продуктом людського сус-
пільства.  Винахід,  географічне  відкриття,  торгова  марка 
чи літературний твір є втіленням людської ідеї у конкрет-
ному об’єкті. Розповсюдження та використання цих  ідей 
сприяє розвитку усього суспільства, але породжує пробле-

му визнання й охорони майнових та особистих немайно-
вих прав творця / автора цього об’єкта.

Мета статті – визначення особливостей правового ре-
гулювання та реалізації права інтелектуальної власності в 
контексті цивільно-правових відносин.

Виклад основного матеріалу.  Будь-який  результат 
інтелектуальної,  творчої  діяльності  є  власністю  творця, 
який його створив. Немає значення, чи цей результат ви-
знано  об’єктом  права  інтелектуальної  власності.  Але  не 
всі результати  інтелектуальної, творчої діяльності визна-
ються об’єктами правової охорони. За чинним законодав-
ством  України  про  інтелектуальну  власність,  якщо  той 
чи інший результат творчості не дістав правової охорони 
(правова охорона припинилася), то він не є об’єктом пра-
вової охорони. Але наявність об’єкта зумовлює наявність 
його власника.

Помітної різниці між правом власності на речі (матері-
альні об’єкти) та інтелектуальною власністю на результа-
ти інтелектуальної, творчої діяльності немає. Однак чинні 
закони  України  про  промислову  власність  проголосили 
право власності на результати науково-технічної творчос-
ті, які відповідають вимогам закону. ЦК України уточнив, 
що це не просто право власності, а право інтелектуальної 
власності.

Варто визнати, що різниця у змісті між правом влас-
ності  і  правом  інтелектуальної  власності  все  ж  таки  є. 
Об’єктами  права  власності  є  матеріальні  речі  [5,  c.  5]. 
Об’єктами права інтелектуальної власності є результат ін-
телектуальної, творчої діяльності, нематеріальний об’єкт 
[7, с. 46].

Якщо  закони  України  про  інтелектуальну  власність 
проголошували  право  власності  на  об’єкти  промислової 
власності,  то  ЦК  України  уточнив  це  поняття,  назвав-
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ши його «право  інтелектуальної  власності». ЦК України 
відмежував  об’єкти  права  інтелектуальної  власності  від 
об’єктів  права  власності.  Так,  ч.  3  ст.  1112  ЦК  України 
визначає,  що  оригінал  твору  образотворчого  мистецтва, 
створеного за замовленням, переходить у власність замов-
ника. Майнові права інтелектуальної власності на цей твір 
залишаються за його автором, якщо інше не встановлено 
договором [10, с. 650].

Існує  істотна відмінність у строках правової охорони 
права власності та права інтелектуальної власності. Право 
власності на речі (майно) не обмежене будь-яким строком, 
воно охороняється, поки існує право власності на цю річ 
[9,  c.  44]. Право  інтелектуальної  власності на  той чи  ін-
ший об’єкт охороняється протягом встановленого законом 
строку, наприклад, право інтелектуальної власності на ви-
нахід охороняється протягом двадцяти років від дати по-
дання заявки (ч. 4 ст. 6 Закону України «Про охорону прав 
на винаходи і корисні моделі», ст. 465 ЦК України).

Помітна різниця й у способах захисту права власності 
на речі та права інтелектуальної власності. Якщо втрачено 
володіння річчю, його можна відновити шляхом застосу-
вання  віндикаційного  чи  негаторного  позову  [5,  c.  511–
522]. Для захисту права інтелектуальної власності зазна-
чені позови не можуть бути застосовані.

Простежуються деякі відмінності у способах набуття 
й  оформлення  права  власності  та  права  інтелектуальної 
власності.  На  об’єкти  права  інтелектуальної  власності 
виникають ще й особисті немайнові права,  яких не  знає 
право власності.

Основна відмінність між правом власності та правом 
інтелектуальної власності, на яку вказує ЦК України, по-
лягає у змісті права власності на речі та права інтелекту-
альної власності. Конституція України цієї відмінності не 
містить: власник має право володіти, користуватися і роз-
поряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелек-
туальної, творчої діяльності. На цих засадах побудовані й 
закони про промислову власність України. Вони визнають 
право власності на результат науково-технічної творчості 
та надають власнику об’єкта (патенту на нього) право во-
лодіти, користуватися і розпоряджатися [4, c. 108].

Суб’єкт права промислової власності має право утри-
мувати  зазначений  об’єкт  у  своєму  володінні,  а  може 
вводити  його  в  цивільний  обіг  дозволеними  способами. 
Власник об’єкта права промислової власності може вико-
ристовувати його на свій розсуд, тобто він має право ви-
лучати з цього об’єкта шляхом використання його корисні 
якості  будь-яким  способом,  прямо не  забороненим  зако-
ном. Власник патенту має право, надане йому Конститу-
цією України,  розпоряджатися  належним  йому  об’єктом 
промислової власності також на свій розсуд, але в межах 
закону. Отже, за чинними законами України про інтелекту-
альну власність, помітної різниці у змісті права власності 
на речі та права інтелектуальної власності немає [3, c. 37].

Відмінність у змісті права власності на речі та права 
інтелектуальної  власності  визначив ЦК України. Ст.  317 
ЦК України визначає право власності як право на володін-
ня, користування  і розпорядження своїм майном. Кодекс 
не визначає змісту понять «володіння», «користування» і 
«розпорядження». Зміст цих понять давно усталений, і їх 
тлумачення міститься в навчальній і спеціальній літерату-
рі [4, c. 297].

Право  власності  є  правом  особи  на  річ  (майно),  яке 
вона  здійснює відповідно до  закону  за  своєю волею, не-
залежно  від  інших  осіб  (ст.  316 ЦК України). Право  ін-
телектуальної  власності  –  це  право  особи  на  результат 
інтелектуальної,  творчої  діяльності  або  на  інший  об’єкт 
права  інтелектуальної  власності,  визначений цим Кодек-
сом  (ст.  418 ЦК України).  Ч.  2  ст.  418 ЦК України  про-
голошує, що право  інтелектуальної власності становлять 
особисті немайнові права та (або) майнові права інтелек-
туальної власності, зміст яких щодо певних об’єктів права 

інтелектуальної власності визначається цим Кодексом та 
іншим законом [3, c. 33].

Ст. 424 ЦК України визначає майнові права інтелекту-
альної власності:

– право на використання об’єкта права інтелектуальної 
власності;

–  виключне  право  дозволяти  використання  об’єкта 
права інтелектуальної власності;

– виключне право перешкоджати неправомірному ви-
користанню  об’єкта  права  інтелектуальної  власності,  в 
т. ч. забороняти таке використання;

– інші майнові права інтелектуальної власності, вста-
новлені законом.

Зміст майнових прав інтелектуальної власності повто-
рюється щодо конкретних об’єктів права інтелектуальної 
власності (ст. 440, ст. 452, ст. 464, ст. 474, ст. 487, ст. 490, 
ст. 495 ЦК України) [10].

Проаналізуємо відмінність у змісті права власності й 
у  змісті права  інтелектуальної  власності. ЦК України не 
згадує  загальновизнане право власника на володіння на-
лежним  йому  об’єктом  права  інтелектуальної  власності. 
Воно  визнане  ст.  41  Конституції  України.  Це  право  іс-
нує реально, але немає визначеного правового механізму 
щодо володіння об’єктом права інтелектуальної власності 
[8, c. 238]. Однак автор, котрий написав певний твір і ще 
його не опублікував, володіє ним. Автор володіє твором і 
тоді, коли твір опублікований. Інші особи, які цей твір ви-
користовують, володіють ним від імені автора. Будь-який 
творець володіє своїм витвором доти, поки не передасть 
своє право на володіння іншій особі [2, c. 240].

ЦК України передбачає право на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності, тобто право на вилучен-
ня з цього об’єкта його корисних якостей будь-яким спо-
собом,  не  забороненим  законом.  Способи  використання 
об’єкта  права  інтелектуальної  власності  зумовлюються 
характером самого об’єкта, вони ґрунтовно розкриті у від-
повідних  законах України  про  інтелектуальну  власність. 
Способи  використання  різних  об’єктів  права  інтелекту-
альної  власності  конкретного  об’єкта  відрізняються  від 
способів  використання  інших  об’єктів.  Проте  всі  вони 
мають одну мету – вилучити корисні властивості з цього 
об’єкта, тобто простежується та сама мета, що й у права 
власності на речі.

Будь-яка особа набуває ту чи  іншу річ з метою її ви-
користання для задоволення певних своїх потреб. Творець 
здебільшого створює той чи інший об’єкт права інтелек-
туальної власності для одержання певного доходу від його 
використання чи особисто, чи через інших осіб [1, c. 42].

Відмінність у термінах «користування» і «використан-
ня» [7, c. 46] у цьому контексті, на нашу думку, не суттєва. 
Ці терміни мають однакове значення – вилучення з об’єкта 
його корисних якостей. Аналіз цього поняття в різних за-
конах України про інтелектуальну власність підтверджує 
такий висновок.

Аналіз норм ЦК України про користування річчю (май-
ном) і норм про використання об’єкта права інтелектуаль-
ної  власності  не  виявив  принципових  відмінностей  між 
цими поняттями. У речовому праві й у праві інтелектуаль-
ної власності зазначені поняття означають одне і те ж.

Результат  будь-якої  інтелектуальної  діяльності  поро-
джує право власності особи на нього. Ч. 1 ст. 36 ЦКУ ви-
знає право особи-власника здійснювати будь-які законні дії 
щодо майна (речі), яка належить цій особі на праві власнос-
ті. Таким чином, право власності має абсолютний характер, 
що не допускає втручання третіх осіб у здійснення власни-
ком права на свій розсуд володіти, користуватися та розпо-
ряджатися належною йому річчю / майном (ст. 319 ЦКУ).

Подібним чином мало б врегульовуватися право твор-
ця об’єкта права інтелектуальної власності, однак специ-
фіка інтелектуальної власності зумовила дещо інше визна-
чення права власності в інтелектуальній діяльності.
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Так, згідно зі ст. 418 ЦКУ, право інтелектуальної влас-
ності – це право особи на результат інтелектуальної, твор-
чої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної 
діяльності, визначений цим Кодексом та іншим Законом.

На підставі аналізу вищевказаної статті випливає:
–  правом  інтелектуальної  власності  визнається  лише 

результат діяльності суб’єкта (під результатом слід розу-
міти остаточний, кінцевий підсумок якого-небудь заняття, 
діяльності, розвитку і т. ін. [5, с. 489] або об’єкт (явище, 
предмет, на які спрямована певна діяльність, увага і т. ін. 
[6, с. 495]));

– цей результат або об’єкт має бути зумовлений інте-
лектуальною, творчою [7, с. 53] діяльністю суб’єкта. Тоб-
то він має бути створений на основі діяльності, пройнятої 
елементами нового, вдосконалення, збагачення, розвитку. 
Співвідношення понять творчої та інтелектуальної діяль-
ності зумовлює наступний пункт нашого аналізу;

– результати й об’єкти  інтелектуальної  та  творчої ді-
яльності визнаються об’єктами інтелектуальної власності, 
якщо вони відповідають вимогам, встановленим чинним 
законодавством, тобто є такими, що прямо визначені ци-
вільним законодавством.

Цивільний кодекс України встановлює вичерпний пере-
лік охоронюваних законом результатів та об’єктів права ін-
телектуальної власності. Вони поділені на дві основні групи:

1) твори науки, літератури, мистецтва, виконання, фо-
нограми, відеограми та програми мовлення;

2)  результати  науково-технічної  творчості  й  об’єкти 
промислової власності.

Першу групу становлять відносини, що охороняються 
авторським правом і суміжними правами, друга – охороня-
ється правом промислової власності або патентним правом.

Цей підхід зумовив поділ права інтелектуальної влас-
ності як підгалузі цивільного права на два розділи:

– авторське право і суміжні права;
– право промислової власності.
Кожна група вказаних вище правовідносин регулюється 

як Цивільним кодексом України, так і окремими законами.
Змістом права інтелектуальної власності є майнові та не-

майнові  права щодо  об’єкта  чи  результату  інтелектуальної 
діяльності. Вони визначаються ст. 423 і ст. 424 ЦКУ та спеці-
альними законами. З погляду права вони мають абсолютний 
характер.  Це  означає,  що  праву  інтелектуальної  власності 
протистоїть обов’язок інших не порушувати це право.

Порівняльний аналіз норм глави 3 ЦКУ «Захист цивіль-
них прав та інтересів» і ст. 4341 «Наслідки порушення пра-
ва  інтелектуальної  власності»  дає  підстави  для  висновку 
про однакове розуміння поняття «порушення» в контексті 
цивільного права (в т. ч. і права інтелектуальної власності).

Так,  зміст  ст.  431  ЦКУ,  поряд  із  порушенням  права 
інтелектуальної власності, визначає відповідальність  і  за 
невизнання цього права чи посягання на нього, що також 
встановлено нормами ч. 1 ст. 15 ЦКУ (право особи на за-
хист  свого  цивільного  права  у  разі  його  порушення,  не-

визнання або оспорювання). Однак ст. 50 Закону України 
«Про  авторське  право  і  суміжні  права»  визначає  окремі 
види порушень цих прав, серед яких деякі, зазвичай, по-
рушеннями не визнаються.

Ст. 16 ЦКУ визначає такі способи судового захисту ци-
вільних прав та інтересів:

– визнання права;
– визнання правочину недійсним;
– припинення дії, яка порушує право;
– відновлення становища, що існувало до порушення;
– примусове виконання обов’язку в натурі;
– зміна правовідношення;
– припинення правовідношення;
– відшкодування збитків та інші способи відшкодуван-

ня шкоди;
– відшкодування моральної (немайнової) шкоди;
– визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності 

органу державної влади, органу влади Автономної Респу-
бліки Крим  або  органу місцевого  самоврядування,  їхніх 
посадових і службових осіб.

Водночас ст. 432 ЦКУ передбачено  інші, порівняно з 
вищевказаними,  способи  захисту  прав  інтелектуальної 
власності у суді, а саме:

– застосування негайних заходів щодо запобігання по-
рушенню права  інтелектуальної власності та збереження 
відповідних доказів;

–  зупинення  пропуску  через  митний  кордон України 
товарів, імпорт чи експорт яких здійснюється з порушен-
ням права інтелектуальної власності;

– вилучення з цивільного обороту товарів, виготовле-
них або введених у цивільний оборот із порушенням пра-
ва інтелектуальної власності, та знищення таких товарів;

– вилучення з цивільного обороту матеріалів і знарядь, 
які використовувалися переважно для виготовлення това-
рів  із  порушенням  права  інтелектуальної  власності,  або 
вилучення та знищення таких матеріалів і знарядь;

– застосування разового грошового стягнення замість 
відшкодування  збитків  за  неправомірне  використання 
об’єкта права  інтелектуальної власності. Розмір стягнен-
ня визначається відповідно до закону з урахуванням вини 
особи та інших обставин, що мають істотне значення;

–  опублікування  в  засобах  масової  інформації  відо-
мостей про порушення права інтелектуальної власності та 
зміст судового рішення щодо такого порушення.

Висновки. Отже, до відносин у сфері інтелектуальної 
власності  застосовуються  як  загальні  принципи  права, 
закріплені  Конституцією  України  (насамперед  принцип 
верховенства права), так  і  загальні принципи цивільного 
права.  Крім  цього,  на  цивільні  правовідносини  у  сфері 
інтелектуальної власності свою дію поширюють галузеві 
цивільно-правові  принципи.  Закріплення  загальних  ци-
вільно-правових  принципів  у Цивільному  кодексі Украї-
ни свідчить про підтвердження законодавцем природного 
права як «першоджерела» цивільного законодавства.
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ОСОБЛиВОСТІ ВиКОНАННЯ БОРЖНиКОМ ОБОВ’ЯЗКІВ 
ЗА ДОГОВОРОМ ФАКТОРиНГУ

PECuLIarITIES Of fuLfILLMENT By ThE dEBTOr Of duTIES uNdEr 
ThE faCTOrINg CONTraCT

Коломієць К.В.,
аспірант кафедри цивільного права і процесу

Національної академії внутрішніх справ

Розкрито загальнотеоретичні положення щодо відступлення права грошової вимоги факторові за договором факторингу. Звернено 
увагу на проблеми визначення правового статусу боржника. Виокремлено особливості виконання боржником своїх обов’язків за дого-
вором факторингу. Запропоновано деякі пропозиції до чинного законодавства щодо удосконалення правового регулювання виконання 
боржником своїх обов’язків за договором факторингу.

Ключові слова: факторинг, боржник, клієнт, фактор, грошова вимога, відступлення права грошової вимоги.

Раскрыты общетеоретические положения уступки права денежного требования по договору факторинга. Акцентировано внимание 
на проблемах определения правового статуса должника. Выделены особенности исполнения должником своих обязанностей за догово-
ром факторинга. Внесены некоторые предложения в действующее законодательство по усовершенствованию правового регулирования 
исполнения должником своих обязанностей по договору факторинга.

Ключевые слова: факторинг, должник, клиент, фактор, денежное требование, уступка права денежного требования.

The article reveals the general theoretical aspects concerning the assignment of the right of monetary claim to the factor under the 
factoring agreement. The attention is focused on the problem of determining the legal status of the debtor. The peculiarities of fulfillment 
by the debtor of the main obligation in the order determined by the factoring agreement are highlighted. Several suggestions to the current 
legislation on improving the legal regulation of the debtor’s performance of their obligations under the factoring agreement are offered.

Key words: factoring, debtor, client, factor, monetary claim, assignment of the right of monetary claim.

Постановка проблеми.  Незалежно  від  визначеного 
конкретним  договором  переліку  прав  та  обов’язків  кож-
ної з його сторін, виконання боржником своїх зобов’язань 
повинне відповідати загальним засадам цивільного зако-
нодавства,  зокрема  принципу  справедливості,  добросо-
вісності  та  розумності.  Ці  засади  частково  розтлумачені 
ст. 526 ЦК України, відповідно до якої  зобов’язання має 
виконуватися належним чином відповідно до умов дого-
вору,  вимог Цивільного  кодексу,  інших  актів  цивільного 
законодавства, а за відсутності таких умов і вимог – від-
повідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що 
звичайно ставляться [1].

Здійснення або утримання від здійснення певних дій, 
що становлять предмет виконання зобов’язання, є одним 
із ключових обов’язків боржника. Законом чітко встанов-
лено, що боржником предмет  зобов’язання має  бути на-
даний кредиторові відповідно до умов договору (у визна-
ченій кількості, якості та ін.). Недотримання ж цих вимог 
є підставою для кваліфікації його дій як неналежного ви-
конання зобов’язання. Такі загальні правила.

Розглядаючи  питання  щодо  виконання  боржником 
договору,  зокрема факторингу,  слід наголосити, що його 
обов’язок щодо вчинення необхідних згідно з умовами до-
говору дій не впливає та не повинен залежати від можли-
вої зміни кредитора у зобов’язанні (внаслідок укладення 
договору факторингу або внаслідок іншої дії, визначеної 
ст. 512 ЦК України), оскільки до нового кредитора пере-
ходять  усі  права  первісного  кредитора.  Відповідно  до 
порядку  подальшого  виконання  основного  зобов’язання, 
погодженого сторонами договору про відступлення права 
вимоги, первісний кредитор повністю або частково вибу-
ває із зобов’язання, а новий кредитор у тій же частці набу-
ває права вимоги щодо основного зобов’язання. Проте об-
сяг прав та обов’язків сторін зобов’язання, що становлять 
його зміст, залишається незмінним.

Відповідно до чинного законодавства правового стату-
су факторів можуть набути дві категорії суб’єктів – бан-
ки, кредитні установи, а також комерційні організації, які 
отримали спеціальну ліцензію на здійснення такого виду 
діяльності.  Зовнішні  правовідносини  складаються  між 

фактором  і  третьою особою,  котра  є  боржником  клієнта 
вже за укладеним між ними договором [2, с. 509].

Як бачимо, теоретичні положення про те, що боржник 
не є стороною у договорі факторингу, не вирішують про-
блеми закріплення його правового статусу. Це відповідно 
створює  перешкоди  ефективному  регулюванню  право-
відносин за цим договором і складових частин правовід-
носин для кожного з його учасників, особливо в частині 
виконання договору саме боржником. Ці та інші аспекти 
зумовлюють  актуальність  питання  та  вимагають  прове-
дення відповідних досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
щодо виконання сторонами обов’язків у забезпечувальних 
зобов’язаннях, в т. ч. і питання щодо виконання договору 
факторингу, були предметом наукових доробок таких ві-
тчизняних  учених-цивілістів,  як  Р.С.  Бевзенко,  Т.В.  Бод-
нар, І.А. Безклубий, В.А. Бєлов, А.В. Вошатко, О.В. Дзера, 
Н.С. Кузнєцова, О.О. Кот, Л.О. Новосьолова, А.В. Пуш-
кіна, Є.О. Рябоконь, І.В. Спасибо-Фатєєва, А.В. Токунова, 
С.І. Шимон та ін.

Мета статті – окреслити загальнотеоретичні положен-
ня щодо відступлення права грошової вимоги факторові за 
договором факторингу. Визначити особливості виконання 
боржником своїх обов’язків перед фактором і сформулю-
вати пропозиції щодо удосконалення чинного законодав-
ства  у  сфері  правового  регулювання факторингових  від-
носин.

Виклад основного матеріалу. Виконання боржником 
своїх  зобов’язань  за  договором  факторингу  має  певну 
специфіку, що  випливає,  насамперед,  із  його юридичної 
сутності та змісту. На нашу думку, як одну з особливос-
тей виконання боржником своїх зобов’язань за договором 
факторингу слід назвати момент у часі, коли боржник по-
винен вчинити дії, які б свідчили про його наміри викона-
ти зобов’язання.

Законом встановлено, що боржник зобов’язаний здій-
снити платіж за умови отримання на своє ім’я письмового 
повідомлення про відступлення грошової вимоги від клі-
єнта або фактора. У такому повідомленні в обов’язковому 
порядку  повинна  бути  визначена  грошова  вимога,  яка 
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 підлягає  виконанню,  а  також  названий  фактор,  котрому 
має бути здійснений платіж.

Варто звернути увагу на те, що ст. 1082 ЦК України не 
визначено, на яку зі сторін договору факторингу покладе-
но обов’язок повідомити боржника про відступлення пра-
ва вимоги. А отже, це може бути як фактор, так і клієнт. 
Сьогодні переважною є практика повідомлення боржника 
фактором,  оскільки  саме  він,  як  новий  кредитор,  зазнає 
ризику настання несприятливих наслідків у разі неповідо-
млення боржника про зміну кредитора в його зобов’язанні. 
Якщо всупереч вимогам боржника фактор не повідомляє 
або не надає доказів відступлення права вимоги, боржник 
набуває  права  виконати  зобов’язання  (здійснити  платіж) 
клієнтові, причому таке виконання зобов’язання буде ви-
знане  належним  і  дозволяє  говорити  про  припинення 
зобов’язання  на  підставі  його  належного  виконання,  як 
це передбачено ст. 526 ЦК України [1]. В останньому ви-
падку негативні наслідки здійснення боржником платежу 
клієнтові будуть покладені на фактора.

У  юридичній  літературі  сформульовано  пропозицію, 
відповідно  до  якої  вважається  доцільним  надсилання 
боржникові спільного повідомлення сторонами договору 
про заміну боржника у зобов’язанні [3, с. 54]. До того ж, 
вважається доречним і те, що надсилання такого повідо-
млення  допускається  як  попереднім,  так  і  новим  креди-
тором  за  договором  факторингу.  Окрім  того,  з  метою 
ефективної  реалізації  наявного  у  сторін  права,  а  також 
можливості  захисту  порушеного  права  як фактора,  так  і 
боржника  (у  зв’язку з ризиками невиконання саме осно-
вного зобов’язання) таке повідомлення боржника має над-
силатися  не  пізніше  наступного  робочого  дня  після  від-
ступлення права вимоги [4, с. 79–80].

На наше переконання, потребує окремої уваги і питан-
ня щодо форми повідомлення про відступлення грошової 
вимоги. Одним  із  перших,  хто,  спираючись на  оновлене 
цивільне  законодавство,  торкнувся  цієї  проблематики, 
став В.І. Пушай. На його думку, відсутність у законодав-
стві вимог щодо форми повідомлення дозволяє говорити 
про те, що воно може здійснюватися у простій письмовій 
формі, незалежно від форми, в якій укладений правочин 
з  уступки  вимоги  чи  правочин,  права  за  яким  відступа-
ються. Свою позицію автор обґрунтовує тим, що за сво-
єю юридичною природою повідомлення не є правочином, 
отже,  на  нього  не  поширюються  вимоги  законодавства 
щодо форми, умов дійсності тощо [5, с. 11].

Ми вважаємо, що закріплення відповідного положен-
ня у законодавстві надасть можливість клієнту та фактору 
належним  чином  врегулювати  порядок  направлення  по-
відомлення  боржникові  й  погодити  зміст  вказаних  у  по-
відомленні вимог і конкретизувати перелік документів на 
підтвердження  реальності  здійснюваної  між  сторонами 
операції  (зокрема  в  частині  фінансування)  тощо.  Окрім 
цього, наявність такої законодавчої норми може стати тим 
чинником, який посилить взаємну гарантію сторін щодо 
належного  дотримання  процедури  передання  клієнтом  і 
набуття фактором права вимоги за наявними або майбут-
німи зобов’язаннями. Це також дозволить пришвидшити 
надсилання доказів або ж, взагалі, необхідність витребу-
вання боржником додаткових документів на підтверджен-
ня факту переходу права вимоги за зобов’язанням відпаде.

Ще одним проблемним аспектом, як  із теоретичного, 
так  і  з  практичного  боку,  є  питання  отримання  боржни-
ком  декількох  повідомлень.  Тобто  йдеться  про  випадки, 
коли право вимоги до боржника відступається декільком 
факторам, і боржник отримав декілька письмових повідо-
млень про відступлення одного й того ж права вимоги.

Деякі науковці пропонують закріпити на рівні закону 
необхідність здійснення платежу тій особі, повідомлення 
на користь якої прийшло раніше за часом. У разі одержан-
ня повідомлення в один день або у разі неможливості ви-
значити пріоритет на одержання платежу боржник вправі 

призупинити виконання покладеного на нього обов’язку, 
негайно повідомивши про це в письмовому вигляді  кре-
дитора за первісним договором та осіб, які претендують 
на отримання коштів за відступленою вимогою. Зокрема, 
пред’явлена до боржника вимога підлягає виконанню піс-
ля надання доказів врегулювання спору між особами, по-
відомлення  яких  він  (боржник)  кваліфікував  як  такі, що 
були отримані одночасно [6, с. 179–180]. Уявляється, що 
запропонований  варіант  поведінки  боржника  можна  ви-
знати найбільш дієвим та універсальним, і його норматив-
не закріплення в українському законодавстві також можна 
оцінити як можливе та необхідне.

На  противагу  вищевказаному,  іноді  зустрічаються 
пропозиції не покладати на боржника обов’язку визнача-
ти пріоритетність вимог факторів. Однак, на нашу думку, 
випадки відступлення однієї вимоги декільком факторам 
вже  є  такими,  що  можуть  містити  зловживання.  Саме 
тому повідомлення всіх суб’єктів правовідношення щодо 
відступлення права вимоги і надання їм можливості са-
мостійно визначати ці пріоритети є доцільним як  із по-
гляду належного виконання зобов’язання, так  і з метою 
захисту боржника, котрий може опинитися у доволі дво-
значному  становищі.  Тим  більше,  що  питання  наступ-
ного  відступлення  права  грошової  вимоги  регулюється 
ст.  1083  ЦК  України,  де  вказано,  що  наступне  відсту-
плення  фактором  права  грошової  вимоги  третій  особі 
не  допускається,  якщо  інше  не  встановлено  договором 
факторингу.  За  умови  наявності  у  договорі  факторингу 
положення  про  наступне  відступлення  права  грошової 
вимоги воно також здійснюється відповідно до положень 
ЦК України щодо факторингу [1].

Крім цього, боржник має право вимагати від фактора 
надання  йому  в  розумні  строки  доказів  того, що  відсту-
плення  грошової  вимоги  факторові  справді  мало  місце. 
На думку Я.С. Карп’як, у числі документів, які б підтвер-
джували  право  отримання  переданого  боргу,  слід  назва-
ти:  контракт  (договір)  із  покупцем;  товарно-транспортні 
накладні;  реєстр  товарно-транспортних  документів;  ра-
хунки-фактури;  акти  приймання-передачі  товарів  тощо 
[7, с. 72]. Це також можуть бути засвідчені копії докумен-
тів, на підставі яких виникло зобов’язання, або ж витяг із 
договору між фактором і клієнтом, де визначаються сторо-
ни та право вимоги, яке відступається. Загалом, поділяю-
чи таку позицію, вважаємо, що має бути й організаційно-
технічний момент – вказівка в повідомленні банківських 
реквізитів фактора,  на  які мають бути перераховані  гро-
шові кошти на виконання відступленої вимоги. На наше 
переконання,  надання  доказів,  які  підтверджують  факт 
відступлення  грошової  вимоги,  теж  необхідно  віднести 
до особливостей виконання договору факторингу. Інакше 
кажучи, боржник має право не виконувати свого обов’язку 
новому кредиторові до надання йому доказів переходу до 
нового кредитора прав у зобов’язанні. Це положення від-
повідає  вимогам  ч.  2  ст.  527 ЦК України,  відповідно  до 
яких  кожна  зі  сторін  у  зобов’язанні  має  право  вимагати 
доказів того, що обов’язок виконується належним борж-
ником або виконання приймається належним кредитором 
чи уповноваженою на це особою,  і несе ризик наслідків 
непред’явлення такої вимоги [1].

Таким  чином,  якщо  клієнт  або  фактор  не  довели 
до  відома  боржника  перехід  прав  фактору  або  фактор 
не  надав  доказів  про  укладення  між  ним  і  клієнтом  до-
говору  про  відступлення  права  вимоги  за  основним 
зобов’язанням, боржник здійснює платіж у виконання ним 
свого зобов’язання клієнтові, а не банку. Клієнт нестиме 
відповідальність перед фактором лише в тому разі, якщо 
договір факторингу передбачає право регресу до клієнта. 
Якщо договором право регресу не передбачено, то в дію 
вступає ч. 3 ст. 1081 ЦК України,  за якою клієнт не від-
повідає  за  невиконання  або  неналежне  виконання  борж-
ником грошової вимоги, право якої відступається і яка за-



113

Порівняльно-аналітичне право
♦

явлена до виконання фактором, якщо інше не встановлено 
договором факторингу [1].

У разі, коли боржник без достатніх правових підстав, 
всупереч принципу добросовісності, виконав зобов’язання 
третій особі, котру він вважав фактором, зобов’язання не 
слід  вважати  припиненим,  оскільки  таке  виконання  не 
припиняє  зобов’язання  боржника  перед  клієнтом.  Така 
ситуація  може  виникнути,  коли  вимога  відступається 
факторові  під  відкладальною  умовою  на  забезпечення 
виконання  зобов’язання  клієнта  перед  фактором,  зокре-
ма  коли  боржник  здійснив  платіж  факторові  незалежно 
від виконання клієнтом свого зобов’язання факторові. На 
думку провідних українських цивілістів, яку ми повністю 
поділяємо, виконане боржником на користь третьої особи 
може бути стягнено з неї як отримане без достатніх право-
вих підстав за позовом боржника до цієї особи [8, с. 928].

Як  бачимо,  питання  щодо  належного  повідомлення 
боржника за основним зобов’язанням про зміну кредито-
ра та суміжні з ним питання щодо форми повідомлення, 
строків його надсилання та виконання тощо є дуже важ-
ливими  для  регулювання  договору  факторингу  загалом. 
Саме  тому  воно  активно обговорюється  в  науковому  се-
редовищі.

Висновки. Отже,  виконання  боржником  своїх 
обов’язків за договором факторингу має певні особливос-
ті, які випливають  із його правової природи та сутності. 
Деякі  з  цих  особливостей  випливають  із  законодавства, 

що регулює названі відносини. Зокрема, однією з особли-
востей виконання боржником своїх обов’язків за догово-
ром  факторингу  є  обов’язковість  направлення  клієнтом 
чи фактором повідомлення боржникові про відступлення 
права  грошової  вимоги  (зміну  кредитора)  з  конкретною 
вказівкою  розміру  грошової  вимоги,  яка  підлягає  вико-
нанню, а також ідентифікацією фактора, котрому має бути 
здійснений  платіж. Надання можливості  клієнту  та фак-
тору належним чином врегулювати порядок направлення 
повідомлення боржникові та погодження змісту вказаних 
у повідомленні вимог і конкретизація переліку документів 
на підтвердження реальності здійснюваної між сторонами 
операції може стати тим чинником, який посилить взаєм-
ну гарантію сторін щодо належного дотримання процеду-
ри передання клієнтом і набуття фактором права вимоги 
за наявними або майбутніми зобов’язаннями та дозволить 
пришвидшити надсилання доказів або ж необхідність ви-
требування боржником додаткових документів на підтвер-
дження  факту  переходу  права  вимоги  за  зобов’язанням 
відпаде.

Надання доказів, які підтверджують факт відступлен-
ня  грошової  вимоги,  теж необхідно  віднести до  особли-
востей виконання договору факторингу. Отже, якщо всу-
переч вимогам боржника фактор не надасть таких доказів, 
боржник має право виконати зобов’язання (здійснити пла-
тіж) клієнтові, причому таке виконання буде визнано на-
лежним і таким, що припиняє зобов’язання.
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У статті досліджуються окремі проблемні аспекти виконання нареченими обов’язку повідомлення один одного про стан свого 
здоров’я. Звертається увага на правові наслідки приховування одним із наречених відомостей про стан свого здоров’я. З’ясовано, що з 
метою належного правового регулювання відносин у досліджуваній сфері окремі питання потребують свого вирішення шляхом внесення 
відповідних змін до чинного законодавства.

Ключові слова: інформація про стан здоров’я, медичне обстеження, тяжка хвороба, визнання шлюбу недійсним.

В статье исследуются отдельные проблемные аспекты выполнения лицами, желающими заключить брак, обязанности уведомления 
друг друга о состоянии своего здоровья. Обращается внимание на правовые последствия сокрытия одним из лиц, желающих заключить 
брак, сведений о состоянии своего здоровья. Установлено, что с целью надлежащего правового регулирования отношений в исследуе-
мой сфере отдельные вопросы требуют своего решения путем внесения соответствующих изменений в действующее законодательство.

Ключевые слова: информация о состоянии здоровья, медицинское обследование, тяжелая болезнь, признание брака недействи-
тельным.

This article examines a number of problem aspects of the implementation of intending spouses’ duty to notify each other of their health 
condition. It focuses on the legal implications of either intending spouse’s failure to disclose any material information about their health condition. 
It is inferred that, in order to properly regulate legal relations in the area under study, certain issues need to be resolved by making appropriate 
amendments to the existing law.
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Постановка проблеми. Шлюб як одна з основних під-
став утворення сім’ї та виникнення сімейних правовідно-
син ґрунтується на вільній, повній згоді чоловіка та жінки, 
елементом якої є взаємна обізнаність наречених зі станом 
свого здоров’я.

Так, положення ч. 1 ст. 30 Сімейного кодексу України 
(далі  –  СК України)  [1]  зобов’язує  наречених  повідоми-
ти один одного про стан свого здоров’я. Положення ч. 3 
ст.  14  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  актів 
цивільного стану» [2] на орган державної реєстрації актів 
цивільного стану, що прийняв заяву про реєстрацію шлю-
бу,  поряд  з  обов’язком  ознайомити  майбутнє  подружжя 
з  умовами  і порядком державної реєстрації шлюбу,  їхні-
ми правами й обов’язками як майбутніх чоловіка та дру-
жини  і  батьків,  вимагає  довести  до  відома  наречених  їх 
обов’язок повідомити один одному інформацію про стан 
свого здоров’я. З метою сприяння виконання нареченими 
зазначеного обов’язку органом державної реєстрації актів 
цивільного стану інформується про можливість здійснен-
ня ними медичного обстеження та за їх бажанням видаєть-
ся направлення відповідного зразка.

Обов’язок  щодо  забезпечення  створення  умов  для 
медичного  обстеження  майбутнього  подружжя  згідно  з 
положеннями ч. 2 ст. 30 СК України [1] покладається на 
державу, а сам механізм організації такого медичного об-
стеження з метою визначення стану їх здоров’я для про-
філактики захворювань, небезпечних для подружжя та їх 
нащадків,  визначається  Постановою  Кабінету  Міністрів 
України №  1740  від  16  листопада  2002  р.  «Про  затвер-
дження  Порядку  здійснення  добровільного  медичного 
обстеження  наречених»  [3].  Варто  зауважити,  що,  якщо 
наречені не пройшли медичне обстеження в добровільно-
му порядку,  то на органи державної  реєстрації  актів ци-
вільного  стану  законодавством  не  покладається  прямого 
обов’язку змусити зазначених осіб його пройти.

Стан опрацювання. Окремі питання, присвячені те-
оретичним  і  практичним  проблемам  виконання  нарече-
ними  обов’язку  повідомити  один  одного  про  стан  свого 
здоров’я, правові наслідки його невиконання тощо були і 

залишаються предметом уваги численних науковців-прав-
ників,  зокрема З.В. Ромовської, С.В. Клименко, В.О. Ко-
жевнікової, Т.В. Войтенко, В.Ю. Євко, О.В. Молдован та 
ін. Аналіз  наукових  праць,  присвячених  окресленим пи-
танням, сімейного законодавства України та інших держав 
свідчить, що зазначені питання внаслідок їхньої різнопла-
новості вимагають проведення додаткових досліджень, а 
нормативна база характеризується певними недоліками.

Метою статті є дослідження окремих аспектів  вико-
нання  нареченими  обов’язку  щодо  взаємної  обізнаності 
про стан свого здоров’я.

Виклад основного матеріалу. Обізнаність як резуль-
тат розумової обробки нареченими інформації щодо стану 
здоров’я передбачає реакцію – згоду або відмову від реє-
страції шлюбу, іноді вона може стати результативним ви-
сновком, що ґрунтується на даних медичного обстеження 
[4, с. 33].

Водночас  питання  обов’язковості  інформування 
осіб, які вступають у шлюб, про стан їх здоров’я є до-
волі неоднозначним. Так, постає питання про співвідно-
шення положення ст. 27 і 32 Конституції України щодо, 
з одного боку, дотримання обов’язку держави захищати 
життя  людини  і  права  кожної  людини  захищати  своє 
життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від про-
типравних посягань, з іншого – недопущення втручан-
ня в особисте і сімейне життя людини, в т. ч. збирання, 
зберігання, використання та поширення конфіденційної 
інформації про особу без її згоди. Також заборонено без 
письмової  згоди  хворого  надання  лікарем  інформації 
про первинний і заключний діагноз і код захворювання 
згідно з Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10) 
[5, с. 54].

Досліджуючи  питання  взаємної  обізнаності  нарече-
них про стан свого здоров’я, науковці звертають увагу на 
деяку  суперечливість  вимог  чинного  законодавства,  де 
закріплено обов’язок наречених повідомити один одного 
про  стан  свого  здоров’я  (імперативна  складова  частина) 
та передбачено добровільність медичного обстеження на-
речених (диспозитивна складова частина) [6, с. 348].
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З цього приводу варто зауважити, що законодавче по-
ложення «наречені зобов’язані повідомити про стан свого 
здоров’я» не означає необхідності проходження майбутнім 
подружжям медичного обстеження. Інакше кажучи, сімей-
ним законодавством покладений на наречених обов’язок 
повідомити один одного про стан свого здоров’я, а не про-
ходження медичного обстеження.

Як видається,  законодавець, приймаючи рішення про 
закріплення нормативного положення щодо добровільнос-
ті медичного обстеження, виходив із припущення, що осо-
би, котрі одружуються на засадах взаємної довіри, любові, 
повинні  самі  вирішувати  всі  важливі  питання,  пов’язані 
з укладенням шлюбу, в т. ч. і питання щодо взаємної обі-
знаності про стан свого здоров’я, зокрема і щодо тих відо-
мостей,  які  можуть  ґрунтуватися  на  підставі  результатів 
медичного обстеження.

Водночас деякі науковці дійшли висновку, що законо-
давче положення про медичне освічення осіб, які вступа-
ють  у шлюб,  повинне мати  імперативний  характер. Так, 
як із цього приводу зазначає З.В. Ромовська, встановлен-
ня обов’язкового медичного обстеження наречених у ре-
продуктивному віці могло б бути однією із законодавчих 
спроб оздоровлення нації, створювало б можливість жінці 
та чоловікові пройти відповідну медичну корекцію до за-
чаття  дитини  [7,  с.  85]. Медичне  обстеження  наречених 
стає особливо актуальним внаслідок різкого зростання ве-
неричних захворювань, кількості ВІЛ-інфікованих, епіде-
мії туберкульозу та інших захворювань [8, с. 101].

Відповідно  до  ч.  4  ст.  30 СК України  результати ме-
дичного обстеження є таємницею і повідомляються лише 
нареченим [1], оскільки мають приватний характер. Сут-
ність права на таємницю про стан здоров’я фізичної осо-
би полягає в її можливості самостійно визначати тих осіб, 
котрі можуть отримати  інформацію про стан  її  здоров’я, 
а також вимагати від осіб, які отримали такі відомості у 
зв’язку з виконанням ними своїх службових обов’язків не 
розголошувати її. Не викликає сумніву, що непоінформо-
ваність одного з наречених про наявність у другої особи 
тяжких  захворювань  (наприклад,  таких  як ВІЛ-інфекція, 
туберкульоз тощо), може призвести до невідворотних на-
слідків. Тому, як слушно зазначає В.В. Резнікова, незважа-
ючи на те, що результати медичного обстеження є таємни-
цею, вони мають повідомлятися особам, які подали заяву 
про  реєстрацію шлюбу  [8,  с.  103].  Звичайно,  володіючи 
правом  на  таємницю  про  стан  свого  здоров’я,  наречені 
можуть відмовитися від надання один одному інформації 
про результати обстеження, проте це може бути підставою 
для відмови від реєстрації шлюбу [7, с. 86].

Наявність  самої  хвороби  не  вважається  підставою 
для  відмови  в  реєстрації шлюбу. Наприклад,  якщо  один 
із наречених або навіть кожен із них не знав про своє за-
хворювання чи, навпаки, знав і все ж таки вирішив заре-
єструвати шлюб, то це не може розглядатися як підстава 
для визнання в майбутньому шлюбу недійсним. Але якщо 
один із наречених приховав відомості про стан здоров’я, 
наслідком чого може стати (стало) порушення фізичного 
або психічного здоров’я іншого нареченого або їх нащад-
ків, то другий має право на підставі положення ч. 5 ст. 30 
СК України звернутися до суду з вимогою про визнання 
шлюбу недійсним. Таким чином, для визнання шлюбу не-
дійсним відіграє роль тільки приховання самого факту за-
хворювання, а не наявність самого захворювання [9, с. 81].

Приховування  відомостей  про  наявність  певного  за-
хворювання передбачає обізнаність одного наречених про 
наявність у нього такого захворювання та свідоме втаєм-
ничення цього факту, що не відповідає вимогам взаємної 
довіри,  порядного  поводження  та  дбайливого  ставлення 
до майбутньої сім’ї та іншого з подружжя [10, с. 80].

Вимога щодо взаємної обізнаності про стан  здоров’я 
потребує  визначення  обсягу  та  змісту  інформації, 
пов’язаної зі станом здоров’я. Так, враховуючи положення 

п. 2.2 Декларації про політику в галузі забезпечення прав 
пацієнта в Європі 1994 р.,  інформація про стан здоров’я 
охоплює медичні факти щодо свого стану, інформацію про 
можливий ризик і переваги пропонованих і альтернатив-
них  методів  лікування,  відомості  про  можливі  наслідки 
відмови від лікування, інформацію про діагноз, прогноз і 
план лікувальних заходів. Оскільки ні СК України, ні ЦК 
України не пропонує легального визначення поняття «ві-
домості про стан здоров’я», а тому, на думку В.Ю. Євко, 
О.В.  Молдован,  зазначений  термін  потребує  деякого 
уточнення шляхом закріплення в чинному сімейному за-
конодавстві переліку тих захворювань, які б створювали 
загрозу порушення або порушували фізичне чи психічне 
здоров’я іншого з подружжя чи їхніх нащадків, що може 
бути підставою для визнання шлюбу недійсним. Науковці 
обґрунтовують свою позицію, беручи до уваги законодав-
чу практику закордонних держав щодо закріплення певно-
го переліку захворювань, приховування яких може стати 
підставою  для  визнання  шлюбу  недійсним  (наприклад, 
ст. 3.21 ЦК Литовської Республіки, ч. 3 ст. 15 СК Респу-
бліки Таджикистан, ч. 3 ст. 12 СК Республіки Вірменія та 
ін.) [11]. Зокрема, відповідно до положення ч. 3 ст. 21 СК 
Туркменістану підставою для визнання шлюбу недійсним 
є  приховання  при  укладенні  шлюбу  однією  особою  від 
іншої  наявності  у  неї  венеричного  захворювання  чи  за-
хворювання, що викликається вірусом імунодефіциту лю-
дини  (ВІЛ-інфекції)  чи  іншого  захворювання,  визнаного 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я небезпечним 
для сімейних відносин [12].

Однак,  як  видається,  закріплення  в  СК  України  ви-
черпного переліку захворювань, про наявність яких осо-
би, що укладають шлюб, мають попередити один одного, 
є неможливим. Водночас, на думку Т.В. Войтенко, перелік 
таких хвороб міг би бути розроблений Міністерством охо-
рони  здоров’я  України  та  використовуватися  при  видачі 
нареченим довідки про відсутність хвороб,  які перешко-
джають реєстрації шлюбу, на  зразок  із Переліком  захво-
рювань,  які  є  підставою для  подання  до  суду матеріалів 
про звільнення засуджених від подальшого відбування по-
карання [8, с. 104].

Виходячи  з  аналізу  положення,  передбаченого  ч.  5 
ст. 30 СК України, навіть самого факту приховування ві-
домостей про стан здоров’я буде недостатньо для визна-
ння  шлюбу  недійсним.  Потребує  додаткового  доведен-
ня, що  приховування  зазначеної  інформації  призвело  чи 
може призвести до порушення фізичного або психічного 
здоров’я іншого нареченого або їх нащадків.

Підтвердженням  цьому,  зокрема,  може  слугувати  рі-
шення Ленінського районного суду м. Миколаєва у справі 
№ 2-4345/11 від 26 квітня 2012 р. про визнання шлюбу не-
дійсним. У ході судового розгляду було встановлено, що 
син позивачів 17 червня 2006 р. уклав шлюб із відповіда-
чем, котра перед реєстрацією шлюбу приховала стан сво-
го здоров’я, що перешкоджало б створенню повноцінної 
сім’ї. Після смерті сина стало відомо про те, що він був 
ВІЛ-інфікований. Позивачі зазначили, що до одруження їх 
син був  здоровою людиною та планував мати повноцін-
ну  сім’ю  з  дітьми,  але  при  реєстрації шлюбу  відповідач 
приховала від нього стан свого здоров’я. Крім того, її стан 
здоров’я негативно відобразився на  здоров’ї  їх  сина, що 
стало причиною його смерті. За поясненням позивачів у 
2004  р.,  їх  син проходив медичний огляд  у Центральній 
лікарні Жовтневого району м. Запоріжжя, де захворюван-
ня на ВІЛ-інфекцію в нього виявлено не було. На думку 
позивачів,  зараження  їх  сина  відбулося  від  відповідача, 
оскільки стало відомо, що відповідач перебуває на обліку 
у Миколаївському обласному центрі профілактики та лі-
кування хворих на СНІД з приводу ВІЛ-інфекції [13].

Якщо  ж  у  судовому  порядку  встановлюється  факт 
захворювання  одного  з  подружжя  до  укладення  шлю-
бу,  а  хвороба останнього не має  суспільно небезпечного 
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 характеру чи тяжких наслідків для другого з подружжя, то 
законні  підстави,  які  б  свідчили про недійсність шлюбу, 
відсутні. Суд, відповідно, надає перевагу суспільній цін-
ності стабільності сімейних відносин перед  індивідуаль-
ним інтересом особи, яка вважає свої права порушеними 
самим  фактом  неповідомлення  її  про  факт  відповідної 
хвороби  іншим з наречених, навіть  за відсутності  загро-
зи  для  неї  і  (або)  для  їхніх  нащадків.  Як  зазначається  в 
юридичній літературі, у такому разі має місце т. зв. «де-
фектний шлюб», сутність якого полягає в тому, що законо-
давець прагне зберегти відносини, що фактично склалися, 
навіть якщо не були дотримані певні вимоги,  і це, за за-
гальним правилом, може виступати підставою недійсності 
[14, с. 228–252].

У  контексті  дослідження  обов’язку  наречених  проін-
формувати один одного про стан свого здоров’я, а також 
правових  наслідків  невиконання  зазначеного  обов’язку 
звертає на себе увагу положення п. 3 ч. 1 ст. 41 СК України, 
відповідно до якого шлюб може бути визнаний недійсним 
за рішенням суду, якщо він був зареєстрований з особою, 
яка приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпеч-
ну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків [1].

Як бачимо,  у  питанні формулювання підстави недій-
сності  шлюбу,  пов’язаних  із  приховуванням  відомостей 
про стан здоров’я одним із подружжя, простежується де-
яка суперечливість положень ч. 5 ст. 30 та п. 3 ч. 1 ст. 41 
СК України,  яка  призводить  до  того, що  законодавець  у 
зазначених  нормах  називає  дві  самостійні  підстави  для 
визнання  шлюбу  недійсним:  1)  приховування  відомос-
тей про стан здоров’я одним із наречених, наслідком чого 
може стати (стало) порушення фізичного або психічного 
здоров’я іншого нареченого чи їхніх нащадків; 2) прихо-
вання тяжкої хвороби або хвороби, небезпечної для друго-
го з подружжя і (або) їхніх нащадків.

Ймовірно, причиною зазначених розбіжностей є непо-
слідовність законодавця у внесенні  змін до сімейного та 
цивільного законодавства на підставі Закону України від 
22 грудня 2006 р. № 524-V «Про внесення змін до Сімей-
ного  та  Цивільного  кодексів  України»,  оскільки  в  своїй 
первісній редакції ч. 5 ст. 30 СК України відповідала п. 3 
ч. 1 ст. 41 СК України [8, с. 146].

Отже, з метою усунення суперечностей при застосову-
ванні  зазначених норм  виникає необхідність  приведення 
їх у відповідність одна одній.

Окрім  протиріччя  за  змістом,  як  слушно  зауважує 
О.А. Чабан, варто зауважити і на термінології, яка вико-

ристовується  законодавцем. Йдеться про поняття  «тяж-
ка хвороба», яке, незважаючи на активне застосування у 
нормативно-правових актах і значні наслідки, що наста-
ють у зв’язку з констатацією «тяжкої» хвороби у тому чи 
іншому випадку, його чітке визначення на законодавчому 
рівні відсутнє. Поняття «тяжкої хвороби» безпосередньо 
стосується медичної сфери, проте визначення зазначено-
го поняття не містить і медична література. Незважаючи 
на те, що чітке визначення «тяжка хвороба» відсутнє і в 
міжнародній практиці, цей термін все ж таки використо-
вується. Так, цікавим є узагальнене тлумачення «тяжкої 
хвороби»  міжнародною  біофармацевтичною  компані-
єю зі штаб-квартирою у Бельгії – UCB (Union Chimique 
Belge).  Відповідно  до  зазначеного  тлумачення  тяжкою 
хворобою  є  неінфекційні  хвороби, фізичні  та  соціальні 
симптоми яких заважають хворому вести нормальне по-
всякденне життя. Така хвороба зазвичай ставить хворого 
у  залежність  від  сім’ї,  друзів,  лікарів,  адже  він  потре-
бує значного догляду та лікування. Так, цією компанією 
сформульовано  три  основні  критерії,  за  якими  хворобу 
можна віднести до «тяжкої»: пагубний вплив на повсяк-
денне життя пацієнта, комплексні, пов’язані між собою 
симптоми, довготривала залежність від лікарів і лікуван-
ня [15, с. 89].

Виходячи з наведеного, можемо зауважити, що поняття 
«тяжка хвороба» є оцінювальним, що вкотре підтверджує 
потребу у закріпленні на законодавчому рівні переліку та-
ких хвороб, приховування яких слугувало б підставою для 
визнання шлюбу недійсним.

Висновки. Питання належного виконання нареченими 
свого обов’язку щодо взаємної обізнаності про стан свого 
здоров’я як важливої  складової частини створення сім’ї, 
основою якої є шлюб, сьогодні видається надзвичайно ак-
туальним. Обов’язок майбутнього подружжя повідомити 
один  одного  про  стан  свого  здоров’я  нормативно  закрі-
плене  і  є  одним  з  елементів  механізму,  який  забезпечує 
створення міцних шлюбів і виступає правовою гарантією 
здоров’я  громадян,  також  їх  нащадків.  Однак  із  метою 
належного  виконання  досліджуваного  обов’язку  окремі 
питання потребують свого нагального й ефективного ви-
рішення шляхом внесення відповідних змін до чинного за-
конодавства. Ігнорування вказаних потреб реформування 
законодавцем  окремих  положень  нормативно-правового 
характеру стане вагомою перешкодою для існування три-
валих шлюбів, реалізації особистих немайнових і майно-
вих прав подружжя.
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У науковій статті висвітлено проблемні питання правового регулювання відшкодування (компенсацію) моральної (немайнової) шко-
ди. Здійснено комплексне дослідження та аналіз наукових досліджень щодо визначення критеріїв та меж відшкодування моральної 
шкоди. Визначено основні проблеми компенсації моральної шкоди у судовій практиці. Проаналізовано види та форми моральної шкоди, 
способи її відшкодування. Наведено пропозиції щодо реалізації права на відшкодування моральної шкоди шляхом удосконалення чин-
ного законодавства. 

Ключові слова: моральна шкода, відшкодування немайнової шкоди, розмір та межі шкоди.

В научной статье освещены проблемные вопросы правового регулирования возмещения морального (неимущественного) вреда. 
Осуществлены комплексное исследование и анализ научных исследований по определению критериев и границ возмещения мораль-
ного вреда. Определены основные проблемы возмещения морального вреда в судебной практике. Проанализированы виды и формы 
морального вреда, способы его возмещения. Приведены предложения по реализации права на возмещение морального вреда путем 
усовершенствования действующего законодательства.

Ключевые слова: моральный вред, возмещение морального вреда, размер и границы вреда.

The article deals with problematic issues of legal regulation of compensation for moral (non-property) damage. Complex research and 
analysis of scientific researches on determination of criteria and limits of compensation for moral harm are carried out. The main problems of non-
pecuniary damage in judicial practice are determined.The types and forms of moral harm, ways of its compensation are analyzed. The proposals 
on the realization of the right to compensation for moral damage by improving the current legislation are presented.

Key words: moral damage, non-pecuniary damage compensation, size and limits of harm.

Постановка проблеми. Основним завданням правової 
та демократичної держави є створення ефективної систе-
ми захисту прав і свобод людини і громадянина.

Проблемі відшкодування моральної шкоди як різнови-
ду шкоди,  яка може бути спричинена фізичній або юри-
дичній особі, уже багато років, проте цей інститут права 
потребує  ґрунтовного  розгляду, що  й  зумовлює  актуаль-
ність публікації.

Інститут  відшкодування  моральної  (нематеріальної) 
шкоди розглядається науковцями в цивілістичній доктрині 
і  закріплений нормами не тільки конституційного права, 
а й нормами цивільного права як один із найбільш ефек-
тивних способів захисту майнових та особистих немайно-
вих прав людини і громадянина. Але, на жаль, в Україні 
відсутній спеціальний нормативно-правовий акт, який би 
регулював відносини з відшкодування моральної (немате-
ріальної) шкоди, визначав поняття «моральна шкода», за-
кріплював межі відшкодування моральної шкоди. Невирі-
шеність питання розміру відшкодування моральної шкоди 
на законодавчому та науковому рівнях породжує актуальні 
проблеми і сприяє подальшому дослідженню цієї пробле-
матики у цивільному праві.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Варто  за-
значити, що дослідженням проблеми відшкодування мо-
ральної шкоди займались такі вчені, як І. Бірюков, О. Гри-
щук,  О.  Дзера,  Л.  Корчемна,  М.  Коссак,  Н.  Кузнєцова, 

В. Луць, В. Примак, Н. Павловська, В. Паліюк, Є. Солод-
ко, С. Рабінович, І. Спасибо-Фатєєва, Р. Стефанчук, І. Ті-
муш, В. Чернадчук, що свідчить про його актуальність.

Формулювання цілей статті. Це дослідження  спря-
моване на низку завдань:

– дослідити правове регулювання відшкодування (ком-
пенсацію) моральної (немайнової) шкоди;

–  проаналізувати проблемні  питання правового  регу-
лювання моральної шкоди та її компенсації;

–  здійснити комплексне дослідження наукових дослі-
джень щодо визначення критеріїв, меж відшкодування мо-
ральної шкоди, її видів та форм;

– розглянути пропозиції щодо реалізації права на від-
шкодування моральної шкоди шляхом удосконалення чин-
ного законодавства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Осно-
вний Закон країни закріплює в Україні засади державної 
політики, спрямованої, насамперед, на забезпечення прав 
і  свобод людини  і  громадянина  та  гідні  умови  їх життя. 
Життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека 
людини визнаються найвищою соціальною цінністю соці-
альної, правової та демократичної держави [1, ст. 3].

Положення  Конституції  України  та  норми  чинного 
законодавства  спрямовані  на  забезпечення  ефективного 
захисту  прав  та  свобод  людини  і  громадянина,  які  міс-
тять  норми,  що  юрисдикція  судів  поширюється  на  всі 
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 правовідносини, які виникають у державі, а також на від-
шкодування  моральної  та  матеріальної  шкоди,  як  наслі-
док, порушених прав фізичних та юридичних осіб.

Відшкодування шкоди  є  одним  із  найважливіших  ін-
ститутів сучасної цивільної правової науки. У чинному за-
конодавстві особа має право на відшкодування моральної 
шкоди, якщо порушено її права. В нормах цивільного за-
конодавства  визначається  два  види шкоди  – матеріальна 
(збитки) та моральна (нематеріальна) шкода та способи її 
відшкодування, які є не вичерпними.

Відсутність  категоріального  апарату,  умов  настання 
цивільно-правової відповідальності за завдану моральну 
шкоду, норм права щодо критеріїв визначення її розміру 
та  способів  відшкодування  залишаються невирішеними 
питаннями як на законодавчому, так і на науковому рів-
нях.  Тому  виникає  потреба  дослідити  актуальні  питан-
ня та наукові точки зору щодо відшкодування моральної 
шкоди.

Історично поняття моральної шкоди, а тим паче меха-
нізму  її відшкодування не було. Цивільний кодекс УРСР 
не містив жодної норми, яка б врегульовувала це питання 
компенсації або відшкодування шкоди немайнового харак-
теру. Але  6  травня  1993  р. Цивільний Кодекс УРСР  був 
доповнений ст. 440-1, яка мала назву «Відшкодування мо-
ральної (немайнової) шкоди».

Нормативно-правовими  актами,  які  закріпили  право 
громадянина на відшкодування моральної шкоди, є: Кон-
ституція України; Цивільний кодекс України 2003 р.; Ко-
декс законів про працю; закони України «Про захист прав 
споживачів» від 12 травня 1991 р.; «Про інформацію» від 
2 жовтня 1992 р.; «Про телебачення і радіомовлення» від 
21 грудня 1993 р.; «Про друковані засоби масової інфор-
мації  (пресу)  в  Україні»,  «Про  державну  підтримку  за-
собів масової  інформації та соціальний захист журналіс-
тів», «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 
1993  р.,  «Про  порядок  відшкодування  шкоди,  завданої 
громадянинові незаконними діями органів дізнання попе-
реднього слідства, прокуратури і суду» тощо.

На окрему увагу заслуговує судова практика з актуаль-
ної  проблеми,  зокрема:  Постанова  Пленуму  Верховного 
Суду України від 31 березня 1995 року № 4 «Про судову 
практику в справах про відшкодування моральної (немай-
нової) шкоди»; Методичні рекомендації  «Відшкодування 
моральної шкоди» (лист Міністерства юстиції України від 
13 травня 2004 р. № 35-13/797), які мають лише рекомен-
даційний характер, адже судовий прецедент не є основним 
джерелом права в Україні.

Правове регулювання відшкодування моральної шко-
ди  як  способу  захисту прав  людини  і  громадянина  здій-
снюється нормами Конституції України, адже у ч. 4 ст. 32 
Конституції України проголошено: «Кожному гарантуєть-
ся  судовий  захист  права  спростовувати  недостовірну  ін-
формацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати 
вилучення будь-якої інформації, а також право на відшко-
дування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиран-
ням, зберіганням, використанням та поширенням такої не-
достовірної інформації» [1].

У  ст.  56  Конституції  України  зазначено:  «Кожен  має 
право  на  відшкодування  за  рахунок  держави  чи  органів 
місцевого  самоврядування  матеріальної  та  моральної 
шкоди,  завданої  незаконними  рішеннями,  діями  чи  без-
діяльністю  органів  державної  влади,  органів  місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб при здій-
сненні ними своїх повноважень» [1].

У  ст.  62  Конституції  України  міститься  положення 
такого  змісту:  «У разі  скасування вироку  суду як непра-
восудного  держава  відшкодовує  матеріальну  і  моральну 
шкоду, завдану безпідставним засудженням» [1].

Відповідно до ст. 23 Цивільного кодексу України, осо-
ба має право на відшкодування моральної шкоди, завданої 
внаслідок порушення її прав, яка полягає:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична осо-
ба зазнала через каліцтво або інші ушкодження здоров’я;

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазна-
ла через протиправну поведінку щодо неї самої, членів її 
сім’ї чи близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазна-
ла через знищення чи пошкодження її майна;

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а та-
кож ділової репутації фізичної або юридичної особи [2].

Отже, відповідно до Конституції України та цивільно-
го законодавства відшкодування моральної шкоди визна-
чається правом особи внаслідок порушення її прав.

Відповідно  до  п.  3  Постанови  Пленуму  Верховного 
Суду України  (ВСУ) № 4 від 31.03.1995 р.   «Про судову 
практику  в  справах  про  відшкодування  моральної  (не-
майнової) шкоди» під моральною шкодою варто розуміти 
втрати  немайнового  характеру  внаслідок  моральних  чи 
фізичних  страждань  або  інших  негативних  явищ,  запо-
діяних фізичній  чи юридичній  особі  незаконними діями 
або бездіяльністю інших осіб [3]. Немає тлумачення, що 
розуміти під іншими негативними явищами, та критеріїв 
визначення моральних страждань.

Ця  норма  суду  має  лише  рекомендаційний  характер 
внаслідок  судової практики, яка напрацьовувалася рока-
ми, і в чинному законодавстві відсутнє офіційне визначен-
ня моральної шкоди. Ст.  23 Цивільного  кодексу України 
визначила лише способи відшкодування такої шкоди, пе-
релік яких не є вичерпним. Формами моральної шкоди ви-
значаються моральні чи фізичні страждання. 

Під немайновою шкодою, заподіяною юридичній осо-
бі, слід розуміти втрати немайнового характеру, що наста-
ли у зв’язку з приниженням її ділової репутації, посяган-
ням на фірмове найменування, товарний знак, виробничу 
марку, розголошенням комерційної таємниці, а також вчи-
ненням дій, спрямованих на зниження престижу чи підрив 
довіри до її діяльності. Отже, залежно від того, кому була 
заподіяна шкода, можна визначити моральну шкоду, запо-
діяну фізичній особі і юридичній особі [3, п. 3].

Отже, аналіз Конституції України, Цивільного кодексу 
України та положень Постанови Пленуму ВСУ дає змогу 
дійти висновку про відсутність майнової (грошової) скла-
дової  частини  у  визначенні  «моральна  шкода»,  а  право 
на  відшкодування моральної шкоди  є  одним  з  основних 
способів  захисту немайнових прав  і має нематеріальний 
характер.

З судової практики Європейського суду з прав людини 
має місце  тлумачення  поняття  відшкодування моральної 
шкоди, яка має назву «сатисфакція». І, вирішуючи справи, 
суд керується нормами Конвенції про захист прав людини 
та основоположних свобод 1950 р.

Більшість  науковців  висловлюють  думку  про  визна-
чення термінології, пов’язаної з моральною шкодою щодо 
розгляду визначення «моральна шкода» як загального те-
оретичного комплексного поняття, адже цей інститут тор-
кається захисту усіх прав, наданих людині природою.

В.Д. Примак розглядає відшкодування моральної шко-
ди як захід цивільно-правової відповідальності, а саме по-
задоговірної, що може бути застосований у разі посягання 
на  будь-які  особисті  немайнові  блага  потерпілої  особи, 
незалежно від того, є воно наслідком порушення особис-
тих немайнових або майнових прав особи в абсолютних 
цивільних відносинах [4, с. 176].

Більшість актів України у різних сферах правового ре-
гулювання розкривають зміст моральної шкоди стосовно 
врегульованих окремими галузями права певних правовід-
носин (моральна шкода внаслідок деліктних зобов’язань, 
відшкодування  моральної  шкоди  внаслідок  порушення 
трудових правовідносин, відшкодування шкоди внаслідок 
вчинення злочину тощо).

Тому питання відшкодування моральної шкоди розгля-
даються у конституційному, цивільному, трудовому, адмі-
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ністративному, цивільному процесуальному та криміналь-
но-процесуальному праві.

Отже, за галузями права, в яких здійснюється відшко-
дування моральної шкоди, можна визначити її види: в ци-
вільному праві; конституційному праві; трудовому праві; 
адміністративному праві; процесуальних галузях права.

У цивільному праві майнова шкода має ще назву «не-
майнова шкода».

Ознаками  відшкодування  моральної  (нематеріальної) 
шкоди  можна  визначити,  що  це  є:  правом  як  фізичних, 
так  і  юридичних  осіб;  гарантією  захисту  прав  і  свобод 
громадян та законних інтересів юридичних осіб; відшко-
дуванням втрат немайнового характеру; відшкодовується 
як за наявності вини того, хто заподіяв шкоду, так і за від-
сутності вини у випадках, визначених чинним законодав-
ством, незалежно від завданої матеріальної шкоди; оціню-
ється в грошовій  сумі  чи  в матеріальній формі.

Відшкодування  моральної  шкоди  в  деліктних 
зобов’язаннях  визначається  як  особливий  спосіб  захис-
ту порушених особистих немайнових чи  (або) майнових 
прав та інтересів особи. 

Питання визначення розміру відшкодування моральної 
шкоди залишається без належного правового врегулюван-
ня в чинному законодавстві, про що й свідчить відсутність 
законодавчих  підстав  для  визначення  розміру  моральної 
шкоди, визначення меж відшкодування шкоди. 

У Цивільному Кодексі України визначені способи від-
шкодування моральної шкоди: грішми, іншим майном або 
в інший спосіб. 

Тому  суд під  час  розгляду  справи  визначає,  яка  саме 
моральна шкода була завдана особі, якого розміру відшко-
дування доцільно визнати необхідним для неї  та чи вза-
галі є обставини (доказова база), на які посилається потер-
пілий,  вважати  моральною шкодою. Під  час  визначення 
розміру відшкодування суд зобов’язаний   дотримуватися 
та керуватися загальними принципами права та судочин-
ства − розумності і справедливості.

Розглядаючи  визначення  розміру  моральної  шкоди, 
варто зазначити, що це питання вирішується лише судом, 
проте сторони можуть пропонувати суду власну оцінку по-
несених ними страждань та компенсацію за їх понесення.

В  науковій  площині  пропонується  погляд щодо  ком-
пенсації  моральної  шкоди,  а  не  її  відшкодування,  адже 
шкода в повному розмірі не може бути відшкодована через 
не визначений об’єм та критерії  оцінки  завданих страж-
дань, обґрунтування та розмір яких визначається на розсуд 
суду відповідно до загальноприйнятих принципів права – 
розумності та справедливості. 

Відповідно  до  п.  9  Постанови  Пленуму  ВСУ  розмір 
відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визна-
чає  залежно  від:  характеру  та  обсягу  страждань  (фізич-
них,  душевних,  психічних  тощо),  яких  зазнав  позивач, 
характеру  немайнових  втрат  (їх  тривалості,  можливості 
відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин, ста-
ну здоров’я потерпілого, тяжкість вимушених змін у його 
життєвих і виробничих стосунках, ступеня зниження пре-
стижу,  ділової  репутації,  часу  та  зусиль,  необхідних для 
відновлення попереднього стану, добровільного спросту-
вання інформації редакцією засобу масової інформації [3].  

Одним  з юридичних фактів,  які  входять до предмета 
доказування,  є  розмір  такої  шкоди,  порядок  обчислення 
якої нині на законодавчому рівні не закріплений. У  позо-
вній  заяві  позивач  самостійно  визначає  розмір  грошової 
компенсації. 

На практиці суди за деякими категоріями справ вста-
новлюють свої критерії, крім зазначених. Варто зазначити, 
що  питання  законодавчого  закріплення  мінімального  та 
максимального розміру відшкодування моральної шкоди, 
тобто меж відшкодування нині є дискусійним. 

На думку І. Бакірової, оскільки у чинному законодав-
стві чітких меж розміру відшкодування моральної шкоди 

не  передбачено,  потерпілі  упереджено  оцінюють  власні 
понесені  страждання,  що  породжує  виникнення  нових 
спорів.  Автор  пропонує  розробити  принципи  мінімаль-
ної та максимальної межі визначення розміру оцінки мо-
ральної шкоди, що дасть  змогу  суду  реально  оцінити  та 
призначити потерпілому відшкодування зазначеної шкоди 
[6, с. 90]. 

М.  Гошовський  та  О.  Кучинська  вважають,  що  мак-
симальний розмір не має перевищувати 200 мінімальних 
розмірів заробітної плати, оскільки розмір моральної шко-
ди  на  практиці  істотно  перевищує  спричинену  шкоду,  і 
розмір стягнутих сум за своїм змістом є відшкодуванням 
порівняно з кримінальним покаранням [7, с. 47−48]. 

Т.В. Чабаненко  вважає, що    встановлення  на  законо-
давчому рівні меж розміру (мінімального або максималь-
ного) моральної шкоди є недоцільним  з таких причин: 

1)  сприйняття   факту моральної шкоди має  індивіду-
альний характер, адже не можна відшкодувати в повному 
обсязі  того, не має (і не може мати) точних критеріїв: ду-
шевного болю, спокою, честі, гідності особи; 

2)  порушене  право  потерпілого,  який  може  оцінити 
втрати немайнового характеру вище або нижче визначено-
го законом рівня, призведе до підвищення чи заниження 
такого розміру, у разі виходу за встановлені рамки; 

3) створюються перешкоди для правозастосовчої прак-
тики  в реалізації належного захисту прав  та законних ін-
тересів людини [7, с. 410]. 

Автор  доходить  висновку,  що  в  законі    не  має  бути 
вказівок, які б стосувалися встановлення мінімального та 
максимального розміру відшкодування моральної шкоди. 
Такий  розмір  суд  має  визначати  в  межах  заявлених  по-
зовних  вимог  залежно  від  тих  критеріїв  оцінки  розміру 
відшкодування моральної шкоди, які наявні в цій справі, 
керуючись при цьому вимогами розумності та справедли-
вості [8, с. 412].

Водночас М.І. Цуркан зазначає, що, оцінюючи розмір 
відшкодування моральної шкоди, необхідно враховувати, 
що  моральну  шкоду  не  можна  відшкодувати  в  повному 
обсязі, адже немає (і не може бути) точних критеріїв май-
нового  виразу  душевного  болю,  спокою,  честі,  гідності 
особи.  Будь-яка  компенсація  моральної  школи  не  може 
бути  адекватною  дійсним  стражданням,  тому  будь-який 
її розмір може мати суто умовний вираз, тим більш якщо 
така компенсація стосується юридичної особи. На практи-
ці обов’язково мають наводитися мотиви визначення роз-
міру моральної шкоди. 

Відсутність  єдиного  нормативно-правового  акта, 
який би регулював питання визначення та доведення на-
явності  моральної  шкоди,  призводить  до  неоднозначної 
практики українських судів. На практиці судами неповно 
з’ясовуються  наявність  підстав  для  відшкодування  мо-
ральної шкоди,  неповною мірою  обґрунтовується  її  роз-
мір, допускаються порушення процесуальних норм.

Відповідно до ч. 2 п. 5 Постанови Пленуму ВСУ, до-
веденню підлягають: наявність моральної шкоди; проти-
правність  діяння  її  заподіювача;  наявність  причинного 
зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача; 
наявність вини останнього в заподіянні шкоди [3].

Отже,  суд  має  з’ясувати,  чим  підтверджується  факт 
заподіяння позивачеві моральних чи фізичних страждань 
або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи яки-
ми діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій 
сумі чи в якій матеріальній формі позивач оцінює заподі-
яну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також 
інші обставини, що мають значення для вирішення спору.

На  сайті Верховної  Ради України  зареєстрований  за-
конопроект № 8396,  автори  якого пропонують прийняти 
Закон України «Про регулювання діяльності із визначен-
ня  моральної  (немайнової)  шкоди»,  який  передбачає  за-
провадження  спеціального  виду  господарської  діяльнос-
ті − встановлення факту завдання та визначення   розміру 



120

№ 1 2019
♦

 моральної  шкоди.  Він  містить  положення  щодо  визна-
чення  випадків  і  порядку  експертизи  моральної  шкоди, 
суб’єктів, які будуть уповноважені надавати такі висновки 
тощо.

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Отже, законодавчого визначення поняття «моральна шко-
да», «право на моральну шкоду» немає, водночас відшко-
дування моральної шкоди є гарантією захисту прав і сво-
бод людини і громадянин незалежно від майнової шкоди, 
яка підлягає  відшкодуванню,  та не пов’язана  з  розміром 
цього відшкодування. Також чинне законодавство не міс-
тить механізму обрахування моральної шкоди в грошово-
му еквіваленті, тим паче іншими способами..

З  огляду  на  норми  чинного  законодавства  відшкоду-
вання моральної (немайнової шкоди) визначається як пра-
вом особи, гарантією захисту її порушених прав і свобод, 
так і заходом цивільно-правової відповідальності. 

Відшкодування моральної шкоди визначається правом 
особи внаслідок порушення її прав. У цивілістичній науці 
відшкодування моральної шкоди  розглядається  також  як 
захід цивільно-правової відповідальності та як спосіб за-
хисту порушених прав та інтересів особи.

Важливим є  те, що розмір моральної шкоди не  зале-
жить  від  розміру  відшкодування  майнової  шкоди  та  від 
того,  чи  була  вона  відшкодована,  хоча  ці  обставини мо-
жуть братися судом до уваги.

Нині законодавство України не має жодного норматив-
но-правового акта, який би врегульовував правовідносини 
щодо  визначення  розміру  моральної  шкоди,  способів  її 
компенсації.  Законодавство, що регулює правовідносини 
в певних галузях, дає визначення «моральна шкода» сто-
совно особливостей цих галузей.

Незважаючи на те, що моральна шкода є немайновою, 
відшкодування її здійснюється грішми, іншим майном або 
в інший спосіб, незалежно від майнової шкоди, яка підля-
гає відшкодуванню та не пов’язана з розміром цього від-
шкодування.   

Вважаємо  за  необхідне  прийняти  законодавчий  акт, 
який би врегулював питання визначення розмірів та меж 
моральної  шкоди,  чітких  способів  та  форм  компенсації 
моральної шкоди, визначення критеріїв моральної шкоди, 
визначив легальну дефініцію моральної шкоди, методику 
та способи обрахування моральної шкоди і підстави для її 
відшкодування.
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У статті досліджено підстави, форми участі прокурора у цивільному процесі та інші спеціальні вимоги, які визначають особливості 
його участі у цивільному судочинстві. Висвітлено проблемні аспекти дотримання принципів цивільного судочинства у процесі реалізації 
органами прокуратури повноважень поза межами сфери кримінального судочинства. Проаналізовано досліджувані питання крізь призму 
національної судової практики та практики Європейського суду з прав людини.   

Ключові слова: прокуратура, повноваження, цивільний процес, судова практика, Європейський суд із прав людини. 

В статье исследованы основания, формы участия прокурора в гражданском процессе и другие специальные требования, которые 
определяют особенности его участия в гражданском судопроизводстве. Освещены проблемные аспекты соблюдения принципов граж-
данского судопроизводства при реализации органами прокуратуры полномочий вне сферы уголовного судопроизводства. Проанали-
зированы исследуемые вопросы сквозь призму национальной судебной практики и практики Европейского суда по правам человека.

Ключевые слова: прокуратура, полномочия, гражданский процес, судебная практика, Европейский суд по правам человека

The article studies the grounds, forms of prosecutor’s participation in civil proceedings and other special requirements defining the aspects of 
his participation in civil proceedings. The problematic aspects were highlighted regarding the compliance with the principles of civil proceedings in 
terms of executing the powers by the prosecutor’s office outside the scope of criminal proceedings. The issues in question were analysed through 
the prism of the national judicial practice and the practice of the European Court of Human Rights.  

Key words: prosecutor’s office, powers, civil proceedings, judicial practice, European Court of Human Rights. 
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Постановка проблеми.  Питання  реалізації  повно-
важень органами прокуратури поза межами сфери кримі-
нального  судочинства  залишається  предметом  тривалих 
дискусій.  Через  різні  національні  правові  традиції  є  без-
ліч моделей цього органу. Саме  тому стверджувати, що  є 
одна  досконала  модель,  видається  недоречним.  Утім,  єв-
ропейський  вектор розвитку,  який обрала Україна,  перед-
бачає врахування думки європейських  інституцій  із цього 
питання. Зокрема, у рекомендаціях Парламентської Асамб-
леї Ради Європи від 27.05.2003 р. № 1604 (2003) «Про роль 
прокуратури  в  демократичному  суспільстві,  заснованому 
на верховенстві закону» наголошено на важливості забез-
печення того, щоб повноваження і функції прокурорів об-
межувалися сферою переслідування осіб, винних у скоєн-
ні  кримінальних  правопорушень,  і  вирішення  загальних 
завдань  щодо  захисту  інтересів  держави  через  систему 
відправлення кримінального правосуддя,  а для виконання 
будь-яких інших функцій були засновані окремі, належним 
чином розміщені та ефективні органи [1]. Положення цієї 
рекомендації були частково втілені у Законі України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», 
яким обсяг повноважень прокуратури було істотно звуже-
но. Зокрема, до компетенції цього органу більше не входить 
захист у суді інтересів громадян. Разом із тим законодавець 
повною мірою не відмовився від ідеї здійснення прокурату-
рою функції представництва. Відповідно до ст. 131-1 Осно-
вного Закону на прокуратуру покладена функція представ-
ництва інтересів держави в суді у виключних випадках і в 
порядку, що визначені законом [2]. 

Така прискіплива увага до цього питання зумовлюєть-
ся тим, що участь прокурора в інших видах судочинства, 
зокрема  цивільному,  створює  певну  загрозу  порушення 
принципів рівності сторін та змагальності з огляду на те, 
що прокуратура є суб’єктом державних владних повнова-
жень, якому в процесі протистоїть юридична чи фізична 
особа  приватного  права.  В  кримінальному  процесі  така 
ситуація компенсується презумпцією невинуватості і тим, 
що тягар доказування лежить на стороні обвинувачення.  
Саме тому існування своєрідних важелів, які б «вирівня-
ли» таке положення, є важливим інструментом дотриман-
ня  основних  засад  цивільного  процесу.    З  огляду  на  ви-
щезазначене,  дослідження  процесуальних  підстав  участі 
прокурора  у  цивільному  процесі  та  аналіз  проблемних 
ділянок видається досить актуальним. 

Стан дослідження.  Питанню  представництва  про-
курором  інтересів  держави  в  суді  присвячена  значна 
кількість    наукових  праць,  серед  яких  можна  виділити 
праці   К.В. Гусарова, К.А. Гузе, М. Лемик, Т.О. Дунаса, 
О.В.  Драган,  О.П.  Натрус,  М.М.  Руденко,  С.Я.  Фурса, 
М.Й. Штефана. Незважаючи на те, що це питання входить 
до кола наукових  інтересів багатьох вчених, воно потре-
бує подальшого висвітлення, зокрема крізь призму аналізу 
практики ЄСПЛ та Верховного Суду.  

Мета статті − дослідження підстав, форм участі про-
курора  в  цивільному  судочинстві  та  інших  спеціальних 
процедурних  вимог,  які  встановлюють  особливості  його 
участі у цивільному процесі.

Виклад основного матеріалу. Цивільний процесуаль-
ний кодекс України  (далі – ЦПК) не встановлює підстав 
участі  прокурора  в  цивільному  процесі,  натомість  такі 
підстави  встановлені  Законом  України  «Про  прокурату-
ру». Відповідно до ст. 23 вказаного Закону прокурор здій-
снює представництво в суді законних інтересів держави у 
разі порушення або загрози порушення інтересів держави 
[3]. Аналіз цієї підстави вимагає, насамперед, з’ясування 
змісту поняття «інтерес держави».

У Рішенні Конституційного Суду від 8 квітня 1999 р. 
(справа про представництво прокуратурою України інтер-
есів держави в арбітражному суді) визначено, що в основі 
державних інтересів завжди є потреба у здійсненні загаль-
нодержавних  (політичних,  економічних,  соціальних  та 

інших) дій, програм, спрямованих на захист суверенітету, 
територіальної  цілісності,  державного  кордону  України, 
гарантування  її  державної,  економічної,  інформаційної, 
екологічної безпеки, охорону землі як національного ба-
гатства, захист прав усіх суб’єктів права власності та гос-
подарювання тощо [4]. Як видається, КСУ не дає вичерп-
ного  переліку елементів інтересу держави, що пов’язано 
з його комплексним характером, який, своєю чергою, зу-
мовлюється  низкою  функцій,  які  покладені  на  державу. 
При цьому невизначеність цього поняття не варто розгля-
дати тільки в негативному контексті. Зокрема Верховний 
Суд наголошує, що надмірна формалізація «інтересів дер-
жави»  може  призвести  до  необґрунтованого  обмеження 
повноважень  прокурора  на  захист  суспільно  значущих 
інтересів там, де це дійсно потрібно [5].

Аналізуючи  наведені  елементи,  можна  дійти  висно-
вку,  що  захист  інтересів  держави  в  порядку  цивільного 
судочинства  можливий,  насамперед,  щодо  охорони  зем-
лі  як  національного  багатства,  захисту  права  власності, 
оскільки  захист  суверенітету,  територіальної  цілісності, 
державного  кордону України,    гарантування  безпеки  ви-
дається можливим, насамперед, у порядку кримінального 
судочинства. 

Як вже зазначалось вище, перелік підстав участі про-
курора у цивільному процесі до 2016 р. не обмежувався 
захистом інтересів держави. До того ж у багатьох країнах 
представницька функція прокуратури не обмежується за-
хистом інтересів тільки держави [6, с. 110−111]. Виникає 
питання:  в  яких межах  видається  обґрунтованою  участь 
прокурора у цивільному процесі та чи є вона взагалі до-
цільною? Вважаємо, що це питання варто дослідити крізь 
призму практики Європейського Суду з прав людини (далі 
− ЄСПЛ). З цього приводу ЄСПЛ займає доволі помірко-
вану позицію. Так у рішенні по справі «Ф.В. проти Фран-
ції» від 31.03.2005 р. суд розцінює участь прокурора в суді 
на боці однієї зі сторін як обставину, що може впливати на 
дотримання принципу рівності сторін, мотивуючи це тим, 
що прокурор або посадова особа з аналогічними функція-
ми, пропонуючи задовольнити або відхилити скаргу, стає 
противником або союзником сторін у справі,  і тому його 
участь може викликати в однієї зі сторін відчуття нерівно-
сті [7]. У рішенні «Корольов проти Росії» від 01.01.2010 р. 
№ 5447/03 ЄСПЛ поставився з розумінням до того, що в 
деяких державах з огляду на  історичні, економічні пере-
думови,  а  також  із  міркувань  ефективності  прокуратура 
виконує функції за межами кримінальної юрисдикції., але 
при цьому наголосив на виключності таких повноважень. 
Також судом було наголошено, що компетенція прокуро-
рів за межами кримінальної юрисдикції має регулюватись 
законом максимально точно; прокурори мають бути наді-
лені  такими  самими  правами  й  нести  ті  самі  обов’язки, 
що  й  друга  сторона  і  не можуть  користуватись  привіле-
йованим становищем у судовому процесі; обов’язок про-
курорів мотивувати свої дії, повідомляти інших учасників 
справи та суд про мотиви своєї поведінки має бути закрі-
плений на рівні закону [8].

З такою позицією варто погодитись, адже за таких умов 
спір ніби набуває публічного характеру, що не є властивим 
цивільному судочинству. За такого підходу  інша сторона, 
яка протистоїть прокуратурі, має бути наділена додатко-
вими  інструментами. Звісно, наділяти  таку  сторону пре-
зумпцією правоти тільки на тій підставі, що їй у процесі 
протистоїть  прокуратура,  є  недоцільним,  адже  в  певних 
випадках  це  суперечить  змісту  спірних  правовідносин. 
Саме тому своєрідним засобом дотримання балансу й за-
сад пропорційності є чітка регламентація участі прокуро-
ра у цивільному процесі з визначенням вичерпного пере-
ліку підстав участі та переліку умов, за яких прокуратура 
могла представляти інтереси держави.

Разом із тим ЄСПЛ не наголошує на тому, що проку-
рор може представляти виключно інтереси держави. Так, 
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у  рішенні  «Менчинська проти Російської Федерації» від 
15.01.2009 р. № 42454/02 ЄСПЛ висловив таку позицію: 
«Сторонами  цивільного  провадження  виступають  пози-
вач і відповідач, яким надаються рівні права, в тому числі 
право  на  юридичну  допомогу.  Підтримка,  що  надається 
прокуратурою  одній  зі  сторін,  може  бути  виправдана  за 
певних обставин, наприклад, при захисті інтересів незахи-
щених категорій громадян (дітей, осіб з обмеженими мож-
ливостями та  інших категорій), які, ймовірно, не в  змозі 
самостійно  захищати  свої  інтереси,  або  в  тих  випадках, 
коли відповідним правопорушенням зачіпаються інтереси 
великого числа громадян, або у випадках, коли потрібно 
захистити інтереси держави» [9]. 

Не можна не погодитись, що у державі є незахищені 
верстви населення. Діти, люди похилого віку, недієздатні, 
обмежено  дієздатні,  люди  з фізичним  вадами –  всі  вони 
потребують додаткової уваги. Відповідно до Конституції 
України наша держава є соціальною. Соціальна функція, 
власне кажучи, і полягає у підтримці незахищених верств 
населення.  За  такого  підходу,  на  нашу  думку,  представ-
ництво  інтересів  громадян  прокуратурою  вбачається  ви-
правданим. Водночас принцип пропорційності цивільного 
судочинства  вимагає  збереження розумного балансу між 
приватними та публічним інтересом, тому, як і у разі за-
хисту  інтересів держави, вважаю, що така участь проку-
рора потребує детальної законодавчої регламентації. Так, 
недопустимим  є  надання  якихось  привілеїв  стороні,  на 
боці  якої  знаходиться  прокуратура,  тобто  прокурор  має 
дотримуватись всіх процесуальних вимог, які зазвичай ви-
суваються до поведінки учасників. Так, у рішенні ЄСПЛ 
«Фарейра Алвеш проти Португалії» від 21.06.2007 р. про-
курор брав участь у цивільному процесі щодо спору з при-
воду здійснення батьківських прав і, надаючи суду докази 
на  підтвердження  свої  правової  позиції,  не  давав  змоги 
ознайомитися  з  ними  іншій  стороні.  ЄСПЛ  констатував 
порушення ч. 1 ст. 6 Конвенції, вказавши, що справа, яка 
розглядається судом, є досить делікатною, оскільки вима-
гає  захисту,  в  першу  чергу,  інтересів  дитини,  і  оскільки 
повноваження прокурора,  з  огляду на покладні на орган 
функції, дають змогу здійснювати вплив на рішення суду у 
цій справі, його поведінка має відповідати принципу зма-
гальності,  який передбачає  змогу сторін  знати та комен-
тувати  всі  докази,  заяви,  надані  суду навіть незалежною 
посадовою особою з метою здійснити вплив на рішення 
суду [10]. 

Також,  з  огляду на диспозитивність цивільного  судо-
чинства у процесі  здійснення захисту  інтересів громадя-
нина є необхідність тісної комунікації та єдності правової 
позиції прокуратури і громадянина, права і законні інтер-
еси якого порушені. Тобто є недопустимим звернення про-
курором  до  суду  за  захистом  інтересів  громадянина  без 
його відома, крім того, без його згоди, продовження роз-
гляду справи, якщо особа відмовляється від позову. 

Тобто участь прокурора у цивільному процесі в певних 
випадках,  як-от  захист  інтересів  держави,  незахищених 
категорій громадян, або в тих випадках, коли відповідним 
правопорушенням зачіпаються інтереси значної кількості 
громадян, є виправданою за умови дотримання принципу 
рівності,  змагальності  сторін,  пропорційності  які,  своєю 
чергою, забезпечуються детальною, чіткою регламентаці-
єю поведінки прокурора, а саме встановленням вичерпно-
го переліку підстав та розширеного переліку умов участі, 
що забезпечувало б виконання вимоги щодо виключності 
повноважень, субсидіарності ролі прокурора, закріплення 
за прокурором рівних прав та однакових з  іншою сторо-
ною обов’язків, що відповідають процесуальному статусу 
з метою недопущення встановлення привілейованого ста-
тусу прокурора у цивільному процесі.  

Відповідно  до  Закону  України  «Про  прокуратуру» 
прокуратура  є  правомочною  реалізувати  функцію  пред-
ставництва інтересів держави за таких умов: 1) захист ін-

тересів держави не здійснює або неналежним чином здій-
снює суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого 
належать відповідні правомочності; 2) у разі відсутності 
такого  органу. Прокурор,  який  звертається  до  суду  в  ін-
тересах держави, обґрунтовує, в чому полягає порушення 
інтересів держави, необхідність  їх  захисту,  визначені  за-
коном підстави для звернення до суду. 

Судова  ж  практика  свідчить,  що  наявність  зазначе-
них  умов  участі  у  процесі  не  завжди  обґрунтовується 
прокурорами,  що  викликає  відповідну  реакцію  з  боку 
судової  влади.  Так,  постановою  Північного  апеляційно-
го господарського суду від 1 листопада 2018 р. по справі 
№ 927/246/18 рішення господарського суду Чернігівської 
області від 9 липня 2018 р., яким було задоволено вимоги 
прокурора про  внесення  змін  до  договору  оренди  землі,  
скасовано. Постанова мотивована тим, що прокурором не 
обґрунтовано  наявності  визначених  законодавством  під-
став  для  здійснення  представництва  інтересів  держави 
в суді,  зокрема не доведено, що уповноважений орган, в 
інтересах якого він звернувся з позовом, не здійснює або 
неналежним чином здійснює свої повноваження щодо за-
хисту  інтересів  держави  [11].  Верховний  суд  із  приводу 
таких  ситуацій  зазначає:  «Саме лише посилання  в  позо-
вній заяві на те, що уповноважений орган не здійснює або 
неналежним  чином  здійснює  відповідні  повноваження, 
для прийняття заяви для розгляду недостатньо. У такому 
разі  прокурор  має  надати  належні  та  допустимі  докази 
відповідно до вимог процесуального закону: 1) внесення 
відомостей  до  Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань 
про вчинене кримінальне правопорушення; 2) вирок суду 
щодо  службових  осіб;  3)  докази  накладення  дисциплі-
нарних  стягнень  на  державних  службовців,  які  обійма-
ють посаду  державної  служби  в  органі  державної  влади 
та  здійснюють  встановлені  для  цієї  посади  повноважен-
ня,  за  невиконання  чи  неналежне  виконання  службових 
обов’язків тощо. У кожному такому випадку прокурор має 
навести  (а  суд перевірити) причини,  які перешкоджають 
захисту інтересів держави належним суб’єктом і є підста-
вами для звернення прокурора до суду» [5].  

Отже, прокурор є допоміжною фігурою у цивільному 
процесі під час здійснення захисту інтересів держави, тоб-
то ця функція покладається, насамперед, на  відповідних 
суб’єктів владних повноважень, а не на прокурора. Він не 
може вважатися альтернативним суб’єктом звернення до 
суду  і  замінювати  належного  суб’єкта  владних  повнова-
жень, який може і бажає захищати інтереси держави.

Варто зауважити, що законом встановлена процедура, 
яка  має  передувати  зверненню  прокурора  до  суду.  Так, 
відповідно  до  ст.  23  Закону України  «Про  прокуратуру» 
прокурор зобов’язаний попередньо, до звернення до суду, 
повідомити про це відповідного суб’єкта владних повно-
важень. Тобто орган, який уповноважений на здійснення 
функцій  у  спірних  правовідносинах.  Але  практика  свід-
чить, що і ця вимога далеко не завжди дотримується. Так, 
27 червня 2018 р. Верховний Суд у складі колегії суддів 
Другої судової палати Касаційного цивільного суду пого-
дився з висновком апеляційного суду і відмовив заступни-
ку прокурора, який здійснював представництво інтересів 
держави в особі Головного управління Держгеокадастру у 
Волинській області, у задоволенні скарги на ухвалу апе-
ляційного суду Волинської області від 28 березня 2017 р., 
якою провадження у справі було закрито з огляду на неви-
конання вимог ЦПК України Закону України «Про проку-
ратуру». Зокрема, апеляційний суд мотивував своє рішен-
ня тим, що заступник прокурора не надав суду докази на 
підтвердження факту повідомлення Головного управління 
Держгеокадастру у Волинській області про звернення до 
суду  [12]. Наявність  аналогічних недоліків  констатовано 
Верховним Судом у складі колегії суддів об’єднаної палати 
Касаційного господарського суду у справі №  924/1256/17 
від 07.12.2018 р. [13].
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ЦПК України та Закон України «Про прокуратуру» ви-
значає такі форми участі прокурора у цивільному процесі: 
1) звернення до суду з позовною заявою; 2) участь у роз-
гляді  справи; 3)  вступ у  справу, провадження в якій від-
крито за позовом іншої особи; 4) подання апеляційної та 
касаційної скарги, заяви про перегляд судового рішення за 
нововиявленими або виключними обставинами; 5) участь 
у виконавчому провадженні.

Варто зауважити, що за загальним правилом прокурор 
не набуває статусу позивача у справі, провадження в якій 
відкрито  за  його  позовною  заявою,  натомість  позивачем 
виступає орган, уповноважений державою на здійснення 
функцій  у  спірних  правовідносинах.  Винятками  є  від-
сутність у такого органу відповідних повноважень або ж 
відсутність самого суб’єкта публічної влади. Така позиція 
законодавця  урівноважується  наданням  прокурору  всіх 
процесуальних прав і обов’язків «формального» позивача, 
за винятком права укладати мирову угоду. 

Розглядаючи  процесуальний  статус  прокурора 
більш детально,  варто  зауважити, що  відповідно  до  ч.  2 
ст. 57 ЦПК відмова органів та інших осіб, які звернулися 
до суду в інтересах інших осіб (до них зарахований проку-
рор), від поданої ними заяви або зміна вимог не позбавляє 
особу, на захист прав, свобод та інтересів якої подано за-
яву, права вимагати від суду розгляду справи та вирішення 
вимоги у первісному обсязі [14]. Якщо прокурор відмов-
ляється від поданого ним позову, а орган, уповноважений 
на здійснення функцій у спірних правовідносинах, вима-
гає від суду розгляду справи, то проблем не виникає – суд 
продовжує розгляд справи. Інша ж справа, коли прокурор 
вимагає  зменшення  розміру  позовних  вимог,  а  суб’єкт 
владних повноважень вимагає залишити  їх в первісному 
обсязі. Яке рішення має прийняти суд? З урахуванням ви-
щенаведеної норми вважаємо, що немає потреби в тому, 
щоб заздалегідь встановити, якій вимозі варто надати пе-
ревагу. На нашу думку, це питання має бути вирішено, з 
огляду на  рівень обґрунтованості правових позицій зазна-
чених учасників.

Примітним є також те, що відмова органу, уповнова-
женого  здійснювати функції  у  спірних правовідносинах, 
від поданого прокурором в  інтересах держави позову чи 
поданням  ним  заяви  про  залишення  позову  без  розгля-
ду  не  позбавляє  прокурора  права  підтримувати  позов,  а 
суд –  продовжувати розгляд справи. Існування такого до-
даткового механізму захисту  інтересів держави, на нашу 
думку, є обґрунтованим з огляду на те, що відмова від по-
зову або подання заяви про залишення позову без розгля-
ду може буде формою неналежного здійснення відповід-
ним суб’єктом публічної влади своїх повноважень. Окрім 
того, К.А. Гузе слушно зазначає, що первинним об’єктом 
захисту прокурора в суді виступають саме інтереси держа-
ви, тому позивач  (орган, уповноважений державою здій-
снювати відповідні функції у спірних правовідносинах) не 
повинен мати повної автономії у процесі вчинення в суді 
розпорядницьких дій [15, с. 116].

Вступ  прокурора  у  справу,  провадження  в  якій  від-
крито за позовом  іншої особи, можливий до початку роз-
гляду  справи  по  суті. Варто  зауважити, що  така  позиція 
законодавця  в ЦПК України  суперечить  вимогам Закону 
України  «Про  прокуратуру»,  відповідно  до  якого  вступ 
у  справу можливий на  будь-якому  етапі  судового  прова-
дження. Позиція, закріплена в ЦПК, уявляється більш об-
ґрунтованою, зважаючи на те, що кожна стадія цивільного 
процесу характеризується специфічними завданнями і об-
сягом можливостей учасників справи. Але разом із тим як 
перша, так і друга позиція викликають низку запитань.

Так, учасник спору має право подати докази разом із 
поданням  заяви  по  суті  справи.  Прокурор,  вступаючи  у 
справу,  відкриту  за  позовом  іншої  особи,  не  подає  такої 
заяви. Чи означає це, що він позбавлений права подати до-
кази? Звісно, положення ст. 83 ЦПК дає  змогу учаснику 

подати докази поза межами встановленого законом стро-
ку, якщо особа, яка їх подає, обґрунтувала неможливість 
їх  подання  у  строк  із  причин,  що  не  залежали  від  неї. 
Враховуючи те, що прокурор не є «первісним» суб’єктом 
звернення з позовною заявою, а тому на момент подачі по-
зову  іншою особою він взагалі не має жодного процесу-
ального статусу у цій справі, це дає підстави стверджувати 
про неможливість подання останнім доказів поза межами 
строків, встановлених ст. 83 ЦПК України. Водночас така 
багаторівнева  конструкція,  яка  утворилась  внаслідок  за-
стосування такої норми до вказаної ситуації, свідчить, що 
розрахована вона на зовсім інші випадки. На нашу думку, 
доцільно  було  б  доповнити ЦПК України  окремою нор-
мою такого змісту: органи чи особи, яким законом нада-
но право звертатись до суду в інтересах інших осіб у разі 
вступу у справу, відкриту за позовом іншої особи, мають 
подати докази разом із заявою про вступ у справу.

Щодо подання апеляційної скарги, то в ЦПК не уточ-
нюється,  чи  є  прокурор  суб’єктом  звернення,  якщо  він 
не брав участі у розгляді справи в суді першої  інстанції. 
Натомість у Законі України «Про прокуратуру» право по-
дачі апеляційної скарги незалежно від участі у судовому 
розгляді надається Генеральному прокурору, його першо-
му  заступнику  та  заступникам,  керівникам  регіональних 
та місцевих прокуратур, першим заступникам та  заступ-
никам керівників регіональних прокуратур. Вчені схиля-
ються до думки, що така позиція законодавця є невдалою, 
зокрема,  К.В.  Гусаров  зазначає,  що  право  апеляційного 
оскарження  повинен  мати  тільки  прокурор,  який  брав 
участь  у  розгляді  справи,  оскільки  надання  прокурору, 
який не брав участі в розгляді справи, права на апеляційне 
оскарження  судового  рішення містить  елементи  нагляду 
за судовою діяльністю [16, с. 44−45]. Але варто врахувати, 
що з огляду на умови участі прокурора у цивільному про-
цесі право подати апеляційну скаргу, навіть якщо проку-
рор не брав участі у розгляді справи, в окремих випадках 
може виявитись досить слушним. Так, відповідний орган 
державної влади за наявності законних підстав на подачу 
апеляційної скарги може не реалізувати таке право з огля-
ду на різні мотиви, тим самим неналежним чином здійсни-
ти свої функції у спірних правовідносинах.   

Аналогічне питання постає і стосовно участі прокуро-
ра у виконавчому провадженні. Так, відповідно до Закону 
України «Про виконавче провадження» участь останнього 
на цій стадії процесу обмежується випадками виконання 
рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося пред-
ставництво інтересів держави в суді [17]. Тобто вступ про-
курора у виконавче провадження за результатами справи, 
в якій ця посадова особа не брала участі, позбавляє її мож-
ливості вимагати виконання судового рішення. 

Таким чином, необхідність існування за таких умов до-
даткового механізму захисту інтересів держави прослідко-
вується як на стадїї апеляційного оскарження рішення, так 
і на стадії його виконання, що з урахуванням додержання 
встановлених законом умов участі не суперечить субсиді-
арній ролі прокурора. 

Висновки. Прокурор бере участь у цивільному проце-
сі з метою захисту інтересів держави, тому центральною 
категорією в межах окреслених правовідносин є поняття 
«інтерес  держави».  Відсутність  чіткої  дефініції  вказаної 
категорії  пов’язана  з  її  комплексним  характером,  який, 
своєю чергою, зумовлюється низкою функцій, які покла-
дені на державу. При цьому невизначеність цього поняття 
не треба розглядати тільки в негативному контексті.

З  урахуванням  соціальної  спрямованості  нашої  дер-
жави  вважаємо,  що  розширення  компетенції  прокурора 
в частині здійснення представницької функції може бути 
виправдане, але як і у разі представництва інтересів дер-
жави – за умови дотримання загальних засад цивільного 
судочинства. Так, принцип пропорційності може бути за-
безпечений  шляхом  встановлення  вичерпного  переліку 
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підстав  участі  та  розширеного  переліку  умов,  принцип 
рівності та змагальності − наділенням рівними правами та 
обов’язками  учасників  відповідно  до  їх  процесуального 
статусу. 

Аналізуючи доцільність участі прокурора у цивільно-
му процесі крізь призму рішень ЄСПЛ, можна дійти ви-
сновку, що суд не ставиться скептично до такої практики, 
зокрема  й  у  випадках  представництва  інтересів  грома-
дянина,  але при цьому наголошує на виключності  таких 
повноважень, що передбачає можливість вступу прокуро-
ра  у  цивільний  процесі,  якщо  захист  інтересів  держави, 
суспільства чи окремих вразливих категорій громадян не 
може бути здійснений в  інший спосіб, на обов’язковості 
чіткої, докладної регламентації повноважень, недопусти-
мості привілейованого статусу прокурора.

Національна  судова    практика  свідчить,  що  вимоги, 
які пред’являються до поведінки прокурора у разі участі у 
цивільному судочинстві виконується не завжди. Порушен-
ня зазначених вимог неодноразово були предметом уваги 
суду касаційної інстанції. Так, Верховний Суд систематич-
но  наголошує  на  тому, що  прокурор  не може  вважатися 
альтернативним суб’єктом звернення до суду і замінювати 
належного  суб’єкта  владних  повноважень,  оскільки    він 
виконує субсидіарну роль у цивільному процесі, що є га-

рантією дотримання загальних засад цивільного судочин-
ства.

Участь прокурора у процесі може відбуватись у таких 
формах: подання позовної зави; вступ у справу, відкриту 
за позовом іншої особи; подання апеляційної, касаційної 
скарги; подання заяви про перегляд судового рішення за 
нововиявленими або виключними обставинами; подання 
зави  про  відкриття  виконавчого  провадження.  Причому 
кожна з форм участі характеризується низкою особливос-
тей, як-от час вступу у справу, можливість участі у процесі 
залежно від участі у попередніх стадіях. При цьому ЦПК 
України врегульовано не всі питання, пов’язані з участю 
прокурора у цивільному процесі. 

Підсумовуючи  викладене,  варто  наголосити  на  тому, 
що проблема полягає не стільки в доцільності наявності 
представницької функції у прокуратури,  адже вона є до-
датковим  інструментом  захисту,  скільки  в  тому, що,  по-
перше, посадові особи не дотримуються вимог закону, які 
висуваються  до  їх  участі,  зокрема  не  обґрунтовують  на-
лежним чином підстави участі, не повідомлять суб’єктів 
владних  повноважень  про  свої  дії.  По-друге,  законодав-
ство містить низку прогалин у регулюванні цього питан-
ня, які потребують усунення з метою забезпечення належ-
ного функціонування досліджуваного механізму. 
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Статтю присвячено дослідженню інституту врегулювання спору за участю судді у цивільному процесі України. Висвітлено погляди 
науковців на правову природу цього інституту. Проаналізовано правову регламентацію, а також судову практику, що склалась за період 
нововведень. Сформульовано висновки та пропозиції, спрямовані на вдосконалення процедури врегулювання спору за участю судді у 
цивільному процесі.

Ключові слова: правовий інститут, врегулювання спору за участю судді, медіація, суддя, цивільний процес.

Статья посвящена исследованию института урегулирования спора с участием судьи в гражданском процессе Украины. Осущест-
влен анализ взглядов ученых на правовую природу данного института. Проанализирована судебная практика, сложившаяся за период 
нововведений. Сформулированы выводы и предложения, направленные на совершенствование процедуры урегулирования спора с 
участием судьи в гражданском процессе Украины.

Ключевые слова: правовой институт, урегулирование спора с участием судьи, медиация, судья, гражданский процесс.

The article is devoted to the investigation of the dispute resolution institution with participation of a judge in the civil process in Ukraine. High-
lighted the views of scholars on the legal nature are of this institute. Analyzed the legal regulation, as well as judicial practice, which has devel-
oped during the period of innovations has been. Formulated the conclusions and proposals aimed at improving the dispute settlement procedure 
involving the judge in the civil procedure process.

Key words: legal institution, settlement of a dispute involving a judge, mediation, judge, civil process.

Актуальність та важливість цієї теми дослідження зу-
мовлена  змінами  в  Цивільному  процесуальному  кодексі 
України  в  редакції  Закону № 2147-VII  від  03.10.2017  р., 
які принесли в процесуальне законодавство новий інсти-
тут – врегулювання спору за участі судді. Згідно з даними 
Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР) ця 
процедура  стала  популярною  у  використанні  учасника-
ми  судового  процесу.  З  огляду  на  актуальність  питання, 
у  статті  буде  проаналізовано  це  нововведення,  а  також 
розглянуто його основні переваги, недоліки та характерні 
риси.

Метою  статті  є  дослідження  інституту  врегулювання 
спору  за  участю  судді,  висвітлення  проблемних  питань, 
що можуть виникнути під час практичного застосування 
норм, які регламентують процедуру врегулювання спору 
за участю судді.

Питання щодо врегулювання спору за участю судді у 
своїх працях досліджували О. Тиханський, О. Можайкіна, 
Н. Кіреєва, Є. Приймак, Т. Цувіна, Н. Грень, Л. Романадзе 
та інші.

Головною  підставою  запровадження  врегулювання 
спору за участі судді є зміна усталеної судової процедури 
захисту  прав,  свобод  та  інтересів,  завдяки  звільненню  її 
від зайвих, ускладнених, довгострокових, а також таких, 
що найчастіше  не відповідають принципу пропорційності 
з огляду на мету цивільного судочинства, елементів, ста-
дій, процесуальних дій тощо, що, своєю чергою, пропонує 
їх заміну новими, більш ефективними [1].

Нині в юридичній науці є різні точки зору щодо пра-
вової  природи  інституту  врегулювання  спору  за  участю 
судді. Так, О. Можайкіна вважає, що інститут врегулюван-
ня спору за участю судді є одним із видів медіації. Учена, 
обґрунтовуючи свою думку,   виділяє основні критерії, за 
якими зараховує цей інститут до медіації:

- врегулювання спору відбувається  за участю третьої 
(нейтральної сторони), якою виступає суддя. Так, під час 
вирішення  спору  за  участю  судді  владні  повноваження 
останнього  полягають  у  тому,  що  він  затверджує  миро-
ву  угоду,  а  також  слідкує  за  тим, щоб  не  здійснювалося 
зловживання процесуальними правами сторонами. Тобто 
така  функція  судді  не  може  розглядатися  як  діяльність 
щодо здійснення правосуддя;

-  до  ключових  принципів  належать  конфіденційність 
та добровільність;

-  вирішення  спору  здійснюється  з  урахуванням  най-
більш прийнятих шляхів  для  сторін  (тобто  спір  вирішу-
ється не лише на правових позиціях  і в межах предмета 
позову, а й з урахуванням інтересів сторін);

- формами проведення процедури є спільні та закриті 
наради зі сторонами спору;

-  відповідальність  за прийняте рішення покладається 
на сторони спору;

- суддя, який проводить процедуру врегулювання спо-
ру, не має права надавати сторонам юридичні поради та 
рекомендації та оцінку доказів у справі [2, с. 174−180].

Аналізуючи наукові праці Н.М. Грень, ми можемо ді-
йти висновку, що, на думку вченої, врегулювання спору за 
участі судді є присудовою медіацією. За її твердженнями, 
присудова медіація є самостійною моделлю медіації, яка 
інтегрована в судову систему країни [3, с. 85].

Іншою є позиція Н.О. Кіреєвої та Є.П. Приймака. На-
уковці вважають, що врегулювання спору за участю суд-
ді  не  є  за  своєю  суттю  медіацією.  Н.О.  Кіреєва  та  Є.П. 
Приймак  зазначають, що, на відміну від медіації, метою 
врегулювання спору за участю судді є лише спроба вирі-
шити спір між сторонами на початку цивільного процесу 
з економією часу й коштів як сторін, так і держави, а та-
кож зі можливістю розглянути варіанти вирішення спору. 
При цьому  суддя,  на  відміну  від медіатора, може  запро-
понувати  сторонам  можливий  шлях  мирного  врегулю-
вання спору [4, с. 96]. Такої ж позиції дотримується і Т.А. 
Цувіна. На думку вченої,  аналіз норм ЦПК дає підстави 
стверджувати, що наділення судді під час процедури вре-
гулювання спору за участю судді повноваженнями щодо 
пропонування сторонам можливих шляхів мирного врегу-
лювання спорів не відповідає природі та сутності медіації, 
а скоріше подібне до консиліації, яка є окремим способом 
альтернативного вирішення спорів, за якого справа за уго-
дою сторін передається консиліаторові, призначеному за 
згодою  сторін.  Якщо  консиліатор  обирається  за  згодою 
сторін,  то  врегулювання  спору  за  участю судді  здійсню-
ється  суддею,  який  відкрив  провадження  у  справі.  Ана-
лізуючи  вищезазначене,  можна  дійти  висновку,  що  Т.А. 
Цувіна вважає, що закріплений у ЦПК інститут урегулю-
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вання спору за участю судді не може бути кваліфікований 
ані  як  модель  присудової  медіації,  ані  як  модель  прису-
дової консиліації  [5, с. 198]. Варто також звернути увагу 
на позицію Л.Д. Романадзе, яка не вважає врегулювання 
спору за участю судді медіацією. На думку науковця, це 
самостійна процедура, яка не має нічого спільного з кла-
сичною моделлю медіації. Більш слушним для медіаторів 
буде  розглядати  інститут  врегулювання  спору  за  участю 
судді просто як нову в українській практиці гібридну при-
мирювальну процедуру, що не є медіацією [6, с. 85].

На  думку  О.Б.  Тиханського,  врегулювання  спору  за 
участю  судді  є  альтернативним  способом  урегулювання 
саме  цивільного  спору.  Науковець  зараховує  цей  інсти-
тут до примирних процедур. Він виділяє такі специфічні 
ознаки, що вирізняють цей  інститут  із-поміж інших аль-
тернативних  способів  урегулювання  спорів  і  примирних 
процедур у праві  та цивільному процесі: 1)  темпоральні 
межі  проведення  цієї  процедури:  а)  змога  урегулювати 
спір за участю судді до початку вирішення справи по суті 
(ч. 1 ст. 201 ЦПК України); б) здійснення процесу врегу-
лювання в межах розумного строку, проте не більше ніж 
тридцять днів із дня постановлення ухвали про його про-
ведення; 2) урегулювання спору здійснює суддя, який роз-
глядає справу, у чому вбачаються риси залучення спеціа-
лізованого учасника медіації, що веде переговори. Однак 
суддя не домовляється зі сторонами, а сприяє їм у врегу-
люванні спору шляхом з’ясування підстав і предмета спо-
ру, роз’яснення сторонам предмета доказування у справі, 
здійснення інших дій, спрямованих на мирне врегулюван-
ня сторонами спору; 3) дії судді спрямовані на сприяння 
врегулюванню цивільного спору: він може запропонувати 
сторонам  можливий  шлях  мирного  врегулювання  спору 
(характер переговорів, які має проводити суддя), не нада-
ючи сторонам юридичних консультацій чи оцінки доказів 
[7, с. 38].

Варто  зауважити,  що  врегулювання  спору  за  участі 
судді  допускається  виключно  до  початку  розгляду  спра-
ви по суті та за згодою сторін. Проведення врегулювання 
спору за участю судді не допускається, якщо одна зі сторін 
заперечує проти такого порядку розгляду справи, а також 
якщо у справу вступила третя особа, яка заявляє самостій-
ні вимоги згідно з ч. 2 ст. 201 ЦПК [8].

За наявності згоди сторін під час проведення підготов-
чого засідання до початку розгляду справи по суті суд вста-
новлює строки та порядок врегулювання спору за участю 
судді. Щодо тривалості  врегулювання, то воно проводить-
ся  протягом  розумного  строку,  але  не  більше  тридцяти 
днів  із  дня  постановлення  ухвали  про  його  проведення. 
Сам строк проведення врегулювання спору за участі судді 
продовженню не підлягає. Так само заборонено проводи-
ти врегулювання спору за участі судді повторно.

Процесуальне закріплення цього процесу відбувається 
шляхом  постановлення  ухвали,  а  безпосередньо  прова-
дження у справі зупиняється.

У ст. 203 ЦПК України зазначений конкретний поря-
док врегулювання спору за участі судді. Так, у цій статті 
зазначено,  що  врегулювання  спору  може  проводитися  у 
двох формах – спільні або закриті наради. Спільні наради 
проводяться за участі усіх сторін,  їх представників та суд-
ді, а закриті наради − лише за ініціативою судді з кожною 
із  сторін  окремо.  В  цій  статті  зазначається  порядок  дій, 
які має вчинити суддя на початку та протягом цього про-
цесу з урегулювання спору за участі судді. Суддя під час 
закритих нарад може звертати увагу сторони на практику 
застосування норм права в аналогічних ситуаціях, а також 
пропонувати можливі шляхи вирішення цього спору. Ра-
зом із тим варто мати на увазі, що суддя не може давати 
юридичні рекомендації сторонам або оцінку доказам. 

Досягнення  згоди  між  сторонами  правовідносин  та 
врегулювання  конфліктів  протягом  усієї  історії  людства 
було  визначальною  метою  регулювання  будь-яких  сус-

пільних відносин. Водночас самі дії з урегулювання спо-
рів теж формують певні особливі суспільні відносини між 
самими сторонами  такого конфлікту  з можливістю  залу-
чення третіх осіб. Описані суспільні відносини, як і будь-
які  інші,  потребують  певного  правового  регулювання  та 
правової визначеності, що і стало передумовою для фор-
мування у системі права окремого інституту примирення 
сторін.

У дослідженнях  інституту примирення  в  праві  вчена 
Т.В. Чернишова зосередила увагу на його комплексному, 
міжгалузевому характері та запропонувала кілька критері-
їв поділу класифікації видів загального примирення під час 
вирішення юридичних конфліктів [9, с. 22]. Основополож-
ною підставою такої класифікації примирення вона визна-
чає галузеву природу відповідних правовідносин, із при-
воду яких і виникають юридичні конфлікти: примирення 
сторін приватноправових і публічно-правових конфліктів; 
примирення  сторін  міжнародних  та  внутрішньодержав-
них  спорів;  примирення  сторін  внутрішніх  (внутрішньо 
корпоративних)  і  зовнішніх  (зовнішньо  корпоративних) 
конфліктів; вирішення конфліктів між приватними особа-
ми, публічними особами і зі змішаним складом учасників. 
Вищенаведене дає підстави  вважати, що  інститут  врегу-
лювання спору сторін за участю судді в цивільному судо-
чинстві є частиною більшого за обсягом, комплексного  і 
міжгалузевого інституту примирення в праві, що володіє 
усіма загальними ознаками, які характерні як для прими-
рення під час вирішення цивільних спорів, так і примирен-
ня під час вирішення в інших галузях права. Водночас слід 
наголосити на тому, що інституту врегулювання спору за 
участю судді в цивільному судочинстві притаманні також 
і певні особливі ознаки, викликані специфікою спорів, ма-
теріально-правових  та  процесуальних  норм,  які  регулю-
ють ці відносини. Ці особливості дали змогу виокремити 
примирення у цивільному процесі в самостійний, вужчий, 
спеціалізований правовий інститут у системі права.

Характеризуючи  примирення  сторін  у  цивільному 
судочинстві  за  участю судді  як правовий  інститут,  варто 
звернути увагу на сукупність правових норм, які регулю-
ють  цей  пласт  суспільних  відносин.  Безпосередньо  цей 
процес,  а  також  права  та  обов’язки  сторін  під  час  його 
проведення  регламентовані  нормами  Цивільного  проце-
суального  права  доволі  поверхнево.  Цей  факт  відкриває 
широкі можливості для дослідження науковцями цієї про-
цедури  та  залишає  широкий  простір  для  дій  учасникам 
процедури [10, с. 116].

Але необхідно брати до уваги те, що вищезазначений 
інститут має  низку недоліків. Йдеться про перевантаже-
ність судів, а також про те, що деякі судді будуть розгля-
дати  інститут  врегулювання  спору  за  участі  судді  не  як 
механізм розвантаження їхньої роботи, а як нову, цілком 
незрозумілу процедуру, на яку треба витрачати величезну 
кількість часу. Як результат, набагато легше здійснювати 
правосуддя у звичний спосіб [11].

З іншої сторони, у практиці зарубіжних країн, зокрема 
країн  Європейського  Союзу,  схожі  форми  врегулювання 
спору набувають дедалі більшого поширення і їх вже роз-
глядають не  як  альтернативний  спосіб  вирішення  спору, 
а як ефективний спосіб вирішення спору. Тому, можливо, 
деякі побоювання щодо ефективності врегулювання спору 
за участі судді є марними.

Щодо переваг цього інституту, то варто зазначити, що 
проведення  врегулювання  спору  саме  професійним  та 
кваліфікованим  суддею  значно  підвищить  ефективність 
цього  процесу.  Суддя  розуміє  всі  аспекти  тих  чи  інших 
спірних правовідносин та приблизно  знає фінальний ре-
зультат розгляду цієї справи в суді. Він може роз’яснити 
сторонам перспективи вирішення їхньої справи, посилаю-
чись на усталену судову практику в аналогічних справах. 
Можливо, саме це буде стимулювати сторони до мирного 
вирішення спору.
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Зазначимо, що не всі судді підходять для ролі посеред-
ника між сторонами, адже не в усіх є відповідні навички та 
кваліфікація, щоб переконати сторони врегулювати спір ще 
до початку розгляду справи. Це значний недолік інституту 
врегулювання спору за участі судді, який буде виявлено вже 
безпосередньо під час проведення цієї процедури на прак-
тиці. Варто також мати на увазі, що багато суддів не будуть 
зацікавлені у витрачанні свого часу на врегулювання спо-
ру до розгляду справи по суті. Процесуальне законодавство 
не визначає, як саме буде враховуватися витрачений час на 
врегулювання спору за участі судді в загальне навантажен-
ня на суддів, а також не зазначає додаткові заохочення для 
суддів, яким вдасться примирити сторони. 

Доходимо висновку, що врегулювання спору за учас-
тю судді ще рано вважати ідеальним процесуальним ін-

ститутом. Та якщо він буде вдало втілений на практиці, 
це  значно  зменшить  навантаження  на  суддів  та  суди 
загалом.  Однак  не  усі  судді  мають  достатньо  навичок 
та кваліфікації для того, щоб проводити процедуру вре-
гулювання  спору. Крім  того,  деякі  судді  просто не  бу-
дуть зацікавлені в цьому процесі. Вони не будуть мати 
бажання  заглиблюватися в конкретну справу, проводи-
ти консультаційний процес зі сторонами та сприяти їх-
ньому  примиренню.  Їм  буде  значно  легше  розглянути 
справу  за  старою  формалізованою  процедурою.  Тому 
важливою  умовою  популяризації  цієї  процедури  при-
мирення є своєчасне та зрозуміле роз’яснення сторонам 
їх права скористатися процедурою врегулювання спору 
за участю судді, суті та порядку її проведення, а також 
переваг процедури.
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Стаття присвячена аналізу проблеми правового регулювання компетенції з посвідчення або видачі за кордоном довіреності на вчи-
нення нотаріальних дій із нерухомим майном, що знаходиться в Україні. Охарактеризовано також проблеми, які виникають із використання 
такої довіреності в Україні під час вчинення нотаріальних дій. Сформульовано пропозиції з вдосконалення законодавства про нотаріат.
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Статья посвящена анализу проблемы правового регулирования компетенции удостоверения или выдачи за рубежом доверенности 
на совершение нотариальных действий с недвижимым имуществом, находящимся в Украине. Охарактеризованы также проблемы, ко-
торые возникают при использовании такой доверенности в Украине при совершении нотариальных действий. Сформулированы пред-
ложения по усовершенствованию законодательства о нотариате.
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The article analyzes the problem of competence legal regulation of abroad certificate of power of attorney for notarial acts with real estate 
located in Ukraine. Also described the problems of use the power of attorney in Ukrainian notarial procedure. Formulated proposals for improving 
the notarial legislation.
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Постановка проблеми. В Україні, як і в інших держа-
вах, регулювання правовідносин щодо нерухомого майна, 
ускладнених  іноземним елементом, має  свою специфіку. 
Зокрема, за загальним правилом форма правочину має від-
повідати вимогам права, яке застосовується до змісту пра-
вочину, але достатньо дотримання вимог права місця його 
вчинення. При цьому форма правочину щодо нерухомого 
майна визначається  відповідно до права держави,  в  якій 
знаходиться це майно, а щодо нерухомого майна, право на 
яке  зареєстроване на території України, − права України 
(ст. 31 Закону «Про міжнародне приватне право»). Ще од-
ним прикладом специфіки є положення ст. 42 цього ж За-
кону. Так, захист права власності та  інших речових прав 
здійснюється на вибір заявника відповідно до права дер-
жави, в якій майно знаходиться, або відповідно до права 
держави суду. Однак захист права власності та інших ре-
чових прав на нерухоме майно здійснюється відповідно до 
права держави, в якій це майно знаходиться. Як вбачаєть-
ся, регулювання й інших правовідносин щодо нерухомого 
майна  також  прив’язане  виключно  до  права  держави,  в 
якій це майно знаходиться. Особливої уваги в досліджен-
ні цього аспекту потребують положення про компетенцію 
окремих органів у правовідносинах з  іноземним елемен-
том, що виникають стосовно нерухомого майна, насампе-
ред, компетенцію стосовно вчинення нотаріальних дій  із 
посвідчення правочинів, зокрема, довіреностей.

Стан дослідження. Окремі  правові  проблеми  нота-
ріального процесу  з  іноземним елементом досліджували 
О.О.  Кармаза,  О.  Коломис,  Н.В.  Кулак,    В.Ю.  Стрілько, 
С.Я. Фурса, О. Чуєва, Т.В. Федоренко та інші. Однак пи-
тання компетенції  з посвідчення або видачі  за кордоном 
довіреності  на  вчинення  нотаріальних  дій  із  нерухомим 
майном, що  знаходиться  в Україні,  та  можливості  вико-
ристання її в Україні не були предметом належного науко-
вого вивчення.

Метою дослідження, таким чином, є ті проблеми пра-
вового  регулювання,  які  виникають  у  зв’язку  з  викорис-
тання у процесі посвідчення правочинів щодо нерухомого 
майна  довіреності,  виданої  або  посвідченої  за  кордоном 
органами або посадовими особами інших держав.

Виклад основного матеріалу.  Насамперед,  зумови-
мо, що повноваження компетентних органів та посадових 
осіб іноземних держав визначаються законодавством тієї 
держави, органом чи посадовою особою якої вони є. Через 
це законодавство України не вправі встановлювати компе-
тенцію цих органів та посадових осіб, як і, навпаки, ком-
петенція органів та посадових осіб України визначається 
виключно законодавством України. У зв’язку з цим поло-
ження Закону «Про міжнародне приватне право» сформу-
льовані таким чином, що визначають лише компетенцію 
органів України у сфері міжнародного приватного права.  

Ч. 1 ст. 77 Закону «Про міжнародне приватне право» 
передбачає, що підсудність судам України, зокрема, є ви-
ключною  у  справі  з  іноземним  елементом  за  умови, що 
нерухоме майно, щодо  якого  виник  спір,  знаходиться на 
території України, крім справ, що стосуються укладення, 
зміни,  розірвання  та  виконання  договорів  у  рамках  дер-
жавно-приватного партнерства, укладених Кабінетом Мі-
ністрів України, згідно з якими нерухоме майно є об’єктом 
такого партнерства, а спір не стосується виникнення, при-
пинення та реєстрації речових прав на такий об’єкт. З та-
кого  положення  вбачається, що  будь-який  спір  стосовно 
нерухомого майна, яке знаходиться на території України, 
є виключною компетенцією судів України та не може роз-
глядатися  іноземним  судом.  Порушення  цього  правила 
призведе до відмови у визнанні та виконанні на території 
України рішення такого іноземного суду. 

Ч. 1 ст. 78 Закону «Про міжнародне приватне право», 
яка має назву «Компетенція  інших органів України», пе-
редбачає,  що  компетенція  інших  органів  України  щодо 
розгляду  справ  з  іноземним  елементом  визначається  за-

конами України з урахуванням ст.ст. 75−77 цього Закону.
З цього положення Закону «Про міжнародне приватне 

право» з урахуванням наведених вище положень ч. 1 ст. 77 
цього ж Закону вбачається, що компетенція органів Укра-
їни у справах щодо нерухомого майна, яке знаходиться на 
території України,  є  виключною  (за  винятком  випадку  з 
договорами  у  рамках  державно-приватного  партнерства, 
укладених  Кабінетом  Міністрів  України,  застереження 
щодо якого містить процитована вище ч. 1 ст. 77 Закону). 
Україна  не  визнає  владних  повноважень  органів  інших 
держав стосовно нерухомого майна, яке знаходиться на її 
території. І це є цілком обґрунтованим з огляду на особли-
вості  його  правового  статусу  та  наявності  аналогічного 
правового регулювання у інших державах. 

Стосовно  повноважень  державних  органів  чи  поса-
дових осіб наведені висновки означають, що, наприклад, 
виключно нотаріальні органи України (нотаріуси України) 
вправі  посвідчувати  правочини щодо  такого  нерухомого 
майна,  виключно  органи  України  здійснюють  державну 
реєстрацію прав на нерухоме майно, виключно суди Укра-
їни розглядають спори щодо нерухомого майна, а виключ-
но органи примусового виконання рішень вправі звертати 
стягнення на нього. 

Однак, як з’ясувалося, у нотаріальній практиці Украї-
ни, та й не лише у ній, такий законодавчо визначений під-
хід не завжди дотримується. Проблемним виглядає підхід, 
що склався стосовно можливості поширення компетенції 
органів  інших  держав  на  посвідчення  довіреностей  на 
вчинення правових дій  із нерухомим майном,  яке  знахо-
диться (зареєстроване) на території України.   

Так,  Порядок  вчинення  нотаріальних  дій  нотаріуса-
ми України, затверджений Наказом Міністерства юстиції 
України  від  22.02.2012  р. №  296/5,  передбачає  загальне 
положення,  що  дійсність  нотаріально  посвідченої  дові-
реності перевіряється нотаріусом за Єдиним реєстром до-
віреностей, за винятком довіреностей, які посвідчено або 
видано  за  кордоном компетентними органами  іноземних 
держав,  за умови  їх легалізації  уповноваженими органа-
ми. Без легалізації такі довіреності приймаються нотаріу-
сами, якщо це передбачено законодавством України, між-
народними договорами, в яких бере участь Україна (абз. 3 
п. 4 глави 4 розділу І Порядку). Таким чином, жодних по-
ложень  та  особливостей  використання  представниками 
довіреностей,  складених  за  кордоном  щодо  нерухомого 
майна, прийняття нотаріусами таких довіреностей, зазна-
чений Порядок не містить. Приватний нотаріус О. Коло-
мис, досліджуючи питання щодо особливостей посвідчен-
ня довіреностей на відчуження нерухомості, також вказує 
лише на  загальні положення визнання довіреностей без-
відносно до виду майна, стосовно якого вона видана. На 
її думку, довіреності, посвідчені за кордоном нотаріусом 
іншої  країни,  дійсні  на  території  України  за  умови  ле-
галізації  цього  документа  або  проставляння  апостиля. 
Апостилювання  застосовується  до  офіційних  докумен-
тів  країн, що  приєднались  до Гаазької  конвенції  1961  р. 
Проставлення  апостиля  не  може  вимагатися  державами 
у відповідних випадках, передбачених міжнародними до-
говорами України [1, с. 166−171]. На сайті Генерального 
консульства України у Мюнхені (ФРН) у розділі «Питання 
нотаріату» на питання такого змісту: «Я вже отримала ні-
мецький паспорт і громадянство ФРН! … Але в Україні в 
мене залишилась квартира, гараж, земельна ділянка та інша 
нерухомість,  і  мені  потрібно  оформити  доручення  щодо 
продажу  (дарування)  гаража  (квартири,  землі). А  також я 
хочу зробити нотаріальну заяву про набуття спадщини. Що 
мені робити?» надано таку консультацію «Всі нотаріальні 
дії  на  території  Німеччини  вчинюються, НАСАМПЕРЕД, 
НІМЕЦЬКИМИ  НОТАРІУСАМИ.  У  Генеральному  кон-
сульстві український консул може вчинити нотаріальну дію 
(посвідчити  підпис  або  завірити  довіреність)  лише  щодо 
громадян України, які мають дійсний паспорт громадянина 
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України для виїзду за кордон. Особам, які мають документи 
(Reisepass, Personalausweis), видані компетентними органа-
ми ФРН, слід звертатися до німецьких нотаріусів» [2]. 

Вважаємо,  що  наведені  нами  вище  положення  По-
рядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та 
думка О. Коломис є неповними, а роз’яснення, що надані 
на сайті Генерального консульства, є помилковими з таких 
підстав.  

Як  уже  обґрунтовано  було  вище,  згідно  з  законодав-
ством України про міжнародне приватне право виключно 
до  компетенції  органів  України  належать  повноваження 
стосовно нерухомого майна, яке знаходиться на території 
України.  Отже,  наприклад,  виключно  нотаріуси України 
вправі посвідчувати правочини щодо нього, насамперед, 
договори.  Цілком  слушно  зазначає  О.О.  Кармаза:  якщо 
право на житло,  зареєстроване в Україні,  здійснення но-
таріальних дій з  іноземним елементом, пов’язаних із пе-
реходом прав на таке житло, є виключною компетенцією 
нотаріусів  України,  компетенція  іноземних  посадових 
осіб щодо посвідчення правочинів  стосовно такого жит-
ла, які сприяють переходу прав на житло, що знаходиться 
на території України, за загальним правилом виключаєть-
ся [3, с. 138]. Висновок щодо неможливості посвідчення 
договорів відчуження нерухомого майна, яке знаходиться 
в Україні,  органами  або  посадовими  особами  іноземних 
держав  (а  більш  коректно  навіть  говорити  про  допусти-
мість  законодавством  України  можливості  посвідчення 
ними таких договорів), навряд чи викличе заперечення у 
практиці як нотаріусів, так і органів державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно в Україні. Вони навряд 
чи  зареєструють  за  набувачем  право  власності  на  таке 
майно  у  Державному  реєстрі  речових  прав  на  нерухоме 
майно у разі посвідчення договорів відчуження органами 
або посадовими особами іноземних держав. 

Однак у висновку щодо виключної компетенції органів 
України з посвідчення правочинів щодо нерухомого май-
на, яке знаходиться в Україні, не вбачається змоги зробити 
жодних винятків щодо компетенції на посвідчення довіре-
ності на розпорядження або вчинення інших дій із таким 
майном.  Таким  чином,  такі  довіреності,  на  наш  погляд, 
також  вправі  посвідчувати  виключно  компетентні  орга-
ни України. І тут не може бути жодних ілюзій щодо того, 
що законодавство іноземних держав не передбачає чи не 
має передбачати вчинення компетентними органами  іно-
земних держав дій  із нерухомим майном, яке знаходить-
ся на  території України.  З  огляду на  суверенітет  держав 
воно може передбачати  такі положення,  однак це  зовсім 
не означає, що правові акти, вчинені відповідно до такого 
законодавства,  мають  призводити  в Україні  до  правових 
наслідків відповідно до українського законодавства. 

З  урахуванням  наведеного,  вважаємо,  що  нотаріус 
України не може встановити факт наявності у представ-
ника  повноважень  на  укладення  різних  правочинів  (на-
самперед  договорів) щодо  нерухомого майна,  яке  знахо-
диться в Україні, якщо довіреність, якою він підтверджує 
свої  повноваження  на  укладення  таких правочинів,  була 
посвідчена  або  видана  за  кордоном  органами  іноземних 
держав. У разі надання представником такої довіреності за 
відсутності інших документів, які згідно з законодавством 
України підтверджують такі повноваження представника, 
нотаріус відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 49 Закону «Про нотарі-
ат» має відмовити у вчиненні нотаріальної дії.

У подальшому аналізі цієї ситуації видається, що іс-
нують  і  цілком  обґрунтовані  проблеми  й  з  перевіркою 
дійсності довіреності, виданої компетентними органами 
іноземних  держав  щодо  нерухомого  майна,  яке  знахо-
диться в Україні. Як цілком правильно зазначає О. Чуєва, 
ані Закон України «Про нотаріат», ані Порядок вчинення 
нотаріальних  дій  нотаріусами  України,  ані  Положення 
про Єдиний реєстр довіреностей не містять вимог щодо 
необхідної перевірки довіреності, що вчинена іноземним 
офіційним органом. Як наслідок,  вона пропонує  витре-
бувати відповідні дані від компетентних іноземних уста-
нов, якщо в нотаріуса є сумніви щодо дійсності цієї дові-
реності або постає питання про правильне застосування 
норм права відповідної держави у процесі складання та 
посвідчення такої довіреності [4, с. 115]. На наш погляд, 
суперечить загальній сутності процедури нотаріального 
посвідчення договорів відчуження нерухомого майна си-
туація, коли нотаріус може посвідчити договір відчужен-
ня нерухомого майна, не перевіривши дійсність довіре-
ності, на підставі якої це здійснюється. Не може бути так, 
що довіреності, видані компетентними органами Украї-
ни,  обов’язково  перевіряються  нотаріусом  на  предмет 
їх  дійсності,  а  довіреності,  видані  органами  іноземних 
держав, – ні. З огляду на те, що такі довіреності можуть 
стосуватися  досить  цінного  нерухомого  майна,  відсут-
ність  обов’язку  перевіряти  дійсність  довіреності  може 
призводити до різних шахрайств  із нерухомим майном. 
При цьому навряд чи запобігатиме виникнення таких си-
туацій із шахрайством і перевірка дійсності виданої дові-
реності через витребування відповідних даних від компе-
тентних іноземних установ, якщо в нотаріуса є сумніви 
щодо  дійсності  цієї  довіреності,  як  пропонує О. Чуєва. 
Така перевірка  здійснюватиметься досить  тривалий час 
і  не  виключатиме,  наприклад,  ситуацій,  коли  вже  після 
перевірки  нотаріусом  факту  дійсності  довіреності,  але 
ще до вчинення нотаріальної дії, ця довіреність буде ска-
сована. Все це пояснюється  тим, що відповідь на  звер-
нення  нотаріуса  за  фактом  перевірки  може  йти  місяці. 
Виникнення таких ситуацій практично неможливе, якщо 
довіреність  видана  компетентними  органами  України, 
оскільки її дійсність перевіряється нотаріусом в режимі 
онлайн за даними Єдиного реєстру довіреностей. 

Таким  чином,  роз’яснення  Генерального  консульства 
України, наведене нами вище, має ґрунтуватися на тому, 
що посвідчення довіреностей щодо вчинення дій із неру-
хомим майном,  яке  знаходиться  в Україні,  є  виключною 
компетенцію органів України.

Висновки. Під час окреслення в нотаріальному про-
цесуальному  законодавстві  положень  щодо  перевірки 
нотаріусом  повноважень  представника  за  посвідченими 
органами інших держав довіреностями треба зумовлюва-
ти, що такі довіреності не можуть стосуватися нерухомого 
майна, зокрема, передбачати право довірителя на розпоря-
дження (відчуження) нерухомого майна, оскільки посвід-
чення таких довіреностей є виключною компетенцією ор-
ганів України. У разі посвідчення органами інших держав 
таких довіреностей вони не мають бути тими документа-
ми, які підтверджують повноваження представника. У разі 
звернення представника з такою довіреністю до нотаріуса 
задля  посвідчення,  наприклад,  договору  відчуження  не-
рухомого  майна,  нотаріуси України  мають  відмовляти  у 
вчиненні нотаріальної дії. 
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У статті досліджено генезу інституту примусового виконання рішень у цивільних справах. Розглянуто періодизацію вказаного інститу-
ту на основі досягнень вітчизняного процесуального права. Проаналізовано нормативно-правову базу інституту примусового виконання 
рішень радянського та періоду незалежної України. Звертається увага на доцільність введення інституту судових виконавців.

Ключові слова: примусове виконання, рішення суду, цивільне судочинство, виконавче провадження, виконання рішень суду.

В статье исследован генезис института принудительного исполнения постановлений по гражданским делам. Рассмотрена перио-
дизация указанного института на основе достижений отечественного процессуального права. Проанализирована нормативно-правовая 
база института принудительного исполнения решений советского и периода независимой Украины. Обращается внимание на целесоо-
бразность введения института судебных исполнителей.

Ключевые слова: принудительное исполнение, постановления суда, гражданское судопроизводство, исполнительное производ-
ство, выполнение решений суда.

The article examines the genesis of the instituteёs development of the compulsory enforcement of decisions in civil cases. The author con-
sidered the periodization of the specified institution on the basis of the achievements of the domestic procedural law. The author analyzed the 
regulatory framework of the institution of the enforcement of decisions of the Soviet and independent Ukraine period. Attention is drawn to the 
feasibility of introducing the institution of bailiffs.

Key words: compulsory execution, court decisions, civil proceedings, enforcement proceedings, execution of court decisions.

Постановка проблеми. Примусове  виконання  рі-
шень у контексті комплексної реформи судової гілки вла-
ди та інших державних інститутів має важливе значення 
як у процесі розгляду цивільної справи судом, так і зна-
ченні  завершальної  стадії  судового  процесу.  Зростаюча 
кількість нормативно-правових актів, що охоплюють всі 
сфери  суспільного життя,  низький  рівень  ефективності 
функціонування  інститутів,  що  здійснюють  виконання 
рішень  судів,  стан  дотримання  законності  та  малий  рі-
вень  захищеності  суб’єктів  цивільних  правовідносин 
спричинюють  велику  кількість  виконавчих  проваджень 
щодо  примусового  виконання  рішень.  Удосконалення 
функціонування  інституту  примусового  виконання  рі-
шень  у  цивільних  справах  неможливе  без  ґрунтовних 
теоретичних досліджень, у тому числі щодо генези вка-
заного інституту.

Питанням  дослідження  розвитку  інституту  примусо-
вого  виконання  рішень  у  цивільних  справах  тією  чи  ін-
шою мірою займались такі науковці (залежно від періоду): 
радянський  період  –  Р.  Валеєва,  В.  Воложанін, О.  Гойх-
барг, П. Заковоротько, М. Земченко, К. Комісаров, Ю. Осі-
пов,  В.  Пастухов,  Г.  Риндзюнський;  період  незалежної 
України – О. Бадалова, Б. Гук, Л. Крупнова, М. Марчен-
ко, О. Науменко, В. Притуляк, А. П’ятницький, Л. Сайко, 
І. Француз, С. Фурса, О. Чумак. 

Метою статті є дослідження генези інституту приму-
сового виконання рішень суду в цивільних справах шля-
хом аналізу нормативно-правової бази, виявлення відмін-
ностей функціонування досліджуваного інституту у різні 
періоди розвитку, вироблення рекомендацій щодо удоско-
налення примусового виконання рішень суду в цивільних 
справах з огляду на ретроспективний аналіз.

Виклад основного матеріалу. Розвиток  інститу-
ту  примусового  виконання  рішень  у  цивільних  справах 
пов’язується  з  необхідністю,  що  виникла  у  держави,  за 
допомогою правових норм та інструментів примусу здій-
снювати виконання рішень (як завершальну стадію судо-
вого провадження). Перші  згадки про  виконання рішень 
суду  пов’язуються  із  ранніми  правовими  актами  давніх 
держав на території України. Відповідні дослідження пе-

ріодизації становлення вказаного інституту були зроблені 
також вітчизняними науковцями.

Зокрема, А. П’ятницький виокремив такі етапи розви-
тку  інституту  примусового  виконання  рішень:  1)  період 
існування Київської  Русі  (ІХ  – ХІІ  ст.)  характеризується 
першими  спробами  врегулювання  питання  примусового 
виконання рішень; 2) XV – початок XVII ст. пов’язується 
з Литовськими  статутами  та Магдебурзьким правом, що 
характеризувались  особливою  жорстокістю;  3)  1864–
1917 рр. –  етап, коли діяли судові пристави як державні 
виконавці; 4) 1917–1991 рр. – зроблено значний крок упе-
ред  у  забезпеченні  громадянам  процесуальних  гарантій 
виконавчого провадження; 5) 1991–2015 рр. – приймаєть-
ся низка законів, норми яких покликані були врегулювати 
правовідносини у вказаній сфері; 6) окремий шостий етап 
розпочався із прийняттям нормативно-правових актів, що 
започаткували інститут приватних виконавців в Україні та 
визначили засади його функціонування [1, с. 38−39].

Своєю чергою, П. Макушев пропонує визначити такі 
періоди розвитку правового регулювання відносин щодо 
виконання рішень: 1) Х – ХІІІ ст. – у цей період регулю-
вання здійснюється на підставі окремих розрізнених дого-
ворів владних суб’єктів; 2) XIV – XVII ст. – поява перших 
іноземних зводів норм, тобто кодексів, що були прийняті 
для використання централізованою владою; 3) XVIIІ ст. – 
поява перших проектів кодексів та кодексів, що визнача-
ли  порядок  проведення  примусового  виконання  рішень. 
Також  автор  досліджує  радянський  період  розвитку  ін-
ституту виконання рішень  та період незалежної України 
[2, с. 19, 35−45].

Вчений  у  галузі  цивільного  процесуального  пра-
ва  В.  Притуляк  у  процесі  здійснення  ретроспективного 
аналізу  правового  регулювання  інституту  примусового 
виконання  рішень  у  цивільних  справах  дослідив  періо-
ди  Стародавнього  Риму,  Київської  Русі,  періоди  впливу 
законодавства  Польщі,  Литви  та  Німеччини,  Російської 
імперії.  Також  окремо  виділено  судову  реформу  1864  р. 
щодо  заснування  інституту  судових  приставів  та  вказа-
но  на  радянський  період,  протягом  якого  було  прийнято 
ряд  нормативно-правових  актів.  Дослідником  визначено 
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останнім етапом період, що пов’язаний із другою полови-
ною 90-х рр., яким і встановлено нову структуру органів, 
що здійснюють примусове виконання рішень [3, с. 22−32].

На  основі  вищевикладеного  нами  вказано,  що  біль-
шість вчених сходиться у висновках щодо виокремлення 
таких періодів, як 1917–1991 рр. та з 1991 р. до сьогоден-
ня. Беззаперечно, давні правові пам’ятки мають важливе 
значення  у  процесі  формування  інституту  примусового 
виконання ухвал суду, оскільки саме вони заклали основи 
правового регулювання, проте у контексті нашого дослі-
дження більш детально звернемося до радянського періо-
ду та періоду незалежної України.

Першим законодавчим актом про суд Української Ра-
дянської Соціалістичної Республіки (далі – УРСР) була По-
станова Народного Секретаріату  від  4  січня  1918  р.  «Про 
запровадження  народного  суду»,  яка  прямо  вказувала  на 
ліквідацію посад  судових  приставів.  Інститут  судових  ви-
конавців у часи радянської влади вперше створювався Тим-
часовим положенням про народні суди і революційні трибу-
нали Української РСР, що затверджувалось Декретом РНК 
УРСР  «Про  суд»  від  14  лютого  1919  р.  задля  сприяння 
народним судам у діяльності з виконання судових рішень 
[4, с. 12].

У 1920 р. затверджено Тимчасову  інструкцію для су-
дових  виконавців,  що  значно  обмежила  перелік  заходів 
примусового стягнення на майно боржника. Зокрема, до-
зволялося  вчиняти  такі  заходи  стягнення:  звернення  на 
рухоме  майно  та  гроші  боржника;  звернення  стягнення 
на винагороду, одержану боржником за місцем служби чи 
роботи; вилучення або передача певної речі; проваджен-
ня виконавчих дій коштом боржника, які він не виконав у 
строк,  встановлений  судом;  залучення  стягувача  для  ви-
явлення майна боржника [5, с. 222].

У  радянський  період  цивільні  процесуальні  кодекси 
УРСР 1924 і 1929 рр. містили окремі частини під назвою 
«виконання  судових  рішень  і  ухвал»  [6]. Вважалося, що 
без виконання судових рішень у цивільному процесі не бу-
дуть виконані основні завдання судочинства, а отже, судо-
вий захист стане неефективним [7, с. 76]. Саме вказаним 
нормативним актом було розмежовано виконання рішення 
суду – як кінцевого рішення, що вирішує спір по суті, та 
ухвал – проміжних рішень та кінцевих (крім тих, що ви-
рішують спір по суті) судів у цивільних справах. 

Прийняття  Закону  «Про  судоустрій  СРСР,  союзних 
і  автономних  республік»  від  16  серпня  1938  р.  визначи-
ло судових виконавців виключним органом, що здійснює 
примусове виконання судових рішень і ухвал. Разом із тим 
було зроблено висновок, що судові виконавці перебувають 
при народних і обласних судах, а також Верховних Судах 
автономних і союзних республік, та встановлено, що вони 
призначаються  наркомом  юстиції  союзної  республіки,  а 
в автономних – наркомом юстиції автономної республіки 
[8]. Нормативною базою організації діяльності виконавчо-
го  провадження  була  Інструкція  про  порядок  виконання 
судових рішень, затверджена Народним комісаріатом юс-
тиції СРСР 28 вересня 1939 р., що докладно врегулювала 
порядок  застосування  різних  заходів  примусового  вико-
нання рішення, звітність судових виконавців, оскарження 
їх дій до суду, при якому здійснювалося примусове вико-
нання [9, с. 456].

Виконавче провадження було безплатним для стягува-
ча, оскільки виконавче провадження вважалося частиною, 
стадією цивільного судочинства, за здійснення якого в до-
хід держави вже надійшло державне мито. Судовий вико-
навець не мав права стягувати з позивача будь-які  збори 
за виконання рішення. Всі кошти він отримував від суду, а 
потім суддя виносив ухвалу про затвердження розрахунку 
виконавця за видатками та стягнення цих витрат із борж-
ника [3, с. 28].

Прикріплення  органів  примусового  виконання  судо-
вих рішень до судової системи було детально прописано 

у  низці  законодавчих  та  підзаконних  нормативно-право-
вих актів: Положенні «Про Наркомат юстиції УРСР» від 
27  грудня  1939  р.,  яке  передбачало  створення  у  складі 
Наркомату  юстиції  відділу  судових  виконавців,  Наказі 
Президії Верховної Ради СРСР від 30 квітня 1955 р. «Про 
порядок призначення судових виконавців», яким встанов-
лено, що судові виконавці знаходяться тільки при судових 
органах, а також Законі УРСР «Про судоустрій УРСР» від 
30  червня  1960  р.,  яким  остаточно  закріплено, що  судо-
ві виконавці знаходяться при народних судах і признача-
ються на посаду головою обласного суду за клопотанням 
народних  суддів  або  головою  районного  народного  суду 
[10; 11, с. 195; 12]. 

На цьому етапі спостерігається прийняття підзаконних 
актів, які встановили порядок виконання рішення суду в 
цивільних справах. Проте порівняно із сучасним інститу-
том виконавців як окремими органом виконавчої влади то-
гочасні виконавці належали до судової гілки влади.

У подальшому Цивільний процесуальний кодекс УРСР 
1963 р. [13] встановив, що виконавче провадження втілене 
в  особі  єдиного державного  органу  –  судового виконавця, 
надавши  право  участі  громадськості  в  стадії  судового  ви-
конання, розширив об’єкт стягнення, урегулював питання 
про порядок виконання судових рішень, за якими відпові-
дач зобов’язаний виконати певні дії на користь стягувача, 
встановив подвійний порядок оскарження дій судового ви-
конавця. Потім затверджено Інструкцію «Про порядок вико-
нання судових рішень», а 24 квітня 1973 р. була затверджена 
нова Інструкція «Про порядок виконання судових рішень»; 
15 листопада 1985 р. Наказом міністра юстиції СРСР № 22 
затверджена  Інструкція  про  виконавче  провадження,  що 
стала  останнім  нормативно-правовим  актом,  прийнятим  у 
радянські часи щодо виконавчого провадження [4, с. 14].

Така  схема  примусового  виконання  рішень  у  радян-
ський період повністю задовольняла вимоги часу, оскіль-
ки  статус  остаточності  та  авторитету  судового  рішення 
на той момент практично виключали можливість невико-
нання рішення суду в добровільному порядку. З набуттям 
Україною незалежності  та  зміною соціального  та  еконо-
мічного курсу виникла нагальна потреба у реформуванні 
судової системи, яка за прийнятою в 1991 р. Концепцією 
мала  набути  статусу  самостійної  гілки  державної  влади. 
З  прийняттям  Конституції  України  судова  система юри-
дично набувала статусу окремої  і  самостійної  гілки дер-
жавної влади [14].

У  процесі  прийняття  нової  на  той  час  нормативної 
бази,  що  регулювала  б  питання  примусового  виконання 
рішень суду, у тому числі ухвал, в 1998 р. було прийнято 
Закон України «Про виконавче провадження», що визна-
чив основи організації та діяльності державної виконавчої 
служби [15]. А 15 грудня 1999 р. Міністерством юстиції 
затверджено Інструкцію про проведення виконавчих дій, 
згідно з пп. 1.1 якої підлягали виконанню постанови, ухва-
ли судів в цивільних справах, а згідно з пп. 1.3 виконавчи-
ми документами, у тому числі, є виконавчі листі, що вида-
ються на підставі рішень, постанов, ухвал судів загальної 
юрисдикції, ухвал судів про затвердження мирових угод. 
Так, наприклад, пп. 4.13.3 врегульовано питання виконан-
ня ухвали про розшук боржника, пп. 5.6 – ухвал про арешт 
майна боржника [16].

Вдосконалення  функціонування  інституту  примусо-
вого  виконання  рішення  суду  було  продовжено  шляхом 
прийняття у 2004 р. Цивільного процесуального кодексу, 
Розділ  VI  якого  присвячено  процесуальним  питанням, 
пов’язаним  із  виконанням  судових  рішень  у  цивільних 
справах  та  рішень  інших  органів  (посадових  осіб).  Ви-
значено питання звернення рішення до виконання, вида-
чу виконавчого листа, поновлення строку для виконання, 
мирової угоди у процесі виконання тощо; у ст. 389 окремо 
встановлено, що про виконання ухвали відповідний орган 
державної  виконавчої  служби  повідомляє  суд  і  заявника 
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не пізніше ніж у місячний строк із дня одержання ухвали 
суду [17].

Ці  нормативно-правові  акти  стали  базовими  у  сфе-
рі  примусового  виконання  рішень  суду,  детально  регла-
ментували  виконавче  провадження,  закріпили  широкий 
спектр повноважень суду під час здійснення примусового 
виконання судових рішень, зокрема, щодо розгляду скарг 
на  дії  державних  виконавців,  розгляду подання про  роз-
шук боржника або дитини тощо [3].

Проте  у  зв’язку  із  прийнятою  Радою  суддів  Укра-
їни  «Стратегією  розвитку  судової  влади  України  на 
2015−2020  роки»  [18]  та  Указом  Президента  України 
«Про Стратегію  реформування  судоустрою,  судочинства 
та суміжних правових інститутів на 2015−2020 роки» [19] 
виникла  потреба  законодавчих  змін,  у  тому  числі  щодо 
розгляду  судами  цивільних  справ  і  нормативної  бази  в 
частині виконання рішень судів.

У  процесі  судової  реформи  та  пов’язаних  інститутів 
було прийнято низку нормативно-правових актів, що ре-
гулюють порядок примусового виконання рішення суду в 
цивільних справах органами державної виконавчої служ-
би  та приватними виконавцями  як новим впровадженим 
інститутом:  зокрема,  це  Закон  України  «Про  виконавче 
провадження»  [20],  Закон  України  «Про  органи  та  осіб, 
які  здійснюють примусове виконання судових рішень та 
рішень інших органів» [21], Інструкція з організації при-
мусового виконання рішень [22], Положення про автома-
тизовану систему виконавчого провадження [23].

Введення  інституту  приватних  виконавців  є  важли-
вим кроком вперед, що має на меті розвантажити органи 
державної виконавчої служби та, як наслідок, прискорити 
відновлення порушених прав приватних осіб шляхом як-
найшвидшого  виконання  рішення  суду.  Разом  із  тим по-
рівняно  новий  інститут  приватного  виконавця  потребує 
удосконалення стосовно його функціонування.

У подальшому,  03.10.2017 р.  було прийнято нову ре-
дакцію Цивільного процесуального кодексу України, яка 
у ч. 1 ст. 18 закріпила положення щодо обов’язковості ви-
конання рішень  суду, що набрали  законної  сили, на  всій 

території України. Розділом VI закріплено такі положен-
ня щодо вдосконалення правового регулювання інституту 
виконання судових рішень: зупинення виконання судового 
рішення  (ст.  436); більш детально врегульовано питання 
повороту  виконання  рішення  суду  (ст.ст.  444−445);  роз-
ширено перелік  справ,  де передбачено негайне виконан-
ня рішення суду (ст. 430); встановлено, що ухвала суду є 
виконавчим документом;  змінено  строки, що пов’язані  з 
питаннями виконання рішень суду задля якнайшвидшого 
відновлення порушених прав; введено електронну форму 
виконавчого листа з використанням Єдиної судової інфор-
маційно-телекомунікаційної системи (ст. 431)  [24]. Нами 
позитивно  сприймається  запровадження  електронного 
документообігу, проте це породжує багато запитань щодо 
реальної можливості переведення в електронну (цифрову) 
форму архівних (розглянутих) справ, як у судах, так і ор-
ганах виконавчої служби.

Висновки. На основі  дослідженого матеріалу можна 
зробити  висновок,  що  інститут  примусового  виконання 
ухвал був повністю сформований ще у радянський період 
(з початку ХХ ст.), проте чинним на той час політичним і 
державним режимом встановлювався жорсткий контроль 
над всіма сферами суспільного життя, що унеможливлю-
вало  запровадження  демократичних  законодавчих  змін 
та  активного розвитку науки цивільного процесуального 
права. 

Разом із тим після 1991 р. законодавцем впроваджено 
низку  нових  процесуальних  нововведень,  у  тому  числі 
щодо  примусового  виконання  рішень  суду  в  цивільних 
справах, що покликані підвищити рівень  та  якість  вико-
нання рішень судів. Проте слід розглянути питання щодо 
віднесення  виконавців  (судових  виконавців)  до  судової 
гілки  влади,  що  узгоджується  із  чинною  нормативною 
базою  та  досягненнями  науки  процесуального  права,  за 
якими виконавче провадження – це стадія судового про-
вадження.  Тим  паче,  що  вказаний  досвід  впроваджений 
та активно функціонує у Франції, Бельгії, Естонії, Чехії, 
Німеччині та інших державах романо-германської право-
вої сім’ї.
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Стаття присвячена можливості залучення в цивільний оборот дикої тварини у стані природної волі. Охарактеризовано цінність як 
ознаку об’єкта цивільних прав. Проаналізовано правомочність володіння окремими об’єктами цивільних прав. 

Ключові слова: тварина, дика тварина, цивільний оборот, стан природної волі, володіння, цінність.

Статья посвящена возможности вовлечения в гражданский оборот дикого животного в состоянии естественной свободы. Охаракте-
ризована ценность как признак объекта гражданских прав. Проанализирована правомочность владения отдельными объектами граж-
данских прав.

Ключевые слова: животное, дикое животное, гражданский оборот, состояние естественной свободы, владение, ценность.

The article is devoted to the possibility of engaging wild animals in the civilian turn of the state of natural freedom. Characterized value as a 
sign of the object of civil rights. The author’s ability to own individual objects of civil rights has been analyzed.

Key words: animal, wild animal, civil turnover, state of natural will, possession, value.

Право власності традиційно розуміється як речове пра-
во, право, яке надає його носієві правомочності володіння, 
користування  та  розпорядження  річчю,  а  також  можли-
вість вимагати від невизначеного кола суб’єктів утриму-
ватись від порушень означеного права. Об’єктом речового 
права, об’єктом правовідносин власності «хрестоматійно» 
вважається річ, під час аналізу якої як правової категорії 
на перший план виходить така її, ознака як цінність. У со-
ціально-філософському  розумінні  цінність  характеризує 
соціально-історичне  значення об’єкта для суспільства та 
особистісний  сенс  для  індивідів  певних  явищ  дійсності 
[1, с. 389]. У праві цінність об’єкта цивільних прав дорів-
нюється  здатності  задовольняти  різноманітні  майнові  та 
немайнові потреби суб’єктів цивільного права [2, с. 144]. 
Наведені  визначення  категорії  «цінність»  містять  у  собі 
посилання на суспільство в цілому та на суб’єктів цивіль-
ного права зокрема як на його структурні одиниці. Отже, 
тварини  як  особливі,  окремі  об’єкти  цивільних  прав, 
об’єкти права власності, відповідаючи ознаці цінності, по-
винні задовольняти потреби фізичних та юридичних осіб, 
інших суб’єктів цивільних правовідносин та абстрактного 
суспільства в цілому. 

Види тварин, про яких йдеться в Законі України «Про 
захист  тварин  від жорстокого  поводження»  [3],  в  тій  чи 
іншій мірі відповідають наведеній ознаці. Так, метою роз-

ведення  та  утримання домашніх,  сільськогосподарських, 
лабораторних, хутрових, зоопаркових, циркових та диких 
тварин, що перебувають у неволі або напіввільних умовах 
(види тварин, зазначених у законі), є задоволення побуто-
вих, естетичних, наукових та інших потреб людини та сус-
пільства.  Тварини  можуть  виконувати  охоронні  функції, 
рятувальні роботи, бути поводирем чи  засобом, що при-
водить  у  дію  гужовий  транспорт,  використовуватись  як 
компаньйони тощо. Утім, в означеному нормативно-пра-
вовому акті в якості виду (категорії) тварин не згадуються 
дикі тварини, що перебувають у стані природної волі. Вва-
жаємо, що такі тварини можуть набувати цінності тільки в 
разі вилучення їх із природного середовища, а до моменту 
вилучення цінність будуть являти скоріше дії, спрямовані 
на це вилучення – наприклад, полювання або рибальство. 

Законом України  «Про  тваринний  світ»  передбачено, 
що громадяни вправі використовувати об’єкти тваринно-
го світу для задоволення життєво необхідних потреб (ес-
тетичних, оздоровчих, рекреаційних тощо), в  тому числі 
здійснювати полювання та рибальство. Не забороняється 
також використання об’єктів тваринного світу, які перебу-
вають у стані природної волі, в наукових, культурно-освіт-
ніх, виховних та естетичних цілях. Це використання здій-
снюється безоплатно і без відповідних дозволів чи інших 
документів,  за умови, що при цьому об’єкти тваринного 
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світу не вилучаються (в тому числі тимчасово) із природ-
ного середовища, тваринам та середовищу їх існування не 
завдається шкоди, не порушуються права власників  і ко-
ристувачів природних ресурсів  [4]. Таки чином, цінність 
тварини  як  об’єкта  права  власності  поширюється  також 
на диких тварин, що перебувають у стані природної волі, 
тобто момент вилучення тварини з природного середови-
ща існування не має принципового значення та не пови-
нен враховуватись у ракурсі розгляду даної ознаки.

Наступним  дискусійним  питанням  є  правомочність 
володіння власника такого об’єкта цивільних прав, як тва-
рина. Зазначена правомочність традиційно тлумачиться як 
панування суб’єкта правовідношення над таким об’єктом. 
Щодо панування над твариною як над об’єктом цивільних 
прав, то можна визначити його як перебування тварини під 
владою людини. Таке панування є особливим з огляду на 
те, що тварина наділена унікальними для об’єкта цивіль-
них прав потребами: необхідністю харчуватись, одержува-
ти належний догляд, лікування та ін. Забезпечити тварину 
означеним де-юре може будь-який із суб’єктів цивільних 
правовідносин,  проте  де-факто  це  завжди  так  чи  інакше 
виконується безпосередньо людиною, оскільки інші учас-
ники  цивільного  правовідношення  є  абстрактною штуч-
ною  категорією,  конгломератом,  створеним  відповідно 
до волі людини. Утім, сумнівним убачається панування з 
боку  людини  над  дикими  тваринами, що  перебувають  у 
стані природної волі, оскільки вони можуть існувати без 
втручання та участі людини, в  тому числі мігруючи між 
країнами або континентами. Пояснити це можна тим, що 
для переходу дикої тварини в категорію предмета відпо-
відного  договору  (рішення  суду,  адміністративного  акту 
тощо),  за  яким  відбувається  перехід  права  власності  на 
неї,  вона  повинна  бути  спочатку  вилучена  з  природного 
середовища, в якому перебуває. 

Вилученням із природного середовища можна вважати 
розрив природного зв’язку тварини з екологічною систе-
мою,  частиною  якої  вона  є,  та  автоматичне  «підпадання 
під дію» норм цивільного права, в тому числі й у разі ство-
рення для тварини напіввільних умов існування. Із цього 
моменту  дика  тварина  вже  не  вважається  об’єктом  тва-
ринного  світу,  на  який поширюються норми  екологічно-
го законодавства, а стає об’єктом цивільних прав, а отже, 
можна вести мову про набуття на неї права власності від-
повідними  суб’єктами  права.  Проілюструвати  наведену 
позицію  можна  твердженням  радянських  правознавців, 
які  зауважували, що  тварини,  вилучені  з  природного  се-
редовища,  в  тому  числі  такі,  що  утримуються  в  неволі 
або напіввільних  умовах,  не  є  об’єктами дикого  тварин-
ного  світу.  Вони  перетворюються  в  товарно-матеріаль-
ні  цінності,  використання  яких  регулюються  цивільним, 
адміністративним  законодавством тощо  [5,  с.  14]. В уні-
сон наведеній позиції сучасні вітчизняні фахівці в галузі 
екологічного права зазначають, що об’єктами цивільного 
права можуть бути тільки ті природні об’єкти, що вилуче-
ні з екосистеми, в тому числі приручені свійські тварини 
[6, с. 31]. 

Вилучення  з  природного  середовища  як  необхідний 
елемент  переходу  дикої  тварини  від  статусу  «тварина  – 
природний ресурс»  до  статусу  «тварина  –  об’єкт  права» 
є  необхідним  для,  наприклад,  профілактичного  огляду 
тварини перед передачею її майбутньому власникові, про-
ведення чипування, щеплення, оформлення необхідної до-
кументації на тварину тощо. Саму процедуру вилучення 
може бути проведено шляхом полювання, рибальства, від-
городження відповідної території, розставлення тенет або 
пасток тощо. Існують законодавчі обмеження, спрямовані 
на належне застосування знарядь такого вилучення. Так, 
відповідно до положень Закону України «Про тваринний 
світ»  під  час  вилучення  об’єктів  тваринного  світу  забо-
роняються  виготовлення,  збут,  застосування,  зберігання 
отруйних принад, колючих, давлячих та капканоподібних 

знарядь  лову,  електроловильних  систем  (електровудок), 
електрогону,  петель,  самоловів,  самострілів,  вибухових 
речовин, пташиного клею та монониткових (волосінних) 
сіток (крім тих, що призначені для промислового лову), а 
також інших засобів, заборонених законом. 

Слушною є наукова позиція фахівців у галузі екологіч-
ного права стосовно того, що поняття «володіння» стосов-
но об’єктів тваринного світу є запозиченим із понятійного 
апарату цивільного права лише для позначення приналеж-
ності останніх особам, які використовують та охороняють 
диких тварин. Такими особами можуть бути держава, від 
імені  якої  діють  відповідні  органи  державної  влади,  або 
користувачі  тваринного  світу,  що  здійснюють  ведення 
мисливського  господарства,  займаються  рибним  госпо-
дарством або  іншою діяльністю, пов’язаною з охороною 
й організацією раціонального використання об’єктів тва-
ринного світу. Якщо фізична або юридична особа не має 
відповідного господарства, куди входять мисливські угід-
дя,  рибогосподарські  водні  об’єкти  або  інші  відособлені 
природні  ресурси,  то  вона  не  може  володіти  об’єктами 
тваринного світу. На відміну від власника майна, власник 
об’єктів тваринного світу не в  змозі панувати над ними. 
Таким чином, володіння об’єктами тваринного світу має 
розглядатися в єдності з питаннями володіння ділянками 
земель, лісу й водних об’єктів, де можуть жити дикі тва-
рини, але у праві неможливим є поєднання в одне ціле жи-
вої істоти та об’єкта неживої природи. Тобто зміст права 
власності на об’єкти тваринного світу зводиться тільки до 
однієї правомочності – розпорядження [7, с. 446–447]. 

У разі набуття права власності на тварину на підставі 
оплатного договору необхідним є визначення її матеріаль-
ної  вартості. Така процедура  (із  залученням спеціалістів 
або  самостійно  сторонами)  можлива  тільки  в  разі  вилу-
чення дикої тварини з природного середовища та прове-
дення,  за  необхідності,  відповідних  маніпуляцій  з  нею. 
У свою чергу, природні ресурси (в тому числі дикі тварини 
у стані природної волі) як об’єкти природного походження 
становлять національне багатство України, та, на відміну 
від товарно-матеріальних цінностей, не мають вартості  і 
не  є майном  у  власному  значенні  цього  слова  [8,  с.  94]. 
Ці  тварини характеризуються не  з позицій відповідності 
критеріям матеріальної вартості, а є цінністю для суспіль-
ства  в  цілому  як  природний  ресурс,  що  є  обов’язковою 
складовою частиною для його гармонійного існування та 
розвитку. 

Варто зауважити, що в Законі України «Про тваринний 
світ» зазначено, що об’єкти тваринного світу, які перебу-
вають у стані природної волі і знаходяться в межах тери-
торії України,  її континентального шельфу та виключної 
(морської) економічної зони, є об’єктами права власності 
Українського народу. На думку З.В. Ромовської, у правовій 
літературі домінує думка про те, що право власності Укра-
їнського  народу  –  це  надумана,  штучна  юридична  кон-
струкція, а власність народу і держави є тотожними понят-
тями [9, с. 47]. Висловлюються також фактично ідентичні 
наукові позиції про те, що на сьогодні законодавчо закрі-
плено ускладнену двохсуб’єктну модель права власності 
на об’єкти, що мають належати виключно або переважно 
українській  спільноті,  яку  репрезентує  держава Україна. 
У  результаті  цього  одну  частину  об’єктів формально  за-
кріплено на праві власності за таким суб’єктом, як Укра-
їнський народ, а іншу – за державою Україна [10, с. 40]. 

Свого часу відомий цивіліст Г.Ф. Шершеневич зазна-
чав, що до речей, які нікому не належать, відносяться пе-
реважно дикі тварини та птахи. Дикими дослідник називав 
тварин, які належать до порід, що зазвичай не підкорені 
пануванню  людини.  Диким  тваринам  він  протиставляв: 
а) домашніх тварин, тобто за своєю природою підкорених 
пануванню людині – собаку, коня, корову, вівцю; б) поло-
нених тварин, тобто диких, підкорених пануванню люди-
ни завдяки штучним пристроям, наприклад, вовк на ціпку 
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або орел у клітці;  с) приручених тварин,  тобто диких  за 
своєю природою, але підкорених пануванню людиною без 
спеціальних  пристроїв,  наприклад,  ведмідь  або  леопард. 
Автором зроблено висновок про те, що тварини та птахи, 
підкорені пануванню людиною, складають предмет права 
власності відповідної особи [11, с. 173]. 

Фактично  наведене  вище  твердження  реципійоване 
в  сучасне  вітчизняне  цивільне  законодавство,  оскільки 
відповідно до статті 333 ЦК України особа, яка зібрала 
ягоди, лікарські рослини, зловила рибу або здобула іншу 
річ  у  лісі,  водоймі  тощо,  є  їхнім  власником,  якщо  вона 
діяла відповідно до закону, місцевого звичаю або загаль-
ного  дозволу  власника  відповідної  земельної  ділянки. 
Іншими словами, дана підстава набуття права власності 
класифікується  як  первинна,  а  зловлена  риба, що  зако-
нодавчо віднесена до тварин, стає власністю того, хто її 
виловив.  Аналогічно  трактується  приналежність  диких 
тварин, що перебувають у стані природної волі, в законо-
давстві ряді інших країн. Наприклад, відповідно до § 960 
Цивільного  уложення Німеччини  дикі  тварини  є  безха-
зяйними  той  час,  упродовж  якого  вони  перебувають  на 
волі. Дикі тварини, що утримуються в зоопарку, а також 
риби у ставах або інших закритих приватних водоймах, 
безхазяйними не є [12, с. 270].

У вітчизняних наукових працях превалюючою є науко-
ва позиція, відповідно до якої об’єкти тваринного світу, а 
саме дикі тварини, що перебувають у стані природної волі 
(на відміну від усіх інших категорій тварин), є частиною 
екологічної системи природи, а не майном [13, с. 15; 44]. 
Ідентичної  позиції  дотримується  Ю.С.  Шемшученко, 
який зауважує, що не є об’єктами тваринного світу сіль-
ськогосподарські та свійські тварини. Вони є майном, яке 
належить на праві власності державним, кооперативним, 
громадським організаціям, громадянам, а тому їх викорис-
тання та охорона не регулюються Законом України «Про 
тваринний світ» [14, с. 412]. І.І. Каракаш взагалі доходить 

висновку, що  більш  придатним  є юридичне  закріплення 
правової конструкції «право народного надбання природ-
них багатств», а не «право власності народу на природні 
об’єкти», заперечуючи останнє як таке [15, с. 382].

Варто погодитись із твердженням про те, що під час 
регламентації відносин, пов’язаних із використанням та 
охороною  об’єктів  тваринного  світу,  частіше  викорис-
товується імперативний метод, у тому числі адміністра-
тивно-правового  регулювання  [13,  с.  47],  а  положення 
цивільного  права  мають  вторинний,  факультативний 
характер. У свою чергу, до відносин, що складаються з 
приводу  всіх  інших  категорій  тварин,  окрім  диких  тва-
рин, що перебувають у стані природної волі, відповідно, 
застосовується  переважно  диспозитивний  метод  право-
вого  регулювання. Окрім цього,  в  Законі України  «Про 
тваринний  світ»  наявне  положення  про  те,  що  об’єкти 
тваринного  світу  в  Україні  можуть  перебувати  в  дер-
жавній, комунальній або приватній власності, та про те, 
що об’єкти тваринного світу,  які утримуються  (зберіга-
ються)  підприємствами,  установами  та  організаціями 
державної  або  комунальної  форм  власності,  є  об’єктом 
права державної або комунальної власності. Використан-
ня термінів «утримання» або «зберігання» свідчить про 
непряму необхідність вилучення дикої тварини з природ-
ного середовища. Натомість стаття 7 зазначеного закону 
регламентує пряму необхідність вилучення дикої твари-
ни з природного середовища для набуття права власності 
на неї: «Об’єкти тваринного світу, вилучені із стану при-
родної волі, розведені (отримані) у напіввільних умовах 
чи  в  неволі  або  набуті  іншим  не  забороненим  законом 
шляхом, можуть перебувати у приватній власності юри-
дичних та фізичних осіб».

Ураховуючи наведене, можна дійти висновку, що дика 
тварина, яка перебуває у стані природної волі,  з позицій 
цивільного права може бути залучена в цивільний оборот 
тільки з моменту вилучення її із природного середовища. 
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У статті розкривається порядок окремого провадження щодо розгляду судом справ про усиновлення за законодавством України. Роз-
глядаються особливості правового регулювання окремого провадження щодо розгляду судом справ про усиновлення.

Ключові слова: усиновлення, окреме провадження, батьківське піклування, захист прав дитини, охорона інтересів дитини.

В статье раскрывается порядок особого производства по рассмотрению судом дел об усыновлении по законодательству Украины. 
Рассматриваются особенности правового регулирования особого производства по рассмотрению судом дел об усыновлении.

Ключевые слова: усыновление, отдельное производство, родительская забота, защита прав ребенка, охрана интересов ребенка.

The article reveals the order of separate proceedings concerning the consideration by the court of cases on adoption under the legislation 
of Ukraine. The peculiarities of the legal regulation of a separate proceedings concerning the consideration of adoption cases by the court are 
considered.

Key words: adoption, separate proceedings, parental care, child protection, protection of the interests of the child.

Останнім  часом  особливої  актуальності  набувають 
теоретичні  та  практичні  розробки  щодо  особливостей 
правового  регулювання  усиновлення,  оскільки  в  сучас-
них  умовах  важливого  значення  набувають  усі  питання, 
що пов’язані з соціальним захистом дитини, позбавленої 
родинного середовища. Крім того, сьогодні питання щодо 
законодавчого  врегулювання  даної  сфери  правовідносин 
вбачається  актуальним для дослідження, оскільки в дея-
ких випадках усиновлення не лише не відповідає основно-
му його принципу – відповідності усиновлення інтересам 
дітей, а й становить загрозу їхньому життю та здоров’ю, 
що викликає широку дискусію з приводу доцільності  іс-
нування  інституту  усиновлення  дітей.  Тому,  безумовно, 
пріоритетним завданням є аналіз даної проблеми з ураху-
ванням норм чинного законодавства. У зв’язку з цим акту-
альним вбачається розгляд особливостей окремого прова-
дження щодо розгляду судом справ про усиновлення.

Питанню усиновлення в Україні у сучасній юридичній 
літературі  приділяється  значна  увага.  Зокрема,  слід  ви-
ділити праці М.А. Гурвіча, В.В. Комарова, Я.П. Зейкана, 
В.І.  Тертишнікова,  С.В.  Курильова,  Я.Л. Штутіна  та  ін-
ших. Однак, незважаючи на вагомий внесок до зазначеної 
проблематики, дослідження питань щодо розгляду судом 
справ  про  усиновлення  залишається  відкритим  для  дис-
кусій, що й зумовлює актуальність дослідження у цьому 
напрямі  з метою удосконалення належного  регулювання 
усиновлення.

Актуальність зумовлена тим, що це питання повинно 
досліджуватися,  оскільки  створення  умови  для  реаліза-
ції права кожної дитини на виховання в  сім’ї  є однією з 
основних  засад  державної  політики  щодо  соціального 
захисту  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського 
піклування.  Вищезазначене  й  свідчить  про  актуальність 
дослідження  особливостей  окремого  провадження  щодо 
розгляду судом справ про усиновлення. 

Метою  цієї  статті  є  з’ясування  особливостей  право-
вого регулювання та окреме провадження щодо розгляду 
судом справ про усиновлення.

Інститут усиновлення покликаний забезпечити нормаль-
не  сімейне життя  і  виховання  дітям,  які  не  мають  батьків 
або  позбавлені  батьківського  піклування  з  інших  причин. 
Усиновлення провадиться у найвищих інтересах дитини для 
забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя. При-
чому законодавство не встановлює обмежень щодо усинов-
лення дітей за ознаками раси, національності, релігії.

Особливості справ про усиновлення полягають у тому, 
що на  відміну  від  інших цивільних  справ,  їх  предметом 

є  встановлення  усиновлення, що,  по  суті,  є  вирішенням 
долі  дитини;  дана  категорія  справ  порушується  не  тіль-
ки  громадянами  України,  а  й  іноземними  громадянами; 
обов’язковими  суб’єктами  судочинства  в  цих  справах  є 
ряд  державних  органів:  органи  опіки  і  піклування, Дер-
жавний департамент з усиновлення та захисту прав дити-
ни, дитячі будинки тощо.

Особливістю  даної  категорії  справ  є  також  і  дотри-
мання заявниками обов’язкової досудової процедури, яка 
складається із звернення до відповідних державних орга-
нів, а також до установ, де утримується дитина, та отри-
мання від цих установ відповідних документів, які є пере-
думовою для звернення до суду та доказами. Зазначений 
комплекс особливостей суттєво відрізняє справи про уси-
новлення від  інших категорій справ, які розглядаються в 
порядку цивільного судочинства, тому в процесі їх розгля-
ду та вирішення судами виникає чимало проблемних си-
туацій, вирішення яких не завжди передбачено законодав-
ством. Як наслідок, в деяких випадках судами виносяться 
незаконні та необґрунтовані рішення про усиновлення. 

Запровадження  судового  порядку  усиновлення  по-
яснюється й  тим, що оскільки метою цього юридичного 
акта  є охорона  інтересів дітей,  він повинен контролюва-
тись  державою. У  зв’язку  з  необхідністю вирішення під 
час усиновлення складних питань цивільне процесуальне 
законодавство регламентує судовий порядок розгляду і ви-
рішення пов’язаних з ним справ у порядку окремого про-
вадження за заявою особи, яка бажає усиновити дитину.

Розгляд справ про усиновлення дітей, які проживають 
на  території України,  громадянами України,  іноземними 
громадянами та особами без громадянства здійснюється в 
порядку окремого провадження. Норма про підсудність за-
значеної категорії справ є конкретизованою щодо суб’єкта 
усиновлення і визначає підсудність без альтернативи.

Відповідно до ч. 1  ст. 293 ЦПК України окреме про-
вадження – це  вид непозовного цивільного  судочинства, 
в порядку  якого розглядаються цивільні  справи про під-
твердження наявності або відсутності юридичних фактів, 
що мають значення для охорони прав, свобод та інтересів 
особи або створення умов здійснення нею особистих не-
майнових чи майнових прав або підтвердження наявності 
чи відсутності неоспорюваних прав [1].

Що стосується особливостей даного виду проваджен-
ня,  то  окреме  провадження  відрізняється  від  інших  ви-
дів провадження за своїм предметом і завданнями суду, а 
також  особливостями  процесуального  порядку  розгляду 
справ. Так, найважливішою особливістю справ окремого 
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провадження  є  відсутність  у  них  спору  про  право. Най-
частіше  під  спором  про  право  розуміють  «певний  стан 
суб’єктивного права» і стверджують, що спір є суть супер-
ечності, конфлікт, протиборство сторін. Однак відсутність 
спору  ще  не  означає  абсолютної  безспірності  справи. 
Сама необхідність  установлення факту,  який  уже  в  силу 
цього не є очевидним, підтверджує можливість існування 
спору про факт. Крім того, сама особа, відповідно до якої 
розглядається справа, може оспорити подану в суд заяву, 
тобто «спорити по суті справи» [2, c. 77].

Правова  природа  справ  про  усиновлення  зумовлена 
процесуальною специфікою справ окремого провадження, 
що проявляється в таких ознаках: 

1) судова діяльність у справах про усиновлення на-
правлена  на  підтвердження  наявності  або  відсутності 
усиновлення  шляхом  встановлення  наявності  усіх  по-
зитивних та відсутності  усіх негативних умов усинов-
лення; 

2)  справи  окремого  провадження  характеризуються 
тим, що метою  судової  діяльності  по  більшості  із  них  є 
охорона  інтересів  фізичних  та  юридичних  осіб.  Охоро-
нюваний законом інтерес у справах про усиновлення – це 
передбачена  нормами  об’єктивного  права  (ст.  207  СК) 
можливість особи звернутися до суду за створенням умов 
задля  реалізації юридичного  інтересу  усиновити  дитину 
(повнолітню особу); 

3)  справи  про  усиновлення  як  справи  окремого  про-
вадження є безспірними. Але у справах про усиновлення 
можливе виникнення спору про окремий факт з незацікав-
леною особою, у більшості випадків з державним органом 
(невідповідність особи усиновлювача вимогам закону, від-
сутність згоди дитини тощо), що не є тотожним із спором 
про право, тому не може призводити до залишення заяви 
без розгляду [3, с. 134].

Усиновлення  на  підставі  рішення  суду  охоплює  такі 
випадки: 1) усиновлення в Україні її громадянами дитини, 
яка також є громадянином України; 2) усиновлення в Укра-
їні її громадянами повнолітньої особи, яка також є грома-
дянином  України;  3)  усиновлення  в  Україні  іноземцями 
та особами без громадянства дитини, яка є громадянином 
України; 4) усиновлення в Україні дитини,  яка  є  інозем-
кою і проживає на території іншої держави, громадянами 
України або іноземцями та особами без громадянства. 

Для справ про усиновлення громадянами України ха-
рактерними  процесуальними  наслідками  є  виникнення 
процесуальних  правовідносин  між  судом  та  суб’єктами 
усиновлення, виникнення провадження у справі та продо-
вження  розвитку  процесу,  початок  перебігу  процесуаль-
них строків. 

Особливістю справ про усиновлення є відсутність та-
ких матеріально-правових наслідків відкриття проваджен-
ня у справі, як початок перебігу строків позовної давності 
у  зв’язку  з  тим, що  до  сімейних  правовідносин  позовна 
давність не застосовується. Окрім зазначеного, для справ 
про усиновлення громадянами України неможливе засто-
сування  строків  позовної  давності  внаслідок  того,  що  в 
такому порядку розглядаються справи про підтвердження 
наявності  або  відсутності  усиновлення,  а  позовна  дав-
ність є строком для звернення за захистом порушеного або 
оспорюваного права.

Враховуючи процесуальні особливості справ про уси-
новлення дітей громадянами України, виділяються пере-
думови права на звернення громадян до суду із заявою про 
усиновлення, дотримання яких є обов’язковим для пору-
шення справи: 1) наявність правоздатності та дієздатності; 
2) підвідомчість справи суду; 3) юридична зацікавленість 
заявників; 4) дотримання правил підсудності; 5) належне 
оформлення заяви про усиновлення. 

Слід зауважити, що є недостатньо дослідженими про-
цесуальні  питання  усиновлення  дітей  іноземцями.  Уси-
новлення дітей громадянами інших держав підпорядкову-

ється низці вимог, що виключають вільне розпорядження 
долею дитини. Існування цих правил пояснюється, зокре-
ма,  прагненням  запобігти  перетворенню  дітей  на  товар, 
предмет наживи для тих, хто готовий вчинити такий зло-
чин.

В законодавстві України встановлена низка особливос-
тей, які слід враховувати при здійсненні усиновлення іно-
земними громадянами:

1) іноземці можуть усиновити українську дитину лише 
після  вичерпання  національних  можливостей  її  влашту-
вання в сім’ю;

2)  переважне право на  усиновлення  дитини  –  грома-
дянина України мають  іноземці,  які  є  родичами дитини, 
громадянами держав, з якими Україна уклала договір про 
надання правової допомоги, подружжя;

3) для здійснення усиновлення іноземцями дитина має 
пробути не менше одного року на обліку в урядовому ор-
гані державного управління з усиновлення та захисту прав 
дитини; 

4) іноземні громадяни не можуть всиновлювати укра-
їнських дітей віком до одного року [4, с. 95–100].

Усиновлення на підставі рішення суду охоплює такі 
випадки: 1) усиновлення в Україні її громадянами дити-
ни,  яка  також є  громадянином України; 2)  усиновлення 
в Україні  її громадянами повнолітньої особи, яка також 
є громадянином України; 3) усиновлення в Україні  іно-
земцями та особами без громадянства дитини, яка є гро-
мадянином  України;  4)  усиновлення  в  Україні  дитини, 
яка є іноземкою і проживає на території нашої держави, 
громадянами  України  або  іноземцями  та  особами  без 
громадянства [1].

Складність  усиновлення,  обтяженого  іноземним 
елементом, викликана й тим, що для регулювання цієї 
сфери  правовідносин  застосовується  не  лише  націо-
нальне  законодавство,  а  й  міжнародні  та  міждержавні 
нормативно-правові  акти,  які  мають  свої  особливості. 
Однак наявним є недосконалість норм міжнародних ак-
тів, що  призводить  до  порушення  прав  дітей, що  вси-
новлюються. 

З огляду на всі проблеми та на значущість самого ін-
ституту усиновлення вбачається за необхідне:

1) розмежувати повноваження органів державної вла-
ди в сфері усиновлення та їх посадових осіб;

2)  встановити  сувору  відповідальність  за  порушення 
нормативно-правових актів, що регулюють вказані право-
відносини;

3) встановити громадський контроль дотримання прав 
та інтересів дітей – громадян України під час міжнародно-
го усиновлення;

4) легалізувати діяльність комерційних агентств у сфе-
рі усиновлення з іноземним елементом [5, с. 130–131].

В  сучасних  умовах  усиновлення  відіграє  провідну 
роль  в  становленні  правової  держави  та  громадянського 
суспільства,  оскільки  інститут  усиновлення  покликаний 
забезпечити нормальне сімейне життя і виховання дітям, 
які не мають батьків або позбавлені батьківського піклу-
вання з інших причин. Однак як в теорії, так і на практиці 
відсутній єдиний механізм вирішення справ про усинов-
лення, не всі положення законодавства регулюють право-
відносини усиновлення відповідно до міжнародних стан-
дартів. 

Проблемними залишаються питання, які виникають 
в  процесі  як  національного,  так  і  міжнародного  уси-
новлення,  що  проявляється  у  недосконалості  законо-
давства щодо усиновлення, зокрема, у неконкретності 
окремих норм законодавчих актів, які регулюють про-
цес усиновлення, та розбіжності трактування чинного 
законодавства всіма учасниками процесу усиновлення 
тощо. Все це й зумовлює актуальність подальшого до-
слідження усіх питань, пов’язаних з вирішенням всіх 
цих моментів.
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РОЗДІЛ 4 
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

УДК 349.227

ОКРЕМІ ПиТАННЯ СПЕЦиФІКи ЗМІСТУ ТРУДОВОЇ ДІЯЛьНОСТІ ПРАЦІВНиКА, 
ЩО ВиКОНУЄ ВихОВНІ ФУНКЦІЇ, ЯК ФАКТОРА, ЩО ВиЗНАЧАЄ МЕЖІ 

ЗАСТОСУВАННЯ ПІДСТАВи ДЛЯ РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ВЧиНЕННЯ 
АМОРАЛьНОГО ПРОСТУПКУ, НЕСУМІСНОГО ІЗ ПРОДОВЖЕННЯМ ДАНОЇ РОБОТи

SOME ISSuES SPECIfIC CONTENT-EMPLOyMENT wOrKErS whO PErfOrM 
EduCaTIONaL fuNCTIONS aS a faCTOr ThaT dETErMINES ThE SCOPE Of 

aPPLICaTION Of BaSE TErMINaTION Of EMPLOyMENT CONTraCTS fOr COMMITTINg 
aN IMMOraL dEEd INCOMPaTIBLE wITh ThE CONTINuaTION Of ThIS wOrK

Вайленко Г.О., 
головний державний виконавець

Міськрайонного відділу державної виконавчої служби
 по Харківському району та місту Люботин

Головного територіального управлінні юстиції в Харківській області

Статтю присвячено дослідженню специфіки змісту трудової діяльності працівників, що виконують виховні функції, як чинника, що ви-
значає межі застосування підстави для розірвання трудового договору за вчинення аморального проступку, несумісного із продовженням 
даної роботи. Окрему увагу приділено ролі працівника, що виконує виховні функції, в освітній діяльності. На основі висновків автором 
надано пропозиції з удосконалення норм права в означеній сфері.

Ключові слова: працівник, який виконує виховну функцію, трудова діяльність, трудовий договір, трудова функція, трудові обов’язки.
 
Статья посвящена исследованию специфики содержания трудовой деятельности работников, выполняющих воспитательные функ-

ции, как фактора, определяющего границы применения основания для расторжения трудового договора за совершение аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Особое внимание уделено роли работника, выполняющего воспитатель-
ные функции, в образовательной деятельности. На основе выводов автором внесены предложения по совершенствованию норм права 
в указанной сфере.

Ключевые слова: работник, выполняющий воспитательную функцию, трудовая деятельность, трудовой договор, трудовая функ-
ция, трудовые обязанности.

The article is devoted to the study of the specifics of the content of the work of employees performing educational functions as a factor deter-
mining the scope of application of the grounds for termination of an employment contract for committing an immoral offense incompatible with the 
continuation of this work. Particular attention is paid to the role of an employee performing educational functions in educational activities. Based 
on the conclusions, the author provided suggestions on the improvement of the law in this area.

Key words: employee who carries out educational function, labor activity, labor contract, labor function, labor duties.

Постановка проблеми. Конституція України визначи-
ла, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор-
канність і безпека визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю [1, ст. 3]. Для здійснення цього принципового, 
вихідного положення існування та розвитку нашої держави 
необхідне  постійне  прищеплення  розуміння  змісту  ст.  3 
Конституції України  кожній  людині ще  змалечку, що  від-
бувається через освіту. Адже Законом України «Про освіту» 
[2]  метою  освіти,  зокрема,  визначено  всебічний  розвиток 
людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її 
талантів,  інтелектуальних, творчих  і фізичних здібностей, 
формування цінностей і необхідних для успішної саморе-
алізації  компетентностей.  Саме  освіта  є  тією  діяльністю, 
яка спроможна навчати  і виховувати одночасно, формува-
ти особистість, закладаючи перспективний фундамент для 
розвитку людини, який спроможний забезпечити  її благо-
получчя та здатність сприяти розбудові своєї країни.

Зважаючи на таке значення освіти для кожної людини 
окремо  та  суспільства  і  держави  загалом,  очевидно,  що 
виконання  цієї  місії  покладається  на  осіб,  які  провадять 
освітню діяльність: педагогічних та науково-педагогічних 
працівників. Тобто держава, дбаючи про свій стабільний 
розвиток,  піклуючись  про майбутнє,  покладає  обов’язки 
прищеплювати та розвивати повагу до моралі та суспіль-
них цінностей на осіб, реалізація права на працю яких по-
лягає  в  наданні  освітніх  послуг. Отже,  у  тих  критичних 
умовах сьогодення, коли Україна відстоює свою незалеж-

ність,  важливі  дослідження  змісту  трудової  діяльності 
працівників,  які  виконують  виховні  функції щодо  моло-
дого покоління, формуючи у своїх вихованців прагнення 
до  взаєморозуміння,  миру  через  утвердження  поваги  до 
патріотизму, гуманізму, толерантності.

Аналіз останніх досліджень. З  огляду  на  значення 
освіти в житті кожної людини та кожної держави, питан-
ня  правового  регулювання  праці  освітян  завжди  цікави-
ли науковців.  Зокрема,  так чи  інакше вони розглядалися 
О.В. Гоц, Г.С. Гончаровою, Т.Б. Гладченко, Л.О. Козачко-
вою,  Т.В.  Красюк,  К.О. Поповою-Коряк, М.Л.  Смоляро-
вою, О.В. Тищенко, Н.М. Швець та ін. Однак в очікуванні 
ухвалення майбутнього Трудового кодексу України, про-
ект якого доопрацьовано до другого читання у Верховній 
Раді України  [3], означені питання потребують наукових 
досліджень  для  усвідомлення  теоретичних  засад  визна-
чення  особливостей  правового  регулювання  праці,  ви-
роблення  ефективного механізму  забезпечення  трудових 
прав працівників, що виконують виховні функції в сучас-
ній соціальній державі.

Мета статті полягає в дослідженні специфіки змісту 
трудової  діяльності  працівників,  що  виконують  виховні 
функції, як чинника, що визначає межі застосування під-
стави для розірвання трудового договору за вчинення амо-
рального  проступку,  несумісного  із  продовженням  даної 
роботи, та формулюванні пропозицій щодо вдосконалення 
норм права в означеній сфері.
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Виклад основного матеріалу.  Як  слушно  зазначає 
Н.М. Швець,  «ключова  роль  у  системі  освіти  належить 
учителю. Саме через діяльність педагога реалізується дер-
жавна політика, спрямована на зміцнення інтелектуально-
го, морального й духовного потенціалу нації» [4, с. 84].

Чинний  Закон  України  «Про  освіту»  від  5  вересня 
2017 р. визначив, що педагогічна діяльність –  інтелекту-
альна,  творча  діяльність  педагогічного  (науково-педаго-
гічного) працівника або самозайнятої особи у формальній 
та/або неформальній освіті, спрямована на навчання, ви-
ховання  та  розвиток  особистості,  її  загальнокультурних, 
громадянських  та/або  професійних  компетентностей 
[2, п. 21 ч. 1 ст. 1].

Відповідно до чинного законодавства, педагогічна ді-
яльність як діяльність професійна, яка виконується в ре-
зультаті реалізації права на працю, включає в себе як ви-
значальну складову частину навчально-виховну роботу. 

Варто акцентувати увагу на тому, що виховний компо-
нент є базовим як складник виконання трудової функції і 
в педагогічній діяльності – він полягає насамперед у побу-
дові довірливих стосунків між педагогом та вихованцем, 
щоби  спонукати  вихованців  вчитися,  перенесенні  в  осо-
бистісну  систему  цінностей  останніх  тих,  які  сприйма-
ються й утверджуються в сучасному суспільстві. 

Здійснення  виховання  є  елементом  трудової  функції 
педагогічних,  науково-педагогічних  та  наукових  праців-
ників. Це коло тих обов’язків, які ці працівники мають ви-
конувати. Відповідно до ч. 2 ст. 54 Закону України «Про 
освіту»,  ці  працівники  зобов’язані:  «сприяти  розвитку 
здібностей  здобувачів  освіти,  формуванню  навичок  здо-
рового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне 
здоров’я; дотримуватися академічної доброчесності та за-
безпечувати її дотримання здобувачами освіти в освітньо-
му процесі та науковій діяльності; дотримуватися педаго-
гічної етики; поважати гідність, права, свободи  і законні 
інтереси всіх учасників освітнього процесу; настановлен-
ням і особистим прикладом утверджувати повагу до сус-
пільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, 
справедливості,  патріотизму,  гуманізму,  толерантності, 
працелюбства;  формувати  у  здобувачів  освіти  усвідом-
лення необхідності додержуватися Конституції та законів 
України, захищати суверенітет і територіальну цілісність 
України;  виховувати  у  здобувачів  освіти  повагу  до  дер-
жавної мови та державних символів України, національ-
них,  історичних, культурних цінностей України, дбайли-
ве  ставлення  до  історико-культурного  надбання  України 
та навколишнього природного  середовища; формувати у 
здобувачів  освіти  прагнення  до  взаєморозуміння,  миру, 
злагоди між усіма народами,  етнічними,  національними, 
релігійними групами; захищати здобувачів освіти під час 
освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та пси-
хічного  насильства,  приниження  честі  та  гідності,  дис-
кримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, 
що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати 
вживанню ними та іншими особами на території закладів 
освіти  алкогольних  напоїв,  наркотичних  засобів,  іншим 
шкідливим звичкам» [2, ч. 1 ст. 54]. 

Перелічені  обов’язки працівників, що  виконують  ви-
ховну функцію як складник трудової функції, є показни-
ком  ставлення  держави  до  професійної  освітньої  діяль-
ності як до важливого безперервного процесу формування 
людської  особистості.  Саме  цей  процес  формує  сучас-
ний, правильний світогляд людини, систему її цінностей, 
стрижнем якої є повага до побудованої системи загально-
людських цінностей. 

Звичайно,  щоби  виконувати  ці  обов’язки,  у  праців-
ника  має  бути  сформованою  власна  система  цінностей, 
підґрунтям якої є ті цінності, які визнаються українським 
суспільством,  закріплюються як принципові в Конститу-
ції України й інших нормативно-правових актах. Він має 
бути  сам носієм цих цінностей, має  власним прикладом 

навчати і виховувати своїх підопічних. Саме тому в спеці-
альному законодавстві окреслюються обов’язки працівни-
ків, для яких виховна функція є елементом їхньої трудової 
функції. І, як бачимо, більшість цих обов’язків становлять 
обов’язки етичного характеру.

Отже, важливу роль у діяльності педагога, у встанов-
ленні  його  відповідності  посаді  та  відповідальності  за 
свої вчинки відіграють саме етичні вимоги. Як слушно за-
значає А.А. Назарова, «етична компетентність викладача 
включає  в  себе  володіння  глибокими  знаннями  в  галузі 
педагогічної  етики,  певний  набір  моральних  якостей,  а 
також готовність до етично адекватної поведінки у випад-
ках моральних колізій. Етична компетенція проявляється 
в принципах життя та професійній діяльності, психічних 
станах, діях, вчинках і якостях педагога, забезпечує вибір 
ним свідомої етичної поведінки згідно з професійно-педа-
гогічними нормами» [5].

Безсумнівно,  варто  погодитися  з  думкою  Г.С.  Гонча-
рової, що «моральний авторитет педагогів має бути без-
доганним»  [6,  с.  64],  а  також  із Н.М. Швець  у  тому, що 
«працівники, які виконують виховні функції, мають бути 
людьми  високої  духовності  й  моральних  переконань» 
[4,  с. 83]. Працівник,  якому доручено виконувати вихов-
ні функції, повинен постійно стежити за собою, розуміти, 
що його поведінка перебуває під неослабним контролем 
тих, кого він виховує [4, с. 84].

Доречним є і зауваження Л.О. Козачкової, що «особа, 
яка  виконує  виховні  функції,  в жодному  випадку  не  по-
винна спотворювати образ, який створений традицією та 
утверджений в нормах моралі. Тому, щоб виконувати ви-
ховну функцію,  вчитель,  педагог,  вихователь  зобов’язані 
бути не тільки спеціалістом своєї справи, але і людиною 
високих моральних переконань та бездоганної поведінки. 
Внаслідок цього, якщо педагог застосовує антипедагогічні 
заходи впливу до учнів або недостойною поведінкою у на-
вчальних закладах або в побуті скомпрометував себе пе-
ред учнями, батьками, порушив моральні норми, втратив 
тим самим авторитет, дискредитував себе як вихователь, 
він може бути звільнений з роботи за п. 3 ст. 41 Кодексу 
законів про працю України. І коли трапляються випадки, 
що  ідуть  врозріз  із  призначенням  науково-педагогічного 
працівника, яке визначене правовими нормами у вигляді 
його обов’язків, звичайно, подальше провадження ним на-
уково-педагогічної діяльності не є можливим» [7, с. 135]. 

Важливо  зауважити,  що  дані  твердження  науковців 
обґрунтовують таку специфіку виконання трудової функ-
ції  працівника,  який  виховує,  як  неможливість  унор-
мування  ведення  виховання  своїм  прикладом  робочим 
часом виконання своєї трудової діяльності. Не тільки по-
ведінка на роботі цього працівника впливає на свідомість 
вихованця. За межами роботи випадкова зустріч праців-
ника,  що  виконує  виховні  функції,  та  його  вихованця 
також  стане  елементом  ланцюга  навчально-виховного 
процесу, бо, як вже зазначалося, роль такого працівника, 
за чинним  законодавством, полягає не  тільки в наданні 
знань за певними напрямами навчальних компетентнос-
тей, але й у формуванні загального світогляду вихованця, 
його життєвої позиції.

Варто  погодитися  із  зауваженнями  К.О.  Попової-Ко-
ряк, що ««бути прикладом» – це не технічна функція, яка 
вмикається протягом робочого часу і вимикається за його 
межами. Це цілісна невід’ємна компонента життя праців-
ника, який виконує виховні функції. За метою освіти, яка 
визначається законами, не можна бути моральною люди-
ною на роботі та аморальною поза нею, бо моральність – 
це  складник  цілісної  особистості  науково-педагогічного 
працівника  як  працівника,  якого  наділено  виховними 
функціями і який їх виконує. Якщо цілісність порушуєть-
ся, не важливо де, на роботі, чи в побуті, особа не відпо-
відає вимогам, що ставляться до працівника, який виконує 
виховні функції» [8, с. 152]. 
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Справедливість  означених  наукових  думок  підтвер-
джується  правовою  позицією  Верховного  Суду  України 
в справі № 6–3135цс16 щодо підстав для звільнення пра-
цівника, який виконує виховні функції, за вчинення амо-
рального проступку. Верховний Суд України зазначив, що 
застосування додаткової підстави для звільнення, якою є 
п. 3 ст. 41 Кодексу законів про працю (далі – КЗпП) Укра-
їни, що передбачає вчинення працівником, який виконує 
виховні функції,  аморального проступку, не сумісного  із 
продовженням  даної  роботи,  обґрунтовується  підвище-
ною відповідальністю таких працівників. «Така підвище-
на відповідальність працівників обумовлена тим, що вони 
перебувають в особливому правовому стані та виконують 
специфічні функції, не властиві іншим категоріям праців-
ників; їхні дії чи бездіяльність можуть призвести до пору-
шення конституційних прав та свобод громадян,  завдати 
значної  шкоди  суспільним  відносинам  та  авторитету  як 
самої держави, так і суб’єктів господарювання. Таке звіль-
нення  допускається  за  вчинення  аморального  проступку 
як при виконанні трудових обов’язків, так і не пов’язаного 
з ними (вчинення такого проступку в громадських місцях 
або в побуті). Аналіз вищезазначених норм матеріального 
права дає підстави для висновку про те, що працівники, 
які  виконують  виховну функцію,  –  вчитель,  педагог,  ви-
хователь – зобов’язані бути людиною високих моральних 
переконань та бездоганної поведінки. Особистий приклад 
викладача та його авторитет  і високоморальна поведінка 
мають  виключно  важливе  значення  у  формуванні  свідо-
мості молоді. Унаслідок цього, якщо педагог недостойною 
поведінкою  скомпрометував  себе  перед  учнями,  іншими 
особами, порушив моральні норми, втратив тим самим ав-
торитет, дискредитував себе як вихователь, він може бути 
звільнений із роботи за п. 3 ст. 41 КЗпП України» [9].

З огляду на наукові надбання, судову практику в озна-
ченій  сфері,  здається  дивною  позиція  авторів  проекту 
Трудового  кодексу  України,  які  «вчинення  аморального 
проступку працівником, який виконує виховні функції, в 
тому числі у разі, якщо ці дії не пов’язані безпосередньо 
з  роботою»,  внесли  до  ст.  92, що має  назву  «Розірвання 
трудового договору за ініціативою роботодавця у зв’язку 
з невиконанням або неналежним виконанням працівником 
своїх трудових обов’язків» [3, п. 5 ч. 2 ст. 92]. 

Складається  враження,  що  ініціатори  законопроекту 
мали  намір  об’єднати  несумісні  речі. Адже  якщо  йдеть-
ся  про  порушення  трудових  обов’язків,  то  ми  можемо 
мати справу тільки з тими обов’язками, які виконуються 
упродовж робочого часу, на який поширюються правила 
внутрішнього трудового розпорядку. За діяння, які скою-

ються поза цим часом, звільняти за підставами ст. 92 тоді 
не можна. Але,  з  огляду на припис норми,  яка  і містить 
безпосередню підставу для звільнення працівника, що ви-
конує виховні функції, ми бачимо протилежне: що звіль-
нення можливе  і тоді, «якщо ці дії не пов’язані безпосе-
редньо з роботою». 

То чи є потенціал у такої  зміни до законодавства по-
кращити правове регулювання роботи працівників, що ви-
конують виховні функції, щодо охорони та  захисту прав 
таких працівників? Думається, відповідь є однозначно не-
гативною. Невідомо чим керувалися  ініціатори цього  за-
конопроекту, але такі приписи суперечать не тільки змісту 
трудової функції працівника, що виконує виховні функції, 
а  і  навіть  законам  формальної  логіки.  Тому  ухвалення 
норми, що розглядається в такій редакції,  є неприпусти-
мим. Майбутній Трудовий кодекс України має відповідати 
сучасним умовам розвитку української держави. Він має 
стати на захисті людини праці, зокрема працівника, який 
виконує  виховні  функції.  І  має  містити,  ґрунтуючись  на 
надбаннях  сучасної  науки  та  практики  трудового  права, 
систему норм, що мають якісні, логічно пов’язані приписи 
щодо загальнообов’язкових правил поведінки. 

Висновки.  Отже,  можна  зробити  висновок,  що  важ-
ливу роль в отриманні позитивних результатів у процесі 
усвідомлення розуміння людини, її життя і здоров’я, честі 
і гідності, недоторканості і безпеки як найвищої соціаль-
ної  цінності  в Україні  відіграє  саме навчання  і  вихован-
ня, які здійснюються особами під час їхньої професійної 
трудової  діяльності.  Ідеться  про  працівників,  у  трудову 
функцію яких як складник входить педагогічна діяльність. 
Від якісного виконання трудової функції цих працівників 
залежить доля та майбутнє української держави. Реаліза-
ція  цього  глобального  завдання має  відбуватися  завдяки 
власного прикладу високої моральності, яка повинна вті-
люватися в усіх сферах життя такого працівника.

Тому  в  проекті  Трудовго  кодексу  України,  отже,  у 
майбутньому  Трудовому  кодексі  України,  пропонується 
відтворити  підставу  для  розірвання  трудового  договору 
за вчинення працівником, який виконує виховні функції, 
аморального  проступку,  несумісного  із  продовженням 
даної  роботи,  відповідно  до  концепції  чинного  КЗпП 
України [10, п. 3 ст. 41]. Варто передбачити окрему стат-
тю «Додаткові підстави розірвання трудового договору з 
ініціативи роботодавця», де закріпити однією з таких під-
став «вчинення працівником, який виконує виховні функ-
ції, аморального проступку, несумісного із продовженням 
даної роботи, в тому числі в разі, якщо ці дії не пов’язані 
безпосередньо з останньою».
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Статтю присвячено дослідженню теоретичних основ захисту прав найманих працівників у контексті відповідальності за мобінг. Авто-
ри дослідили визначення поняття «мобінг», досвід протидії та встановлення відповідальності за дане правопорушення в країнах Євро-
пейського Союзу. У роботі встановлено основні засади становлення системи протидії мобінгу в Україні. 
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Статья посвящена исследованию теоретических основ защиты прав наемных работников в контексте ответственности за моббинг. 
Авторы исследовали определение понятия «моббинг», опыт противодействия и установления ответственности за данное правонару-
шение в странах Европейского Союза. В работе сформулированы базовые принципы становления системы противодействия моббингу 
в Украине.
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The article deals with the study of the theoretical principles of employees’ rights protection in the context of responsibility for mobbing. The 
authors defined the definition of the “mobbing”, its concept, and the experience of counteracting and establishing responsibility for this offense in 
the European Union. The paper identified the main principles of the mobbing counteracting system’s development in Ukraine.
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Постановка проблеми. Конфлікти  в  трудових  від-
носинах,  які  пов’язані  з  порушенням  прав  найманих 
працівників, є особливо складною сферою дослідження 
з огляду на перехресний вплив психологічних, соціоло-
гічних, юридичних, економічних та управлінських чин-
ників. Досить часто права людини, яка є найманим пра-
цівником, порушуються цілеспрямовано, щоби не дати їй 
можливості досягти певного становища на підприємстві 
чи в організації. Критичною може бути ситуація, за якої 
тиск на особу здійснюється з метою доведення її до ста-
ну, за якого вона не може виконувати свої прямі посадові 
обов’язки, аж до звільнення. Найбільш суспільно небез-
печним наслідком може стати навіть самогубство особи, 
яка піддавалася таким утискам. Наведена вище ситуація 
дістала назву «мобінг». 

Стан опрацювання. Загальновідомим  є  факт,  що 
вперше  термін  «мобінг»  ужито  Ханцем  Лейманном  [1], 
шведським психологом, який спочатку досліджував воро-
жу поведінку в стосунках між школярами, а потім звернув 
увагу  на  психологічний  тиск  на  робочому  місці.  Надалі 
проблемі мобінгу свої наукові праці присвячували такі за-
кордонні дослідники, як: Н. Девенпорт, Г. Елліотт, Д. Запф 
[2],  Р. Шварц,  Е. Шталє  [2]  та  інші  фахівці.  Їхні  дослі-
дження  завжди  були  на  перетині  інтересів  різних  наук: 
юриспруденції, соціології, психології, менеджменту тощо. 
В Україні говорити про дане явище почали порівняно не-
давно.  Проте  вже  сьогодні  сформовані  певні  теоретичні 
підвалини та базові  засади в дослідженні  запобігання та 
протидії  мобінгу.  Зокрема,  це  зроблено  такими  автора-
ми, як: Т. Алексєєнко [3], Л. Геращенко, О. Кравченко [5], 
Н. Міцкевич, О. Трюхан, А. Сорокіна  [10], Л. Щетініна, 
М. Юніна. Нами здійснено спробу доповнити наявні до-
слідження розробленням теоретико-правових основ фор-
мування системи протидії мобінгу з огляду на поточні єв-
роінтеграційні процеси, в яких бере участь Україна. 

Метою статті є  розроблення  теоретико-правових 
основ формування системи протидії мобінгу в Україні. 

Виклад основного матеріалу. В одній зі своїх праць 
Х. Лейманн зазначав, що працівники підприємств час-
то  знаходять  певну  особу,  яка  стає  об’єктом  та  ціллю 
їхнього психологічного тиску. До даного явища було за-
стосовано термін «мобінг». Ідеться про ситуацію, коли 
жертва  піддається  систематичному  психологічному 
тиску,  часто  через  несправедливе  ставлення.  По  суті, 
можна говорити про те, що права людини на робочому 
місці порушуються. 

Профессор Х. Лейманн у своїх роботах пропонував 
цілу низку заходів, які могли б протистояти поширен-
ню даної проблеми на підприємствах. У його алгорит-
мі  зазначено  погодження  сторін  на  примирення;  за-
стосування посередників, які б представляли інтереси 
сторін;  знеособлення  конфлікту шляхом  переходу  від 
особистих  інтересів  до  реальних  причин  конфлікту; 
процес  переговорів  із  метою  пом’якшення  очікувань 
сторін;  укладання  угоди;  надання  психологічної  до-
помоги  потерпілому  [1].  З  погляду  міжособистісних 
відносин  у  колективі  дана  проблема,  можливо,  буде 
вирішена,  проте  не  зрозуміло,  яким  чином  спрацює 
механізм  відповідальності  за  такі  дії,  чи  не  буде  по-
вторення  аналогічних  дій  щодо  інших  представників 
трудового колективу.

Широко застосовується поняття мобінгу, запропоно-
ване Д. Запфом та Е. Шталє. Автори трактують мобінг як 
переслідування,  образи,  соціальне  неприйняття, що не-
гативно впливають на робочі завдання людини [2]. Якщо 
термінологічно  мобінг  пов’язаний  із  переслідуванням, 
то  очевидною  є  необхідність  повторюваності  та  регу-
лярності  дій  порушника  для  кваліфікації  їх  як мобінгу. 
Соціальне  несприйняття  говорить  про  те,  що  мобінгу 
зазвичай зазнає особа, слабша за нападника. Отже, коли 
сторони  мають  однакові  сили,  можливості,  потенціал 
тощо, ситуація кваліфікуватиметься як конфлікт. До того 
ж мобінгом не можна буде визнати одноразові інциденти, 
які не повторюються і не мають системи. 
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Щоби запобігти негативним наслідкам або хоча б зро-
бити такі наслідки менш небезпечними, на нашу думку, 
необхідно звернутися до практики пеналізації. Для цьо-
го  необхідно  передусім  урегулювати  питання  протидії 
мобінгу, відповідальності за його вчинення в норматив-
но-правових актах та протидії даному явищу. Особливо 
з  огляду  на  те, що  вирішення  даної  проблеми  напряму 
вплине на забезпечення права на справедливі та безпечні 
умови праці, недопущення приниження честі та гідності 
кожного найманого працівника підприємства. 

Особи, що практикують мобінг, періодично змінюють 
об’єкти впливу, проте в них завжди актуальною залиша-
ється потреба мати жертву. Також спостерігається пато-
логічне  небажання  визнавати  свою  поведінку  деструк-
тивною і звинувачення в усьому жертви [3]. Відсутність 
системи протидії і покарання мобінгу стимулює агресив-
ну поведінку і без того схильних до таких дій осіб. 

Початок регулювання питання протидії  даному яви-
щу  покладено  проектом  закону  «Про  внесення  змін  до 
деяких  законодавчих  актів  України  щодо  протидії  мо-
бінгу»  (№  10118  від  1  березня  2019  р.). Мобінг  одним 
з авторів законопроекту трактується як діяння учасників 
трудових відносин, які полягають у психологічному, фі-
зичному,  економічному  насильстві,  зокрема  із  застосу-
ванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються 
стосовно працівника підприємства, установи, організації 
незалежно від форми власності, виду діяльності і галузе-
вої належності, а також осіб, які працюють за трудовим 
договором із фізичними особами, або такою особою сто-
совно інших учасників трудових відносин із метою при-
ниження їхньої людської гідності за певними ознаками, 
створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої 
атмосфери  та  примушування  учасника  трудових  відно-
син до зміни місця роботи [4].

Зміни потребує Кодекс України про адміністративні 
правопорушення. Ст. 173 автори законопроекту пропо-
нують  доповнити  відповідальністю  за  мобінг  у  зазна-
ченому вище тлумаченні даного поняття. Покарання за 
мобінг передбачено у вигляді накладання штрафу від 50 
до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або громадських робіт на строк від 20 до 40 годин. По-
вторний  випадок  мобінгу  (після  накладання  штрафу) 
або  вчинений  групою  осіб  збільшує  вдвічі  можливий 
розмір штрафних санкцій та розширює часові межі за-
стосування громадських робіт від 40 до 60 годин. Ана-
логічне  повторному  випадку  пропонується  покарання 
за  допущення  мобінгу, що  спричинив  завдання шкоди 
психічному або фізичному здоров’ю учасника трудових 
відносин, або мобінгу з боку власника чи уповноваже-
ного  ним  органу.  Логічним  є  покарання  за  неповідо-
млення щодо відомих фактів мобінгу з боку власників 
чи уповноважених ними органів. Авторами законопро-
екту пропонується справи про мобінг розглядати суддя-
ми  районних,  районних  у  містах,  міських  чи  міськра-
йонних судів. Посадові особи Національної поліції, як і 
в  інших справах про адміністративні правопорушення, 
матимуть можливість  складати  протоколи  про  адмінп-
равопорушення щодо мобінгу. 

Наведені  вище  зміни  (у разі  ухвалення) повинні  ко-
респондуватися зі змінами в трудовому законодавстві та 
нормативно-правових актах щодо захисту прав людини. 
Роботи  національних  фахівців  у  сфері  трудового  права 
підтверджують даний факт. Так, О. Кравченко пропонує 
внести в проект Трудового кодексу України поняття «мо-
бінг»,  установити  матеріальну  відповідальність  за  вчи-
нення таких дій; заборонити мобінг у внутрішніх норма-
тивно-регуляторних  актах  підприємства;  ввести  санкції 
за демонстрацію проявів мобінгу [5]. 

На шляху до євроінтеграції в межах гармонізації зако-
нодавства України доцільно звернутися до європейсько-
го досвіду протидії мобінгу та відповідальності за його 

прояви щодо найманих працівників. Безпрецедентна по-
вага до прав людини в Європейському Союзі (далі – ЄС) 
виключає можливість того, що утиски найманих праців-
ників у будь-якому вигляді залишаться без уваги. 

На роботодавців директивами ЄС покладена значна 
доля відповідальності за найманих працівників. Зокре-
ма, Директива 89/391 засуджує моральне переслідуван-
ня  та  психологічне  насильство  над  працівниками,  що 
спричиняє  ризики  для  здоров’я  та  безпеки  найманих 
працівників  [6].  Стежити  за  можливістю  появи  таких 
ситуацій  повинні  роботодавці.  На  них  і  покладається 
зобов’язання  усувати  такі  загрози.  Європейський  пар-
ламент також схвалив Резолюцію A5-0283/2001 [7], яка 
закликає держави-члени ЄС переглянути та завершити 
формування своєї законодавчої бази щодо заходів, спря-
мованих на боротьбу з мобінгом. Директива 2000/78/ЄC 
[8], що  встановлює  загальні  межі  рівного  поводження 
у  сфері  зайнятості  і  професійної  діяльності,  визначає 
право  всіх  осіб  на  рівність  перед  законом  і  захист  від 
дискримінації,  визнане  Загальною  декларацією  прав 
людини, Конвенцією Організації Об’єднаних Націй про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, Між-
народною  конвенцією  про  ліквідацію  всіх  форм  расо-
вої дискримінації, Міжнародними пактами Організації 
Об’єднаних Націй  про  громадянські  і  політичні  права 
та про економічні, соціальні і культурні права, Європей-
ською конвенцією про  захист прав людини  і основних 
свобод, укладених усіма державами-членами. Сьогодні 
деякі країни ЄС (наприклад, Швеція) ухвалили окреме 
законодавство  щодо  мобінгу  на  робочому  місці.  Інші 
країни-члени ЄС працюють над законодавчими пропо-
зиціями (наприклад, Італія).

У Швеції ухвалений Акт щодо середовища на робо-
чому  місці,  який  визначає  потребу  в  забезпеченні  до-
статнього  рівня  умов  для  безпечної  роботи  не  тільки  у 
фізичному  вимірі,  але  й  у  психологічному.  Норматив-
но-правовий  акт, що  регулює  питання  булінгу  безпосе-
редньо, – це Віктимізація на роботі (1993 р.), який надає 
дефініції  та  визначає  безпосередні  дії,  які  характеризу-
ють  дане  явище.  Серед  них  залякування,  психологічне 
насильство, соціальне відчуження, домагання тощо [9].

У деяких країнах, зокрема в Італії, регулювання мо-
бінгу базується на судовій практиці. А. Сорокіна [10] 
у  своїх  дослідженнях  посилається  на  справу  1999  р., 
розглянуту  судом  м.  Турин.  Наймана  працівниця  ви-
магала компенсації шкоди, завданої внаслідок депресії 
від  тяжких  умов  праці,  безперервного  й  цілеспрямо-
ваного  переслідування  і  приниження  її  з  боку  керів-
ника відділу. Італійська практика характеризує мобінг 
як прояви психологічного тиску, негативне ставлення, 
відкриту агресію стосовно найманого працівника. За-
хист  прав  найманого  працівника  від  мобінгу  ґрунту-
ється на широкому судовому тлумаченні необхідності 
захисту особистості.

Висновки. Поточна робота над формуванням системи 
протидії мобінгу в Україні повинна стосуватися пердусім 
формування чіткого категоріального апарату. Окрім нау-
ково обґрунтованого визначення, необхідно чітко встано-
вити критерії, які дозволять кваліфікувати дії як мобінг. 
Окремо, на нашу думку, повинен визначатися мобінг  із 
боку власника (керівника) підприємства, безпосередньо-
го керівника чи співробітників. Розмежування даних по-
нять базуватиметься на різних причинах утисків. Особи, 
що практикують мобінг, можуть керуватися різними об-
ставинами, що призведе  і  до різних наслідків  та «агре-
сивності» дій винуватця. Необхідне також розмежування 
дій, які відбуваються суто на робочому місці під час ви-
конання  посадових  обов’язків,  та  тих, що поширюють-
ся на більш приватні сторони життя особи (листування, 
месенджери, телефонні дзвінки в час, що формально не 
є робочим).



144

№ 1 2019
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Leymann H. Mobbing and psychological terror at workplaces. Violence and victims. 1990. № 5 (2). P. 119–126. URL: http:// 

www.mobbingportal.com/LeymannV&V1990(3).pdf (dаtе оf rеquеst: 25.03.2019).
2. Zapf D., Einarsen S. Mobbing at Work: Escalated Conflicts in Organizations. Counterproductive work behavior: Investigations of actors 

and targets / S. Fox, P. Spector (Eds.). 2005. P. 237–270. URL: https://psycnet.apa.org/record/2004-19514-010 (dаtе оf rеquеst: 15.04.2019).
3. Алексєєнко Т. Булінг і мобінг: причини розвитку і шляхи профілактики. Особистість у просторі виховних інновацій : матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції, Інститут проблем виховання НАПН України, 2018 р. C. 19–25. URL: http://lib.iitta.gov.ua/ 
712116/1/01_18_Алєксєєнко_Булінг%20і%20Мобінг%20-%20Причини%20розвитку%20і%20шляхи%20профілактики.pdf (дата звернення: 
12.04.2019).

4. Співаковський О. про законопроект щодо протидії мобінгу. 15 березня 2019 р., 11:33. URL: http://khersonci.com.ua/public/35579-
oleksandr-spivakovskij-pro-zakonoproekt-shchodo-protidiji-mobingu.html (дата звернення: 25.03.2019). 

5. Кравченко О. Мобінг у трудовому праві. Вісник АПСВТ. 2018. № 3. C. 90–91.
6. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of 

workers at work. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0391:EN:HTML (date of request: 21.04.2019).
7. Mobbing. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. URL: https://www.eurofound.europa.eu/

observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/mobbing (date of request: 25.04.2019).
8. Директива Ради 2000/78/ЄC від 27 листопада 2000 р., що встановлює загальні рамки рівності оправного поводження у сфері за-

йнятості і професійної діяльності (офіційний переклад Міністерства юстиції України). URL: http://ecmi-epp.org/wp-content/uploads/2015/03/
Council-2000_78_EC_UK.pdf (дата звернення: 25.04.2019) .

9. Yamada D. Crafting a legislative response to workplace bullying. Emp. Rts. & Emp. Pol’y  J. 2004. № 8. P. 475.
10. Сорокіна А. Мобінг та булінг у трудових відносинах. Young Scientis. 2018. № 63 (11). C. 139–146. URL: http://molodyvcheny.in.ua/

files/journal/2018/11/35.pdf (дата звернення: 12.04.2019).

УДК 349.3

ОКРЕМІ АСПЕКТи СОЦІАЛьНОЇ ЕФЕКТиВНОСТІ НОРМ ТРУДОВОГО ПРАВА

ParTICuLar aSPECTS Of ThE SOCIaL EffECTIVENESS Of LaBOr Law

Купіна Л.Ф.,
кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри галузевих юридичних дисциплін та правознавства
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова

Стаття присвячена розгляду соціальної ефективності норм трудового права як ключового показника реакції учасників трудових пра-
вовідносин на правове регулювання. Зважаючи на соціальну спрямованість трудового права, автор детально досліджує різні аспекти 
соціальної ефективності правових норм і її взаємозв’язок із економічними та загальносоціальними процесами, які відбуваються в сус-
пільстві. Окрема увага в статті присвячена питанню видів соціальної ефективності норм трудового права.

Ключові слова: ефективність, ефективність правових норм, ефективність норм трудового права, соціальна ефективність, соціальна 
спрямованість, соціальна функція права, трудові права, трудові правовідносини.

Статья посвящена рассмотрению социальной эффективности норм трудового права как ключевого показателя реакции участни-
ков трудовых правоотношений на правовое регулирование. Учитывая социальную направленность трудового права, автор подробно 
исследует различные аспекты социальной эффективности правовых норм и ее взаимосвязь с экономическими и общесоциальными 
процессами, которые происходят в обществе. Особое внимание в статье посвящено вопросу видов социальной эффективности норм 
трудового права.

Ключевые слова: эффективность, эффективность правовых норм, эффективность норм трудового права, социальная эффектив-
ность, социальная направленность, социальная функция права, трудовые права, трудовые правоотношения.

The article is devoted to the consideration of the social effectiveness of labor law norms as a key indicator of the reaction of the participants in 
labor legal relations to legal regulation. In view of the social orientation of labor law, the author examines in detail the various aspects of the social 
effectiveness of legal norms and their relationship with the economic and general social processes that take place in society. Particular attention 
in the article is devoted to the question of the types of social efficiency in labor law standards.

Key words: efficiency, efficiency of legal norms, efficiency of norms of labor law, social efficiency, social orientation, social function of law, 
labor rights, labor legal relations.

Постановка проблеми. Класифікація  видів  ефектив-
ності норм права  є одним  із поширених питань у дослі-
дженнях, що торкалися ефективності правових норм.

Важко  не  погодитися,  що  поділ  ефективності  норм 
трудового права, як і будь-якої іншої галузі права, на со-
ціальну  та юридичну  є  результатом,  притаманним чи не 
переважній більшості наукових досліджень, оскільки до-
зволяє  провести  класифікацію  цілей  правової  норми  на 
юридичні та соціальні. Нині важливим чинником для роз-
витку трудових відносин в Україні є виокремлення видів 
ефективності  норм  трудового  права,  норм,  від  ефектив-
ності яких залежить не лише рівень юридичної складової 
частини  трудових  відносин,  тобто  виконання  суб’єктом 
певного обов’язку чи реалізація свого права, а й рівень со-
ціальної  складової  частини  трудових  відносин,  яка фор-

мує ставлення суб’єкта до права, до його обов’язків, у т. ч. 
під час виконання ним своєї трудової функції.

Дослідження окремих аспектів соціальної ефективнос-
ті, виділення  її видів, чинників, які впливають на рівень 
соціальної  ефективності  норм  права,  вбачається  достат-
ньо актуальним, оскільки рівень соціальної ефективності 
норм права фактично можна вважати мірилом досягнення 
цілей правового регулювання, що ставилися законодавцем 
у формулюванні правової норми, особливо якщо виходи-
ти  із  соціальної  спрямованості  та  соціальної  значущості 
норм трудового права.

Аналіз останніх досліджень. Окремі питання поши-
реної класифікації ефективності норм трудового права на 
соціальну та юридичну прямо й опосередковано розгляда-
лися в наукових працях С.В. Вишновецької, В.С. Венедик-
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това, Н.Д. Гетьманцевої, Ю.І. Матвеєвої, О.Т. Панасюка, 
О.І. Процевського, П.М. Рабіновича.

Однак, не дивлячись на  значну кількість розрізнених 
досліджень класифікації ефективності норм права на со-
ціальну  та юридичну,  питання  більш  ґрунтовного  дослі-
дження саме соціальної ефективності та його узагальнен-
ня залишається відкритим.

Мета статті. Стаття  присвячена  аналізу  окремих  ас-
пектів  і  видів  соціальної  ефективності  норм  трудового 
права,  оскільки  саме  показники  соціальної  ефективнос-
ті трудового права можна вважати підґрунтям, вихідною 
точкою для подальшого реформування галузі права, забез-
печення за допомогою правових норм соціального благо-
получчя працівників і можливості розвитку роботодавців.

Виклад основного матеріалу. Досліджуючи соціаль-
ну ефективність норм права, Ю.І. Матвеєва зазначала, що 
проблема  соціальної  ефективності  законодавства  безпо-
середньо пов’язана  з  соціальним прогресом  суспільства. 
Свої завдання право тут вирішує специфічними засобами, 
охороняючи і стимулюючи соціальні відносини, які спри-
яють прогресові [4, c. 33]. Такі висновки дають підстави 
вважати, що саме наявність взаємозв’язку між розвитком 
соціального  прогресу  та  вчасним  врегулюванням  нових 
суспільних відносин характеризує взаємозв’язок соціаль-
ної  та  юридичної  ефективності  як  засіб  досягнення  по-
ставлених цілей як суспільством, так і нормами права.

Класифікація  видів  ефективності  норм  трудового 
права на юридичну та соціальну є засобом встановлення 
взаємозв’язку  права  та  суб’єктів  суспільних  відносин  у 
сфері застосування й організації праці, а також інструмен-
том для визначення алгоритму побудови результативного 
трудового  законодавства.  Саме  результативність  є  тим 
критерієм, який дозволяє виокремити сучасні види ефек-
тивності норм трудового права. Дослідники О.С. Пашков 
і Д.М. Чечот зазначали, що ефективність правових норм 
передбачає дію цих норм, результат дії цих норм і створює 
можливість для впливу на певні суспільні відносини в на-
прямі, корисному для суспільства [7, с. 6]. На нашу думку, 
в такому твердженні не лише проявляється сутність ефек-
тивності норм права, а й виокремлюються функції норми 
права. Підтримаємо у цьому контексті думку О.І. Процев-
ського, котрий розглядав функції норм трудового права як 
явище,  яке  розкриває  соціальне  призначення  (значення) 
норм трудового права  і  завдяки цьому визначає напрями 
правового регулювання суспільних відносин, що станов-
лять його предмет [9, c. 223–234].

Таким  чином,  можна  зробити  висновок,  що  з  погля-
ду аналізу функцій норм права простежується соціальна 
ефективність  норм  трудового  права,  адже  трудове  право 
покликане врегульовувати суспільні відносини, пов’язані 
з реалізацією права громадянина на працю, яке є правом 
соціального  характеру,  оскільки  ці  відносини  мають  со-
ціальне  призначення.  Соціальне  призначення  норм  тру-
дового права проявляється в гарантуванні та захисті прав 
працівників, створенні належних умов праці, оплати пра-
ці не нижче встановленого рівня й у визначеному законом 
порядку. Саме через соціальну функцію трудового права 
можна розкрити зміст норми трудового права та дослідити 
порядок впливу норми на соціальні права суб’єктів трудо-
вого права, тобто фактично визначити предмет його пра-
вового регулювання.

Соціальна  спрямованість  норм  трудового  права  ви-
значається його цілями. Якщо аналізувати норми чинного 
КЗпП України, то не буде новим висновок про те, що со-
ціальна спрямованість переважної більшості норм кодек-
су є доволі низькою, оскільки їх застарілість не дає того 
ефекту, на який був спрямований процес законотворчості 
у розробці норм про врегулювання відносин у сфері праці. 
Слушним буде в цьому контексті твердження М.І.  Інши-
на та В.І. Щербини, що неправильно визначений напрям 
впливу права  передбачає  те, що  увага  законодавця  зосе-

редиться  на  продуктивності  нормативного  матеріалу  із 
символічним ефектом, а вся сила правового регулювання 
буде направлена в нікуди [2, с. 201]. Підтримуємо висно-
вок вчених, що значимість права для суб’єктів суспільних 
відносин буде мінімальною.

Соціальна ефективність норм трудового права зумов-
лена  призначенням  предмету  трудового  права  загалом, 
адже  саме  через  норми  трудового  права  відбувається 
вплив  на  діяльність  суб’єктів  щодо  застосування  праці, 
її організації,  забезпечення сторін трудового правовідно-
шення та відновлення порушених прав.

Відсутність  взаємозв’язку  між  ціллю  та  результатом 
норми трудового права не лише не дозволяє врегулювати 
суспільні відносини в сфері праці, а й не створює можли-
вості для досягнення або виникнення соціального ефекту 
від реалізації відповідної норми. Наприклад, застосування 
на практиці  такого методу  забезпечення трудової дисци-
пліни, як переконання, що передбачено ч. 1 ст. 140 КЗпП 
України, в сучасний період розвитку суспільних відносин, 
на наш погляд, є приреченим на низький соціальний ефект 
або взагалі на відсутність соціального ефекту. Враховую-
чи сучасні методи розвитку особистості,  пов’язані пере-
важно з домінуючою та певною мірою егоїстичною роллю 
свого «Я», працівники не бажають терпіти моральні роз-
мови щодо своєї поведінки і здебільшого вважають, що їх 
вчинки  є  правильними,  незважаючи на  те, що дії  такого 
працівника призводять до порушення трудової дисциплі-
ни, за які він може бути звільнений. Не можна сказати, що 
має  місце  виключно  низький  рівень  праворозуміння  чи 
правосвідомості  працівника,  ми  розглядаємо  більш  при-
йнятний  варіант  поведінки  працівника,  який  полягає  в 
тому, що працівники схиляються до думки, ніби їх нети-
пова для роботодавця поведінка – це лише власне бачення 
роботодавця,  яке  має  суб’єктивно  оціночний  характер,  і 
тому методи переконання не  створюють  того  соціально-
го ефекту, який очікувався від цієї норми, зокрема від цілі 
цієї норми, – створити прецедентну ситуацію в трудовому 
колективі,  аналіз  якої  буде  своєрідним  стимулом  іншим 
працівникам не вчиняти дій, які спонукають роботодавця 
до застосування заходів дисциплінарного стягнення. Зде-
більшого працівники вважають, що роботодавець до них 
суб’єктивно ставиться і приймають рішення про звільнен-
ня з місця роботи. На нашу думку, тут простежується зво-
ротній бік соціальної ефективності норми права, під час 
дії якої стався негативний для сторін результат – припи-
нення трудових правовідносин і, як наслідок, відсутність 
соціального ефекту, пов’язаного з реалізацією роботодав-
цем своїх управлінських функцій.

У  юридичній  науці  питання  зворотної  соціальної 
ефективності  норм  права  розглядали  М.Р.  Аракелян, 
Ю.М. Матвеєва, О.М. Мельник, Н.М. Оніщенко, В.І. Щер-
бина, котрі у своїх працях детально аналізували соціальні 
та правові процеси, які впливають на рівень ефективності 
норми права з огляду на її позитивні чи негативні резуль-
тати.

Професор М.Р. Аракелян вказує, що досягнення необ-
ґрунтованої мети – теж результат дії норми, але такий ре-
зультат не можна вважати соціально ефективним [1, с. 20]. 
Тобто можна припустити, що дія правої норми може бути 
соціально невиправданою, з одного боку, а з іншого – вона 
створить умови для ефективного результату у врегулюван-
ні іншої групи відносин.

О.М. Мельник  робить  висновок  про  те,  що  питання 
про соціальну ефективність правової норми не може зво-
дитися до проблеми дотримання окремим індивідом юри-
дичної  заборони,  ефективність  правового  регулювання  є 
одним із показників життєздатності суспільства, мірилом 
його  можливостей  впливати  за  допомогою  юридичних 
норм на розвиток суспільних відносин. Внаслідок того, що 
право впливає на поведінку людей, між юридичною нор-
мою  і  її  соціальними  наслідками  завжди  «перебувають» 
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акти  людської діяльності, які безпосередньо зумовлюють 
суспільно  значущі наслідки;  за  таких умов  ефективність 
правової норми є ефективністю спричинених нею вчинків 
[5, с. 11].

Аналогічною є думка Н.М. Оніщенко, аналіз наукових 
праць якої приводить до висновку, що зниження методів 
примусу у регулюванні суспільних відносин є тим балан-
сом, який дозволяє правовим нормам ефективно врегулю-
вати відносини в певному середовищі та проявити свою 
соціальну роль [6, c. 13–14].

Досліджуючи питання  зворотної  соціальної  ефектив-
ності  правових  норм,  варто  відзначити, що  більше  вона 
проявляється  саме  в  трудових  нормах,  адже  наявність 
застарілих норм права,  які були покликані  задовольнити 
потреби  «соціалістичного  суспільства»,  нині  не  можуть 
соціально адекватно, відповідно до сучасних підходів до 
розвитку соціальних відносин, відповідати потребам сус-
пільства та бути корисними і дієвими, тому і відбувається 
зворотній ефект.

Соціальна ефективність має бути елементом механіз-
му  правового  регулювання,  який  забезпечить  впорядку-
вання суспільних відносин за рахунок узгоджених дій і во-
левиявлення суб’єктів дії правової норми. Ключову роль 
у регулюванні трудових відносин відіграє саме соціальна 
ефективність, оскільки під час врегулювання відносин у 
сфері праці під впливом норм права задовольняються не 
лише  інтереси  роботодавця,  а  й  працівника,  які,  окрім 
матеріального  ефекту,  мають  і  соціальний  –  статус  пра-
цівника в трудовому колективі, рівень його професійного 
зростання,  який дозволяє почуватися лідером у певному 
суспільному  середовищі,  формування  нових  суспільних 
інтересів, прагнення до нових знань і досягнення вищих 
результатів як у праці, так і в особистому розвитку.

Варто  враховувати,  що  трудові  відносини  –  це  від-
носини між людьми,  сторонами  в  яких  є  роботодавець  і 
працівник. Р.З. Лівшиць відзначав, що «інтереси робото-
давця  складають  виробничу  сторону  трудових  відносин, 
інтереси  працівника  –  їх  соціальну  сторону. Протиріччя 
соціального  і  виробничого  елементів  –  неминуче проти-
річчя,  закладене  в  природі  трудового  відношення,  його 
генетичному коді» [3, c. 6]. Роботодавець в установленому 
законом порядку «диктує» правила поведінки працівника, 
умови виконання роботи, забезпечує дотримання праців-
ником норм законодавства про працю; працівник, у свою 
чергу,  в  силу  своїх  професійних  здібностей,  моральних 
цінностей і ступеня відповідальності перед роботодавцем 
і законом виконує покладену на нього роботу, але трапля-
ється так, що особисті або ж соціальні інтереси працівни-
ка не завжди збігаються з інтересами роботодавця. У та-
ких випадках працівник може абсолютно не порушувати 
норми права,  дотримуватися  правил поведінки,  встанов-
лених локальними нормами підприємства, але він не може 
повною мірою задовольнити свій особистий матеріальний 
і суспільний інтерес, оскільки заробітна плата такого пра-
цівника не відповідає рівню належного матеріального за-
безпечення в нинішніх умовах розвитку економіки країни. 
Роботодавець, зі свого боку, наче і виконав умови законо-
давства щодо  оплати  праці,  встановив  розмір  заробітної 
плати не нижче встановленого законом мінімального роз-
міру, нарахував надбавки за професійні здобутки праців-
ника,  але  соціальний  інтерес  працівника  не  задоволено, 
оскільки норми щодо  регулювання  оплати праці  праців-
ника, в т. ч. і встановлення мінімальних гарантій щодо ма-
теріального  забезпечення працівників,  є неефективними. 
Таким чином, ми простежуємо відсутність взаємозв’язку 
між  нормою  права  та  соціальними  інтересами  суб’єкта 
трудових правовідносин, які не можуть бути забезпечені 
внаслідок низької соціальної ефективності норми права.

Вбачається, що норми права,  санкціоновані державою 
у формі  встановлення мінімальних  гарантій щодо  оплати 
праці працівників, не задовольняють їх соціальний інтерес і 

тим самим створюють спірну конструкцію між соціальною 
ефективністю та юридичною ефективністю, коли є норма, 
яка гарантує право, вона виконується, маючи достатній рі-
вень юридичної ефективності, але це право і його реаліза-
ція не дає відповідного соціального ефекту в сучасних умо-
вах розвитку суспільства та країни загалом. У такому разі 
простежується дисбаланс між юридичною ефективністю та 
соціальною ефективністю правової норми.

Слушною  є  думка  О.І.  Процевського,  який,  аналізу-
ючи  норми  проекту  Трудового  кодексу  України,  вивів 
твердження, що саме у єдності природної мети людини у 
задоволенні власних потреб шляхом реалізації своєї пра-
цездатності і мети суспільства, яка реалізується через ор-
ганізацію виробництва матеріальних і культурних ціннос-
тей, і містяться основні вимоги до якості змісту правових 
приписів норм Трудового кодексу України, покликані ре-
гулювати трудову діяльність людей. Правові приписи, які 
формулює держава, мають враховувати принципи мораль-
ного і матеріального стимулювання цієї природної рушій-
ної сили працівника з метою отримання від нього якісної 
і кількісної праці та її результатів в інтересах збільшення 
суспільного багатства, добра, а отже,  і добробуту кожної 
людини.  Логіка  ідей  правової  ідеології  тут  очевидна.  Її 
складові частини об’єктивно мають втілюватися у  змісті 
правових норм, формулюючи загальнообов’язкові прави-
ла  поведінки  членів  суспільства.  Правові  приписи  норм 
права, впливаючи на волю і свідомість людей, спонукають 
їх до виконання цих правил, а отже, і до втілення ідей пра-
вової ідеології у правове поле суспільного життя. У про-
екті  Трудового  кодексу України, що  пройшов  перше  чи-
тання у Верховній Раді України, на жаль, не відчувається 
сприйняття робітника з його здатністю до праці як джере-
ла створення матеріальних і духовних цінностей, завдяки 
праці  якого  існує  держава,  суспільство  і  кожна  людина 
[10, с. 215].

Висновки. Максимальний результат від дії норми пра-
ва буде тоді, коли соціальна ціль норми права буде в полі 
зору та в полі дії правової норми, а соціальна ефективність 
буде підкріплена юридичною ефективністю.

Щодо норм трудового права, зокрема їх ефективності, 
то  соціальна  ефективність  може  значно  переважати  над 
юридичною,  оскільки,  як ми  дослідили  вище,  це  зумов-
лено соціальною функцією трудового права. Доречним у 
цьому контексті  є  твердження В.І. Прокопенко, що соці-
альна функція трудового права проявляється в тому, що за 
його допомоги формується особистість працівника в на-
прямі, необхідному для суспільства. [8; с. 22]. Таке твер-
дження дає змогу вивести інший висновок, що соціальна 
ефективність норм трудового права є більш вагомою також 
із погляду свого значення для розвитку інших складників 
розвитку особистості, таких як матеріальне забезпечення, 
управлінські  амбіції,  морально-психологічне  сприйняття 
права, політико-правові погляди суб’єкта дії норми права 
та духовні потреби суб’єкта трудових відносин.

Вартим уваги є висновок авторів комплексної наукової 
праці в галузі трудового права М.І. Іншина, В.І. Щербини 
щодо якості трудових норм. Вчені стверджують, що норми 
трудового права мають бути зрозумілими суб’єктам, вони 
повинні  усвідомлювати  їх цінність,  значимість для  себе. 
Трудове  право  має  формувати  у  суб’єктів  ставлення  до 
нього як до блага, як до легального засобу вирішення своїх 
проблем. Без цього очікувати ефективної дії норм трудово-
го права за нинішніх економічних умов марно [2, с. 205]. 
Вважаємо, що таке сприйняття суб’єктами трудового пра-
ва  правових  приписів  формує  передумови  для  високого 
рівня юридичної ефективності норм трудового права, яка 
буде реалізовуватися через просте, формальне та логічне 
виконання правил, встановлених законодавством, що ре-
гулює відносини у сфері праці. Крім того, таке сприйняття 
норм права неминуче призведе і до підвищення соціальної 
ефективності, оскільки розуміння суб’єктами правовідно-
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син суті норми та її значимості для реалізації своїх інтер-
есів формуватиме у них позитивне ставлення до права та 
прагнення  забезпечувати  його  дотримання  й  ефективну 

реалізацію. Таким чином, це підтвердить висновок про те, 
що ефективна норма – це норма, яка є простою та зрозумі-
лою для суб’єктів її дії.
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КОНСТиТУЦІЙНІСТь ОКРЕМих АСПЕКТІВ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМи: 
УКРАЇНСьКА СУДОВА ПРАКТиКА ТА ЄВРОПЕЙСьКиЙ ДОСВІД

CONSTITuTIONaLITy Of SPECIaL aSPECTS Of PENSION rEfOrM: 
uKraINE’S COurT Of JuSTICE aNd EurOPEaN ExPErIENCE
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професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

У статті проаналізовані рішення Конституційного Суду України в частині питань звуження прав осіб, які отримували пенсії за спеці-
альним законодавством, внаслідок пенсійного реформування. Приділено увагу позиції Європейського суду з прав людини щодо повно-
важень держави у контролі за користуванням майном, враховуючи інтереси людини, суспільства та держави. У роботі надані пропозиції 
щодо переосмислення питань пенсійного забезпечення всіх категорій осіб, для яких скасовано норми щодо пенсійного забезпечення, 
призначеного за спеціальним законодавством.

Ключові слова: пенсія, спеціальна пенсія, пенсійна реформа, судді, прокурори, наукові працівники.

В статье проанализированы решения Конституционного Суда Украины в части вопросов сужения прав лиц, получавших пенсии по 
специальному законодательству, в результате пенсионного реформирования. Уделено внимание позиции Европейского суда по правам 
человека относительно полномочий государства при контроле за пользование имуществом, учитывая интересы человека, общества и 
государства. В работе представлены предложения по переосмыслению вопросов пенсионного обеспечения всех категорий лиц, для 
которых отменены нормы по пенсионному обеспечению, назначенному по специальному законодательству.

Ключевые слова: пенсия, специальная пенсия, пенсионная реформа, судьи, прокуроры, научные работники.

The article analyzes the decisions of the Constitutional Court of Ukraine regarding the issue of narrowing the rights of persons who received 
pensions under special legislation as a result of pension reform. The attention of the position of the European Court of Human Rights on the 
powers of the state in controlling the users of the property, taking into account the interests of man, society and the state. The paper proposes 
rethinking the issues of pension provision for all categories of persons for which the provisions on pensions provided for under special legislation 
have been abolished.

Key words: pension, special pension, pension reform, judges, prosecutors, scientific workers.

Постановка проблеми. Пенсійне  забезпечення  є 
складовою  частиною  соціального  забезпечення  та  по-
кликане  надати  гідний  рівень  життя  пенсіонерів.  Для 
визначення  права  на  пенсійне  забезпечення  і  його  роз-
міру враховується ряд чинників: страховий стаж, дохід, 
із якого сплачувався особою (за особу) єдиний внесок на 
загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування, 
середня заробітна плата (дохід) в Україні, з якої сплачено 
страхові  внески,  строк  і  група  інвалідності, факт  утри-
мання та  інші факти. Для деяких категорій працівників 
був важливим факт наявності та тривалість спеціального 
стажу  (стажу  роботи  державним  службовцем,  суддею, 
науковим працівником, прокурором тощо). Реформуван-
ня законодавства у сфері пенсійного забезпечення приве-

ло до скорочення видів пенсій, відмінних від пенсій, які 
призначаються на загальних засадах відповідно до Зако-
ну України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування». Зміни законодавства стали підставою для 
звернень  до Конституційного Суду України  на  предмет 
конституційності цієї пенсійної реформи в частині змен-
шення кількості видів спеціальних пенсій окремим кате-
горіям пенсіонерів.

Стан дослідження. Питання реформування пенсійно-
го забезпечення досліджували В.М. Андріїв, М.І.  Іншин, 
Л.Ю. Малюга, Б.І. Сташків, Л.М. Сіньова, О.В. Тищенко 
та  ін. Водночас  реформування  пенсійного  законодавства 
та формування судами правових позицій спонукає до но-
вих досліджень у означеній царині.
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Метою статті є  визначення  відповідності  пенсійної 
реформи  принципам  правомірних  (законних)  очікувань, 
рівності та заборони дискримінації.

Виклад основного матеріалу. Комплексний аналіз рі-
шень Конституційного Суду України  у  сфері  пенсійного 
забезпечення дає підстави для висновку, що Конституцій-
ний Суд України неодноразово вказував на недопустимість 
звуження чи обмеження розміру пенсійного забезпечення 
осіб, яким пенсія призначається спеціальними законами у 
зв’язку  зі  здійсненням особливої  діяльності  (суддів,  вій-
ськовослужбовців,  працівників  правоохоронних  органів 
тощо). Вказівку Конституційного Суду України на недо-
пустимість  обмежень  права  на  соціальний  захист  у  роз-
різі забезпечення достатнього життєвого рівня для згада-
них  особливих  категорій  громадян можна  віднести  й  до 
обмежень, що  стосуються  пенсійного  забезпечення  про-
курорів. Працівники прокуратури є особливою верствою 
населення,  яка  забезпечує  своєю  працею  правопорядок 
у  державі.  Здійснення функцій  прокуратури  безпосеред-
ньо пов’язане з розслідуванням злочинів, представленням 
державного обвинувачення особам, котрі вчинили кримі-
нальне правопорушення, тобто може вважатися правоохо-
ронною та такою, що несе ризик для уповноваженого на 
здійснення функцій держави прокурора. Отже,  звуження 
обсягу  прав  працівників  органів  прокуратури,  зокрема 
щодо рівня пенсійного забезпечення, є недопустимим [1].

Конституційний  Суд  України,  розглядаючи  питання 
неконституційності аналогічних змін у законодавстві, які 
стосувалися  матеріального  забезпечення  суддів,  дійшов 
висновку, що «Матеріальне забезпечення суддів після ви-
ходу їх у відставку як складова частина їхнього правового 
статусу є не особистим привілеєм, а засобом конституцій-
ного  забезпечення  незалежності  суддів,  які  здійснюють 
правосуддя,  і  надається  для  гарантування  верховенства 
права та в інтересах осіб, які звертаються до суду за спра-
ведливим, неупередженим та незалежним правосуддям». 
Положення п. 5 розділу ІІІ в частині скасування з 01 черв-
ня 2015 р. норм щодо призначення щомісячного довічного 
грошового утримання відповідно до Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів» визнано такими, що не відпові-
дають Конституції України (є неконституційними), згідно 
з Рішенням Конституційного Суду України від 08 червня 
2016 р. № 4-рп/2016 [2].

Виходячи  з  таких  міркувань  можна  припустити,  що 
матеріальне  забезпечення  прокурорів  після  виходу  їх  на 
пенсію  є  не  особистим  привілеєм,  а  надається  для  під-
тримання публічного  обвинувачення  в  суді;  організації  і 
процесуального  керівництва  досудовим  розслідуванням, 
вирішення відповідно до закону інших питань під час кри-
мінального провадження, нагляду за негласними та інши-
ми слідчими і розшуковими діями органів правопорядку; 
представництва інтересів держави в суді у виключних ви-
падках і в порядку, що визначені законом.

І якщо Конституційний Суд України дійшов висновку, 
що  зниження  рівня  матеріального  забезпечення  судді  у 
відставці і, як наслідок, гарантій незалежності такого суд-
ді може впливати на здійснення справедливого правосуддя 
та реалізацію права кожного на захист судом, то аналогіч-
ні  міркування  можна  висловити  щодо  впливу  зниження 
рівня матеріального забезпечення прокурора на якість ви-
конуваної прокурорами роботи.

Відповідно до Протоколу № 1 кожна фізична або юри-
дична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніх-
то не може бути позбавлений своєї власності інакше як в 
інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і 
загальними принципами міжнародного права.

Проте  попередні  положення  жодним  чином  не  обмеж-
ують  право  держави  вводити  в  дію  такі  закони,  які  вона 
вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користу-
ванням майном відповідно до загальних інтересів або для за-
безпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів [3].

Європейський суд з прав людини зазначає, що ст. 1 Пер-
шого протоколу включає в себе три окремі норми: «Перша 
норма, викладена у першому реченні першого абзацу, має 
загальний характер  і  проголошує принцип мирного  воло-
діння майном; друга норма, що міститься в другому реченні 
першого  абзацу,  стосується  позбавлення  власності  і  під-
порядковує його певним умовам;  третя норма,  закріплена 
в  другому  абзаці,  передбачає  право  Договірних  держав, 
зокрема,  контролювати  користування  власністю  відповід-
но до загальних інтересів. Проте ці норми не є абсолютно 
непов’язаними між собою. Друга і третя норми стосуються 
конкретних випадків втручання у право на мирне володін-
ня майном, а тому повинні тлумачитися у світлі загального 
принципу, закріпленого першою нормою».

Суд повторює, що першим і найголовнішим правилом 
ст. 1 Першого протоколу є те, що будь-яке втручання дер-
жавних органів у право на мирне володіння майном має 
бути законним і переслідувати легітимну мету «в інтере-
сах суспільства». Будь-яке втручання також повинно бути 
пропорційним переслідуваній меті. Іншими словами, має 
бути забезпечено «справедливий баланс» між загальними 
інтересами  суспільства  й  обов’язком  захисту  основопо-
ложних  прав  конкретної  особи.  Необхідного  балансу  не 
буде  досягнуто,  якщо на  відповідну  особу  або  осіб  буде 
покладено особистий і надмірний тягар [4].

Відповідно до ч. 1 та 2 ст. 24 Основного Закону Укра-
їни громадяни мають рівні конституційні права і свободи 
та  є  рівними перед  законом. Не може  бути  привілеїв  чи 
обмежень  за  ознаками  раси,  кольору шкіри,  політичних, 
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соці-
ального походження, майнового стану, місця проживання, 
за мовними або іншими ознаками.

Ст. 22 Конституції України закріплені права і свободи 
не є вичерпними, гарантуються і не можуть бути скасова-
ні, а у разі прийняття нових законів або внесення змін до 
чинних законів не допускається звуження змісту й обсягу 
існуючих прав і свобод [5].

Конституційний Суд України в рішенні від 11 жовтня 
2005  р. №  8-рп/2005  надав  визначення  поняттям  «зміст 
прав і свобод людини» (умови та засоби, які визначають 
матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для 
задоволення потреб її  існування) й «обсяг прав людини» 
(кількісні показники відповідних можливостей, які харак-
теризують множинність, величину, інтенсивність і ступінь 
прояву та які виражені у певних одиницях виміру).

Під звуженням змісту прав і свобод розуміється змен-
шення ознак, змістовних характеристик можливостей лю-
дини, які відображаються відповідними правами та свобо-
дами, тобто зміна якісних характеристик права. Звуження 
обсягу прав  і свобод розуміється Конституційним Судом 
України як зменшення кола суб’єктів, розміру, території, 
часу, розміру або кількості благ чи будь-яких інших кіль-
кісно  вимірюваних  показників  використання  прав  і  сво-
бод, тобто їх кількісної характеристики [6].

Ст. 22 Загальної декларації прав людини визначає, що 
кожна людина має право на соціальне забезпечення відпо-
відно до структури та ресурсів держави.

Конституція України визначила, що обмеження прав і 
свобод може мати місце лише у випадках, передбачених 
ст. 64 Конституції України, де вони вичерпно визначені, а 
саме: в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть 
встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людини 
із зазначенням строку дії цих обмежень.

Ст. 46 Конституції України, яка встановлює право гро-
мадянина на соціальний захист, не включена до переліку 
статей, в яких передбачені права і свободи, що не можуть 
бути  обмежені,  тому  право  на  соціальний  захист  може 
бути  обмеженим  за  умови  воєнного  або  надзвичайного 
стану [5].

Відповідно до Закону № 1058 пенсія – щомісячна пен-
сійна виплата в солідарній системі загальнообов’язкового 
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державного пенсійного страхування, яку отримує застра-
хована особа в разі досягнення нею передбаченого цим За-
коном пенсійного віку чи визнання її особою з інвалідніс-
тю, або отримують члени її сім’ї у випадках, визначених 
цим Законом.

Пенсійні  виплати  –  грошові  виплати  в  системі 
загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-
ня, що здійснюються у вигляді пенсії, довічної пенсії або 
одноразової виплати [7].

Принципи  правомірних  (законних)  очікувань  перед-
бачають певну стабільність правовідносин, хоча  і не ви-
ключають динамічність, пов’язану  з  розвитком відносин 
і  зміною  економічної  ситуації  в  державі  з  урахуванням 
інтересів суспільства.

Згадані  в  цій  статті  дискусійні  норми  законодавства 
запровадили на загальних засадах пенсійне забезпечення 
осіб, яким пенсії / щомісячне довічне грошове утримання 
призначаються відповідно до Законів України «Про дер-
жавну  службу»,  «Про  прокуратуру»,  «Про  судоустрій  і 
статус суддів», «Про статус народного депутата України», 
«Про Кабінет Міністрів України», «Про судову експерти-
зу»,  «Про  Національний  банк  України»,  «Про  службу  в 
органах місцевого самоврядування», «Про дипломатичну 
службу», Податкового та Митного кодексів України, По-
ложення про помічника-консультанта народного депутата 
України, тим самим погіршивши становище осіб, які від-
повідно до вищезгаданих законів мали право на пенсії у 
підвищеному розмірі.

Аналогічна ситуація склалася і з науковими працівни-
ками, адже Законом України «Про внесення змін до дея-

ких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» 
внесені  зміни  до  Закону  України  «Про  наукову  і  науко-
во-технічну  діяльність»  –  скасовано  призначення  науко-
вих  пенсій  і  встановлено, що  пенсійне  забезпечення  на-
укових  (науково-педагогічних)  працівників  здійснюється 
відповідно  до  Закону України  «Про  загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування», тобто на загальних під-
ставах.

Право на пенсійне забезпечення у підвищеному роз-
мірі  набувалося  завдяки  стажу  роботи  на  певних  по-
садах. Особа,  котра обрала роботу, наприклад, на дер-
жавній службі, розраховувала, що після напрацювання 
стажу  певної  тривалості  та  за  наявності  інших  умов 
матиме право на пенсійне забезпечення у підвищеному 
розмірі.

Дискусійно  стверджувати,  що  вищезгадане  запро-
вадження  пенсійного  забезпечення  на  загальних  засадах 
відповідає принципам правомірних (законних) очікувань, 
рівності та заборони дискримінації.

Висновок. Вважаємо за необхідне не тільки вирішу-
вати питання конституційності п. 5 розділу ІІІ «Прикін-
цеві положення» Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо пенсійного за-
безпечення» № 213 [8] за окремими категоріями і рішен-
нями Конституційного Суду України повертати пенсійне 
забезпечення окремих категорій у колишнє правове рус-
ло,  а  переосмислити  питання  пенсійного  забезпечення 
всіх категорій осіб, яким скасовано норми щодо пенсій-
ного забезпечення, призначеного за спеціальним законо-
давством.
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Статтю присвячено дослідженню контракту як форми трудового договору у футболі. Аналізуються умови та вимоги, яким обов’язково 

має відповідати такий контракт, а також правові наслідки порушення умов контракту та можливість одностороннього розірвання контракту.
Ключові слова: контракт, трудовий договір, трансфер, одностороннє розірвання контракту, футболіст, футбольний клуб (організація).

Статья посвящена исследованию контракта как формы трудового договора в футболе. Анализируются условия и требования, кото-
рым обязательно должен соответствовать такой контракт, а также правовые последствия нарушения условий контракта и возможность 
одностороннего расторжения контракта.

Ключевые слова: контракт, трудовой договор, трансфер, одностороннее расторжение контракта, футболист, футбольный клуб 
(организация).

The article is devoted to the study of the contract as a form of employment contract in football. The conditions and requirements that must 
necessarily correspond to such a contract, as well as the legal consequences of breach of contract conditions and the possibility of a unilateral 
termination of the contract, are analyzed.

Key words: contract, labor contract, transfer, unilateral cancellation of contract, football player, football club (organization).

Актуальність теми. Футбол як спортивна розважаль-
на індустрія продовжує стрімко розвиватися, що виража-
ється у фінансових інвестиціях у цю галузь. З одного боку, 
це  призвело  до  стрімкого  росту  заробітної  плати футбо-
лістів, а з іншого − до частого невиконання футбольними 
клубами своїх фінансових зобов’язань у країнах із неста-
більною  економікою.  Саме  необхідність  законодавчого 
врегулювання трудових відносин у сфері спорту загалом 
та футболу зокрема зумовлює актуальність обраної тема-
тики дослідження.

Стан дослідження. Теоретичну  основу  проведеного 
дослідження  становлять  праці  вітчизняних  та  іноземних 
вчених:  А.О.  Полянського,  О.  Кампі,  С.  Пошулєзного, 
Р. Періш, Ю.С. Сухої, В. Ламбрехта, М. Колуччі, Ж. Пла-
наса, М. Козіної та ін.

Метою статті є дослідження контракту як форми тру-
дового договору у сфері футболу, визначення його понят-
тя, істотних умов та практики укладення і розірвання. 

Виклад основного матеріалу. Профільним  норма-
тивно-правовим  актом,  який  регулює  відносини  у  сфері 
спорту, є Закон України «Про фізичну культуру та спорт». 
У Розділі V цього  Закону дається  визначення  різних на-
прямів діяльності у спорті: дитячий, дитячо-юнацький, ре-
зервний,  спорт  вищих досягнень,  службово-прикладний, 
військово-прикладний, професійний спорт. Для глибшого 
розуміння тематики дослідження спочатку необхідно дати 
визначення професійного спорту. Так, згідно зі ст. 38 За-
кону України «Про фізичну культуру та спорт» професій-
ний спорт – це комерційний напрям діяльності у спорті, 
пов’язаний  із  підготовкою  та  проведенням  видовищних 
спортивних змагань на високому організаційному рівні з 
метою отримання прибутку [1].

Нині професійний спорт розглядається як один із на-
прямів  підприємницької  діяльності.  Індустрія  спорту 
становить 3,7% від сукупного ВВП 28 держав-членів ЄС 
загалом. Нині у сфері спорту зайнято 5,4% трудового ре-
сурсу ЄС, тобто близько 15 млн осіб [2]. Це свідчить про 
те, що відносини у сфері спорту постійно розвиваються, 
а це, своєю чергою, зумовлює необхідність законодавчого 
врегулювання трудових відносин у цій сфері. Це питання 
є особливо актуальним для українського законодавства, де 

у профільному Законі є лише одна стаття, яка регулює від-
носини у сфері професійного спорту. Відповідно до ч. 2 
ст.  38  Закону України  «Про фізичну  культуру  та  спорт» 
діяльність  у  професійному  спорті  спортсменів,  тренерів 
та  інших  фахівців,  яка  полягає  у  підготовці  та  участі  у 
спортивних  змаганнях  серед  спортсменів-професіоналів 
і є основним джерелом їх доходів, провадиться відповід-
но  до  цього  Закону, Кодексу  законів  про  працю України 
та  інших  нормативно-правових  актів,  а  також  статутних 
та регламентних документів відповідних суб’єктів сфери 
фізичної  культури  і  спорту  та  міжнародних  спортивних 
організацій [1]. Необхідно зазначити, що у цьому норма-
тивно-правовому  акті  не  дається  визначення  трудового 
договору спортсмена, а також його особливостей. Закон у 
ч. 7 ст. 37 містить лише положення, що центральний орган 
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфе-
рі фізичної культури та спорту, укладає трудовий договір 
(контракт) зі спортсменами та фахівцями штатної команди 
національних збірних команд України з олімпійських, нео-
лімпійських та національних видів спорту. Кодекс законів 
про працю України також у повному обсязі не може регу-
лювати трудові відносини у спорті, адже спортивна галузь 
має свою специфіку. У сфері футболу, наприклад,  відно-
сини між гравцем та клубом регулюються за допомогою 
нормативних правил та процедур, які встановлюються: на 
міжнародному рівні – Міжнародною федерацією футболу 
(FIFA);  на  континентальному рівні  –  Союзом  європей-
ських футбольних асоціацій (UEFA), Азійською футболь-
ною конфедерацією в Азії  та Австралії  (AFC), Конфеде-
рацією  африканського  футболу  (CAF),  Конфедерацією 
футбольних асоціацій Північної, Центральної Америки  і 
Карибського  регіону  в Північній  і Центральній Америці 
(CONCACAF), Південноамериканською футбольною кон-
федерацією в Південній Америці  (CONMEBOL), Конфе-
дерацією футболу Океанії (OFC); на національному рівні – 
Федерацією футболу України (ФФУ). 

Відповідно до Регламенту зі статусу і трансферу футбо-
лістів, затвердженого ФФУ (далі Регламент), контракт – це 
форма трудової угоди між професіональним футбольним 
клубом  та  його працівником  з  усіма  додатками,  змінами 
і  доповненнями,  укладеної  відповідно  до  законодавства 
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України та цього Регламенту з метою участі у змаганнях 
[3]. Під  професійним футбольним  клубом необхідно  ро-
зуміти юридичну  особу  зі  статусом  суб’єкта  господарю-
вання, створена з метою участі в змаганнях із футболу під 
егідою ФФУ.

Слід  зазначити,  що  укладання  контракту  дає  змогу 
більш чітко конкретизувати специфічні відносини у сфері 
спорту,  ніж  звичайний  трудовий  договір,  адже  він  поєд-
нує у собі положення, які регулюються як трудовим зако-
нодавством (наприклад, забезпечення умов праці, оплата 
праці тощо), так і цивільним законодавством (наприклад, 
штрафні санкції за порушення умов контракту, за односто-
роннє розірвання контракту).

У  науковій  літературі  можна  знайти  2  найбільш  по-
ширені  точки  зору  на  правову  природу  контракту  між 
cпортивним  клубом  і  професійним  спортсменом:  1)  ці 
відносини мають регулюватися трудовим законодавством, 
2) ці відносини мають регулюватися цивільним законодав-
ством.

Так, М.О.  Ткалич  вважає, що  в  основі  відносин  між 
спортивним  клубом  і  професійним  спортсменом  лежить 
не  трудовий  договір,  а  цивільно-правовий  договір  вико-
нання  робіт,  відповідно  до  якого  одна  сторона  (викона-
вець)  зобов’язується  виконувати  тренувальну  діяльність 
із метою набуття навичок, що дають змогу досягти висо-
ких результатів у  спортивних  змаганнях,  а  інша сторона 
(замовник) бере на себе обов’язок оплатити ці роботи за 
отримання права користування досягнутими спортсмена-
ми результатами. Отже, відносини контрактування у спор-
ті  потребують  регулювання  інструментами  цивільного 
права [4, c. 332].

Цю позицію підтримує  також О.Я. Суха,  яка  дає  ви-
значення поняття контракту про спортивну діяльність як 
цивільно-правового  договору,  що  є  домовленістю  спор-
тивної організації  та  спортсмена-професіонала  і  за  яким 
спортсмен-професіонал  зобов’язується  систематично  на 
оплатній основі брати участь у тренувальній та змагальній 
діяльності з певного виду спорту, а спортивна організація 
зобов’язується  створити  всі  належні  умови  для  прова-
дження такої діяльності і своєчасно виплачувати відповід-
ну винагороду спортсмену-професіоналу [5, c. 11].

М.В. Козіна підтримує іншу точку зору, за якою ці від-
носини  мають  регулюватися  нормами  трудового  права. 
Так, вона зазначає, що професійний спорт як діяльність, 
що  є  роботою  певного  виду,  виконується  систематично, 
має певну мету (участь у змаганнях), відбувається за ра-
хунок коштів роботодавця та з підляганням установленим 
ним правилам «трудового розпорядку» (збори, тренуван-
ня,  розпорядок  дня,  заборона  вживати  алкогольні  напої 
тощо),  за  неї  спортсмен  отримує  грошову  винагороду, 
зумовлену  особливостями  виконуваної  діяльності.  Тому 
професійний спорт як наймана праця – це предмет трудо-
вого права, а отже, суспільні відносини, що виникають у 
процесі використання здібностей спортсменів до участі в 
змаганнях, мають бути об’єктом регулювання норм трудо-
вого законодавства [6, c. 428]. 

Якщо проаналізувати Регламент,  то можна визначити 
такі вимоги до контракту як форми трудового договору у 
футболі:

• контракт укладається обов’язково у письмовій формі;
• він має відповідати «Мінімальним вимогам до стан-

дартного контракту футболіста-професіонала, визначеним 
угодою між УЄФА, ЄФПЛ, АЄК і Європейського дивізіо-
ну ФІФПро від 19 квітня 2012 р.;

•  контракт  має  містити  положення  типової  форми 
контракту та чітку фіксовану суму заробітної плати;

• він не може укладатися на строк менше, ніж на 6 мі-
сяців та більше, ніж 5 років;

• контракт має містити права та обов’язки сторін;
• контракт із неповнолітнім може укладатися на строк, 

який не перевищує 3 років;

• він має складатися із належним чином пояснених тер-
мінів та визначень (якщо вони чітко не визначені в контр-
акті, то вважається, що вони відповідають значенням та-
ких термінів у статутах і положеннях ФІФА та УЄФА);

• контракт має укладатися в 3 примірниках, які реє-
струються у професійній лізі та/або національній асоці-
ації;

• у ньому зазначаються ім’я, прізвище, дата народжен-
ня, громадянство (-а), а також повна адреса місця прожи-
вання гравця;

•  у  ньому  має  бути  зазначено  повна  офіційна  назва 
клубу  (включаючи  реєстраційний  номер)  та  його  повна 
адреса, а також ім’я, прізвище та адреса особи, яка пред-
ставляє клуб відповідно до наданих повноважень (контр-
акт може укладатися лише клубом);

• у контракті визначається точна дата початку дії (день/
місяць/рік) та закінчення (день/місяць/рік);

•  контракт має містити положення про врегулювання 
трудових відносин гравця відповідно до національного за-
конодавства країни, де зареєстрований клуб, а також пра-
вил ФІФА;

• у разі необхідності у ньому мають бути вказані додат-
кові особи, які задіяні в обговоренні або укладенні такого 
контракту  (наприклад,  батьків/опікунів  неповнолітнього, 
ім’я юридичного представника гравця, ліцензованого по-
середника гравця, перекладача) [3].

Відповідно  до  ст.  8  Регламенту  футболісти-профе-
сіонали  та  інші  фахівці,  зараховані  до  штату  команди, 
обов’язково оформляють свої  трудові  відносини шляхом 
укладання контракту  в письмовій формі  тільки  з  профе-
сійним клубом відповідно до  законодавства України про 
працю, вимог статутних і регламентних документів ФІФА, 
УЄФА, ФФУ та відповідних асоціацій [3].

Важливим  питанням  у футболі  є  укладення  першого 
професійного  контракту  футболіста  з  професіональним 
клубом. Нині  відомі різні підходи до залучення найбільш 
талановитих молодих гравців до своєї команди. Так, про-
фесійні  клуби  можуть  запропонувати  укласти  профе-
сійний  контракт  або  передпрофесійний  (він  забезпечує 
правовий зв’язок між клубом та гравцем, але за ним про-
писується менша заробітна плата). Застосовується також 
практика підписання  аматорських  контрактів,  наприклад 
учнівський  (scholarship)  контракт,  за  яким  гравець  може 
отримувати  стипендію,  а  також  забезпечується  розвиток 
футбольних  навичок  гравця,  поєднаний  з  отриманням 
повної загальної середньої освіти [8, с. 883]. Такі контр-
акти  можуть  укладатися,  якщо  це  прямо  передбачено 
нормативними  документами  відповідної  національної 
футбольної  федерації.  Зазвичай  вони  укладаються  че-
рез  те,  що  клуб  фінансово  не  може  запропонувати  всім 
гравцям укласти професійний контракт. При цьому необ-
хідно розуміти, що такий контракт не може  забезпечити 
можливість  отримання  компенсації  футбольним  клубом 
за розірвання контракту,  а  також компенсаційних виплат 
за спортивну підготовку гравця. Цього можна уникнути, 
якщо трудові відносини між сторонами врегульовані про-
фесійним контрактом. Саме тому важливо правильно ви-
значити статус гравця: є він професіоналом чи аматором.

Відповідно до ст. 4 Регламенту професіонал – це фут-
боліст,  який  уклав  письмовий  контракт  фз  професійним 
клубом та отримує за свою діяльність у футболі винагоро-
ду, що перевищує його фактичні витрати [3].

Розглянемо  кілька  справ  Спортивного  арбітражного 
суду (CAS) з приводу необхідності правильного визначен-
ня статусу гравця для отримання компенсаційних виплат 
за розірвання контракту або за підготовку футболіста. 

Справа М. Троста (Magnus Troest). У 2003 р. М. Трост 
підписав scholarship agreement з ФК «Астон Вілла» стро-
ком на 3 роки. Колишній клуб гравця ФК «Б.93 Копенга-
ген»  вимагав  виплатити компенсацію  за підготовку фут-
боліста.  ФК  «Астон  Вілла»  не  погоджувалася  з  даною 
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вимогою і заявила, що згідно зі ст. 20 Регламенту ФІФА зі 
статусу і трансферу футболістів плата за підготовку фут-
боліста виплачується лише після підписання професійно-
го контракту. Суть справи полягала у тому, чи має компен-
сацію за підготовку футболіста сплачуватися його новим 
клубом. CAS, розглядаючи цю справу у п. 38 рішення CAS 
2006/A/1177 Aston Villa  FC  v. B.93 Copenhagen  (28 May, 
2007), зазначив, що відносини між М. Трост та ФК «Ас-
тон Вілла» є професійними, а не аматорськими, оскільки 
гравець отримував винагороду, яка перевищувала компен-
сацію фактичних витрат, пов’язаних  із його футбольною 
діяльністю.  Отже,  було  затверджено  правило,  згідно  з 
яким критерієм визначення статусу гравця є не підписан-
ня  контракту,  а  сума  грошових  коштів,  яка  сплачується 
клубом гравцеві. Оскільки було визнано, що гравець був 
не аматором, CAS дійшов висновку, що ФК «Астон Вілла» 
порушила право ФК «Б.93 Копенгаген» на отримання ком-
пенсації за підготовку футболіста [9].

З  цієї  позиції  цікавою  є  справа  стосовно  переходу 
Ж. Піке з ФК «Барселона» до ФК «Манчестер Юнайтед» 
у 2004 р. Суть справи полягала в тому, що 15-річний гра-
вець разом із батьками підписали аматорський контракт, а 
також попередній контракт,  який розглядався як додаток 
до проекту трудового договору (контракту про спортивну 
діяльність) із ФК «Барселона». Аматорський контракт був 
підписаний строком на 5 років. У ньому містилося поло-
ження про  те, що ФК «Барселона» отримує визначену у 
договорі компенсацію у разі одностороннього розірвання 
договору з боку гравця, а також у разі його приєднання до 
іншого футбольного клубу. Якщо футболіст розірве дого-
вір без згоди контрагента, то ФК «Барселона» зберігає за 
собою право на притримання міжнародного трансферного 
сертифікату.  Сторони  також  зобов’язувалися  підписати 
трудовий  договір  після  настання  будь-яких  передбаче-
них аматорським контрактом умов. Попередній контракт 
передбачав  укладення  майбутнього  контракту  про  спор-
тивну  діяльність  на  строк  не  більше  5  років  із  моменту 
настання умов, передбачених в аматорському контракті, а 
також передбачав наслідки, які настануть у разі відмови 
підписати трудовий договір будь-якою зі сторін. 1 липня 
2004 р. Ж. Піке уклав контракт із ФК «Манчестер Юнай-
тед».  У  своєму  рішенні  CAS  дійшов  висновку,  що  від-
повідно до  аматорського контракту винагорода,  яка про-
понувалася  гравцю,  не  перевищувала фактичних  витрат, 
понесених гравцем через свою футбольну діяльність. Всі 
елементи  цього  контракту  підтверджують,  що  він  поля-
гав  у  встановленні  відносин  аматорського  футболу  між 
гравцем та ФК «Барселона», також було встановлено, що 
гравець був ще занадто молодим, щоб, відповідно до  іс-
панського  трудового  законодавства,  вступати  у  трудові 
відносини. СAS звернув увагу на те, що сам попередній 
контракт не змінював аматорський статус гравця, оскіль-
ки він не містив жодного елемента, який б підтверджував 
професіональний  статус  гравця  відповідно  до Положень 
ФІФА. CAS у п. 44 цього рішення звернув увагу на те, що 
сам факт  письмової  угоди  не  є  достатнім  для  того, щоб 
застосовувати  Положення  ФІФА  стосовно  стабільності 
контрактів [10].

Регламент  ФФУ  зі  статусу  та  трансферу  футболістів 
у  ст.  8  передбачає  таку  процедуру  укладення  контракту: 
футболісти-професіонали, тренери, а також інші фахівці, 
зараховані до штату команди, обов’язково мають оформ-
ляти свої трудові відносини шляхом укладання контракту 
в  письмовій  формі  тільки  з  професійним  клубом.  Кож-
на  сторінка  контракту  підписується  сторонами.  Додат-
ки, зміни та доповнення до контракту, які є невід’ємною 
його частиною, а також записи та виправлення за текстом 
контракту  мають  силу  та  можуть  братися  до  уваги  ви-
ключно  за умови, що вони у кожному випадку датовані, 
засвідчені  підписами  сторін  і  завірені  печаткою  клубу. 
Клуб несе  відповідальність  за  правильність  оформлення 

контракту  з  футболістом,  тренером  або  іншим  футболь-
ним фахівцем. Контракт, який укладається з футболістом- 
професіоналом,  тренером  або  іншим  фахівцем,  зара-
хованим  у  штат  команди,  завіряється  печаткою  клубу  і 
надається ФФУ відповідно до вимог процедури реєстрації 
протягом 15 днів  із моменту його укладення: 1) перший 
примірник контракту повертається клубу; 2) другий при-
мірник  контракту  клуб  зобов’язаний  видати футболісту-
професіоналу/тренеру/іншому  фахівцю;  3)  третій  при-
мірник контракту залишається у відповідній асоціації для 
обліку; 4) футболіст, контракт якого не відповідає законо-
давству України  та  «Мінімальним  вимогам до  стандарт-
ного контракту футболіста-професіонала, визначеним уго-
дою між УЄФА, ЄФПЛ, АЄК  і Європейського дивізіону 
ФІФПро від 19 квітня 2012 року» та не містить положення 
типової  форми  контракту,  не  може  бути  зареєстрований 
ФФУ та заявлений відповідною асоціацією/лігою.

Клуб надає ФФУ інформацію щодо змін умов контрак-
ту протягом 15 днів із моменту їх впровадження. До клубу, 
який  не  видав  футболістові/тренерові/іншому  фахівцеві, 
зарахованому  до  штату  команди,  примірник  контракту 
(з його додатками) застосовуються санкції [3].

Зміст контракту становлять умови, які визначають пра-
ва  та  обов’язки  сторін. Оскільки ми  розглядаємо  контр-
акт  як  форму  трудового  договору  у  футболі,  то  права 
і  обов’язки  сторін,  згідно  з  п.  2  ст.  8  Регламенту, мають 
обов’язково відповідати «Мінімальним вимогам до стан-
дартного контракту футболіста-професіонала, визначеним 
угодою  між  УЄФА,  ЄФПЛ,  АЄК  і  Європейського  диві-
зіону ФІФПро 19 квітня 2012 року», містити положення 
типової  форми  контракту  та  чітку  фіксовану  суму  заро-
бітної плати. Відповідно до цих вимог контракт визначає 
обов’язки гравця перед Клубом: 1) грати у матчах на межі 
можливостей; 2) брати участь у тренуваннях та підготовці 
до  матчів  відповідно  до  вказівок  наставника  (Головного 
тренера); 3) вести здоровий спосіб життя та підтримувати 
високий рівень спортивної форми; 4) виконувати вказівки 
посадових  осіб  Клубу  (обґрунтовані;  наприклад  прожи-
вати там, де вимагає Клуб); 5) відвідувати клубні заходи 
(як  спортивні,  так  і  комерційні);  6)  виконувати  правила 
Клубу (у відповідних випадках – Дисциплінарні положен-
ня Клубу, про які належним чином повідомлено Гравцеві 
до підписання Контракту); 7) поводитися належним чином 
з особами, що беруть участь у матчах і тренуваннях, ви-
вчати правила гри та їх дотримуватися, приймати рішення 
офіційних осіб матчу; 8) утримуватися від участі в інших 
футбольних  змаганнях,  іншої  діяльності  або  потенційно 
небезпечної діяльності, яка не схвалена Клубом та не по-
кривається страховкою Клубу; 9) дбати про майно Клубу 
та повертати його після закінчення Контракту; 10) негайно 
сповістити Клуб про хворобу  або нещасний випадок, не 
застосовувати будь-якого лікування без попереднього по-
відомлення клубного лікаря (крім невідкладних випадків) 
та надавати медичну довідку про непрацездатність [3]. 

Футбольний  клуб  може  прописати  й  інші  обов’язки, 
адже цей перелік не є вичерпним. До прикладу, ФК «Бар-
селона» прописав пункт про заборону кусатися у контр-
акті з Луїсом Суаресом. Якщо ж він не зможе впоратися 
зі  своїми  емоціями,  буде  змушений  сплатити  чималий 
штраф. ФК «Сандерленд» у контракті з Стефаном Швар-
цем прописав пункт про заборону польотів у космос. Ця 
умова була прописана через  інформацію про те, що гра-
вець насправді думав придбати собі політ у космос [11].

Вищезгадані вимоги також встановлюють, що контр-
акт визначає наведені нижче обов’язки клубу перед грав-
цем.

І.  Всі  фінансові  обов’язки  Клубу:  1)  зарплата  (регу-
лярна; за тиждень; за виконану роботу); 2) інші фінансо-
ві переваги  (бонуси; винагороди за набутий досвід, між-
народні  виступи).  З  цієї  точки  зору  цікавим  є  контракт 
М. Балотеллі з ФК «Ліверпуль», в якому була прописана 
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винагорода за гарну поведінку у розмірі 1 млн фунтів. До-
слівно у ньому було сформульовано таку умову отримання 
цієї винагороди: «Якщо протягом кожного сезону терміну 
дії цього контракту гравець не буде видалений із поля 3 і 
більше разів через грубу поведінку, плювки, використання 
образливих та нецензурних виразів, непристойних жестів 
і  незгоду  з  рішенням  арбітрів,  то  30  червня  наприкінці 
кожного  сезону  він  отримає  винагороду  в  розмірі  1 млн 
фунтів». Також контракт М. Балотеллі передбачав бонус у 
розмірі 50 000 фунтів за кожен гол, забитий після перших 
п’яти  (у АПЛ та Лізі Європи УЄФА)  [12];  3)  інші пере-
ваги  (нефінансові:  автомобіль,  житло  тощо).  Яскравим 
прикладом,  який характеризує це положення,  є  контракт 
між Д. Рейна та ФК «Армінія» (Білефельд), за яким клуб 
зобов’язувався за кожен рік його виступів за цей футболь-
ний клуб будувати йому будинок, але футболіст не уточ-
нив у цьому контракті розмір будинку, а також матеріали, 
з яких він маєбудуватися. Так, наприкінці свого контракту 
футболіст отримав свій будинок, але він був побудований 
із  ЛЕГО  [11];  4)  страхування  здоров’я  та  медичне  стра-
хування від нещасних випадків та хвороб (обов’язкові за 
законом) і виплата заробітної плати в період непрацездат-
ності; 5) відрахування в пенсійний фонд / на соціальне за-
безпечення  (обов’язкові  відповідно до  закону  або колек-
тивного договору); 6) відшкодування збитків, яких зазнав 
гравець. 

ІІ. У контракті необхідно визначити валюту, суму, дату 
виплати кожної суми та спосіб оплати. 

ІІІ. Контракт також регулює фінансові наслідки у разі 
суттєвих змін у доходах клубу. 

ІV. Контракт забезпечує захист трудових вправ непо-
внолітніх. 

V. Клуб та гравець узгоджують виплату податків відпо-
відно до національного законодавства. 

VІ.  Контракт  визначає  оплачувану  відпустку.  Міні-
мальний термін становить 4 тижні за кожен 12-місячний 
період. 

VІІ. Контракт містить положення із захисту прав лю-
дини та захисту гравця від дискримінації. 

VІІІ. Контракт пояснює політику клубу щодо здоров’я 
і безпеки гравця. 

ІХ. Контракт також регулює ведення належного конфі-
денційного обліку травм [3].

Контракт  як  особлива  форма  трудового  договору  у 
футболі  є  яскравим  відображенням  специфіки  спорту. 
Так, у ньому можуть прописуватися положення, які не є 
характерними  для  інших  видів  діяльності.  Професійні 
футболісти  часто  у  своїх  контрактах  прописують  право 
на  одностороннє  розірвання  договору  у  будь-який  мо-
мент.  Розрізняють  2  види  таких  пунктів:  «клаусула»  та 
release  clause. Ці два пункти є дуже схожими. Це можна 
пояснити тим, що release clause з’явився на основі «кла-
усули».  Саме  поняття  «клаусула»  з’явилося  у  1985  р.  в 
Іспанії  і  вперше було  зафіксовано у Королівському указі 
1006/1985  від  26  червня  1985  р.  (щодо  регулювання  за-
йнятості  професійних  спортсменів),  де  було  зазначено, 
що включення пункту викупу в контракти між іспанськи-
ми футбольними клубами та їх гравцями є обов’язковим. 
Перевагою  цього  пункту  є  те,  що  сторони  наперед  ви-
значають  суму  компенсації  і  фіксують  її  в  контракті,  де 
сторони погоджуються надати  гравцю  змогу  розірвати  в 
односторонньому  порядку  контракт  у  будь-який  момент 
і  без  поважної  причини,  тобто  також  протягом  захище-
ного періоду, що позбавляє  змоги  застосувати до  гравця 
спортивні санкції за передчасне припинення дії цього до-
говору [13]. Отже, за «клаусулою» гравець має самостій-
но викупити свій контракт. Футбольний клуб, який бажає 
придбати гравця, має перевести цю суму на рахунок грав-
ця, а він, своєю чергою, має перевести кошти на рахунок 
клубу,  з яким він має чинний контракт. Але варто зазна-
чити, що цей пункт є дуже затратним, оскільки передача 

коштів  гравцеві  як  винагорода  підлягає  оподаткуванню. 
Тому футбольні клуби зазвичай вдаються до компромісу, 
за  яким вони отримують  трансферну виплату  за перехід 
гравця у розмірі «клаусули», яка зазначена у контракті, або 
навіть більшу суму, і оформляється цей перехід у вигляді 
простого  трансферного  контракту.  Release  clause,  своєю 
чергою, передбачає встановлення у контракті гравця суми 
компенсації  за  дострокове  його  розірвання,  яка  сплачу-
ється потенційним покупцем (футбольним клубом). Осо-
бливістю цього пункту є те, що гравець може вільно вести 
перемовини з новим роботодавцем щодо умов особистого 
контракту, якщо футбольний клуб офіційно запропонував 
мінімальну суму, прописану як release clause, не побоюю-
чись застосування спортивних санкцій.

Положення розділу IV Регламенту ФІФА зі статусу та 
трансферу  гравців  ґрунтуються  на  основному  принципі 
договірного  права  –  pacta  sunt  servanda,  адже  Регламент 
має на меті забезпечення поваги до контракту, який укла-
дається між гравцем та клубом за взаємною згодою, обо-
ма сторонами. Тому контракт між гравцем та клубом може 
бути скасованим тільки після завершення терміну його дії 
або за взаємною згодою. Одностороннє розірвання контр-
акту  без  обґрунтування,  особливо  впродовж  так  званого 
захищеного періоду, рішуче засуджується.

Відповідно  до  ст.  14  Регламенту ФІФА  зі  статусу  та 
трансферу  гравців  дія  контракту  може  бути  припинена 
кожною стороною без будь-яких наслідків  (виплата ком-
пенсації або накладення спортивних санкцій) за наявності 
обґрунтованої  причини.  Визначення  обґрунтованої  при-
чини та її наявність встановлюється відповідно до обста-
вин  кожного  конкретного  випадку.  Насправді  поведінка, 
що  суперечить  умовам  трудового  договору,  ще  не  може 
бути достатнім обґрунтуванням для скасування контрак-
ту. Проте, якщо такі порушення продовжуються протягом 
тривалого часу,  або якщо велика кількість порушень на-
копичується впродовж певного періоду часу, то найбільш 
вірогідно,  що  порушення  контракту  сягнуть  того  рівня, 
який  буде  достатнім, щоб  сторона, що  страждає  внаслі-
док порушень, мала право розірвати контракт в односто-
ронньому  порядку.  У  разі  підтвердження  обґрунтування 
компетентним  органом  сторона,  що  розірвала  контракт 
із поважної причини, не має сплачувати компенсацію або 
піддаватися спортивним санкціям. Інша сторона, відпові-
дальна за виникнення причини розірвання контракту, має 
сплатити  компенсацію  та  відшкодувати  збитки,  спричи-
нені передчасним розірванням контракту,  а  також до неї 
можуть бути застосовані спортивні санкції [14, c. 22−23].

Яскравим  прикладом,  який  розкриває  це  по-
ложення,  є  справа  Galatasaray  SK  v.  Frank  Ribery  & 
Olympique  de  Marseille  (CAS  2006/A/1180,  award  of 
24 April  2007). У цій  справі СAS мав  визначити,  чи має 
гравець право розірвати контракт в односторонньому по-
рядку відповідно до ст. 14 Регламенту ФІФА зі статусу та 
трансферу гравців. Франк Рібері розірвав свій контракт в 
односторонньому порядку  зі СК «Галатасарай»  у  червні 
2005 р., оскільки не отримував заробітну плату відповідно 
до умов договору протягом 4 місяців (сума збитків стано-
вила на період червня 2005 р. – 262 000 євро). Палата з ви-
рішення спорів ФІФА задовольнила позов гравця, посила-
ючись на недобросовісне виконання роботодавцем своїм 
контрактних зобов’язань. Це рішення у порядку апеляції 
було прийнято також і CAS [15].

Регламент ФІФА  зі  статусу  та  трансферу  гравців  пе-
редбачає  також  змогу  розірвати  контракт  за  спортивним 
обґрунтуванням.  Так,  визнаний  професіонал,  що  впро-
довж сезону виступав менше, ніж у 10% офіційних матчів, 
в яких брав участь його клуб, може достроково припини-
ти  дію  свого  контракту  за  спортивним  обґрунтуванням. 
Оцінюючи  такі  справи,  варто  приділяти  належну  увагу 
матеріальному  становищу  гравця. Наявність  спортивних 
обґрунтувань встановлюється у кожному випадку окремо.  
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У такому разі спортивні санкції не накладають, хоча ком-
пенсація  й  може  підлягати  виплаті.  Професіонал  може 
припинити дію свого контракту із цієї причини лише впро-
довж 15 днів після останнього професійного матчу сезону 
за участю клубу, в якому він був зареєстрований [16].

Для того щоб гравець міг  заявити про спортивне об-
ґрунтування  одностороннього  розірвання  контракту, 
необхідне  виконання  двої  обов’язкових  умов:  по-перше, 
гравець повинен мати статус визнаного професіонала; по-
друге, футболіст має виступати менше, ніж у 10% офіцій-
них матчів, у яких брав участь його клуб. 

Регламент ФІФА не містить визначення поняття «ви-
знаний професіонал». Тому орган, який розглядає справу 
в  кожному  конкретному  випадку, має  на  власний  розсуд 
інтерпретувати це поняття. Якщо спортивний орган при-
ймає  рішення, що  спортивного  обґрунтування  немає,  то 
вважається,  що  контракт  був  припинений  відповідно  до 
ст. 17 Регламенту ФІФА зі статусу та трансферу гравців. 
Головну роль у такій оцінці можуть відігравати такі фак-
тори: позиція гравця на полі, будь-які травми або дисква-
ліфікації, отримані гравцем, які завадили грати йому про-
тягом певного проміжку часу, а також будь-які ситуації, які 
можуть виправдати зі спортивної точки зору те, що гравця 
не випускали на поле регулярно [14, c. 24].

Варто зазначити, що є змога односторонньо розірвати 
контракт  без  обґрунтованої  причини.  Так,  відповідно  до 
ст. 17 Регламенту ФІФА зі статусу та трансферу гравців, у 
разі припинення дії контракту без обґрунтованої причини 
застосовуються такі положення:

1.  у всіх випадках сторона-порушник виплачує ком-
пенсацію. За умови дотримання положень ст. 20 і додатка 
4 щодо компенсації  за підготовку,    якщо тільки в контр-
акті  не  передбачається  інше,  компенсація  за  порушення 
умов контракту розраховується з огляду на закони відпо-
відної  країни,  специфіку  спорту,  а  також  будь-яких  інші 
об’єктивні  критерії.  До  таких  критеріїв,  зокрема,  зара-
ховані винагорода й інші привілеї, що належать гравцеві 
за  чинним  контрактом  і/або  новим  контрактом,  залишок 
терміну дії чинного контракту – максимум до 5 років, пла-
тежі й  видатки,  сплачені  або понесені  колишнім клубом 
(з  амортизацією на  термін дії  контракту),  а  також те,  чи 
припадає порушення контракту на захищений період;

2. право на одержання компенсації третій стороні не 
може надаватися.  Якщо  від  професіонала  вимагається 
виплата  компенсації,  то  професіонал  і  його  новий  клуб 
несуть солідарну відповідальність за здійснення виплати. 
Сума може бути зазначена в контракті або погоджена сто-
ронами;

3. крім зобов’язання по виплаті компенсації, на будь-
якого гравця, що порушив контракт впродовж захищено-
го періоду, накладають також спортивні санкції. Такою 
санкцією є обмеження на його право виступати в офіцій-
них матчах  строком  у  чотири місяці.  За  наявності  обтя-
жуючих обставин обмеження діє протягом шести місяців. 
У всіх випадках такі спортивні санкції набувають чиннос-
ті з початку наступного сезону нового клубу [16].

Захищений  період  –  це  період,  який  складається  з 
трьох  повних  сезонів  або  трьох  років  залежно  від  того, 
що з перерахованого настає в першу чергу, після набуття 
чинності  контракту,  якщо  такий  контракт  було укладено 
до  28-го  дня  народження  футболіста  професіонала,  або 
період, який складається з двох повних сезонів або двох 
років залежно від того, що з перерахованого настає в пер-
шу чергу,  після набуття чинності  контракту,  якщо  такий 
контракт було укладено після 28-го дня народження фут-
боліста-професіонала [3]; 

4. крім зобов’язання по виплаті компенсації, на будь-
який клуб, що порушує контракт або провокує порушення 
контракту впродовж захищеного періоду, накладають-
ся спортивні санкції.  При  цьому  вважатиметься,  якщо 
тільки  не  буде  доведено  іншого, що  будь-який  клуб, що 

підписав контракт  із професіоналом, який припинив дію 
свого контракту без обґрунтованої причини, схилив цього 
професіонала до порушення контракту. Клубу буде забо-
ронено  реєструвати  будь-яких нових  гравців  –  на  націо-
нальному  або міжнародному рівні  –  впродовж двох  реє-
страційних періодів;

5.  будь-яка особа, що підпадає під дію Статуту 
ФІФА й регламентів ФІФА (офіційні особи клубу, агенти 
гравців, гравці тощо), яка діє таким чином, щоб спро-
вокувати порушення контракту між професіоналом і 
клубом задля полегшення переходу гравця, піддається 
санкціям [16].

Цікавою з цієї точки зору є справа Вебстера, яка за сво-
їм значенням у регулюванні трансферних відносин у фут-
болі може бути прирівняною до справи Босмана. Суть но-
вели полягала у тому, що гравець може розірвати контракт 
в  односторонньому  порядку  з футбольним  клубом  після 
того, як завершиться «захищений період»,  із подальшою 
виплатою компенсації з боку гравця, розмір якої визнача-
ється залежно від розміру заробітної плати, але до гравця 
при цьому не застосовуються спортивні санкції. 

Контракт  Е.  Вебстера  з  ФК  «Хартс»  завершувався 
30 червня 2007 р., тому йому було запропоновано продо-
вжити  строк  його  дії ще  на  2  роки. Пропозиція  не  була 
прийнята, оскільки сам гравець та його агент вважали  її 
неприйнятною.  Це  призвело  до  різкої  критики  гравця  у 
ЗМІ  з  боку  власника ФК  «Хартс»  В.  Романова,  а  також 
до  відсторонення  гравця  від  тренувань  з  основною  ко-
мандою. У травні 2006 р. гравець повідомив футбольний 
клуб про намір розірвати контракт в односторонньому по-
рядку відповідно до ст. 17 Регламенту ФІФА зі статусу та 
трансферу гравців. Тим часом гравець підписав контракт 
із ФК «Віган Атлетік»  без  сплати  будь-якої  трансферної 
вартості. ФК  «Хартс»  звернувся  до Палати  з  вирішення 
спорів  ФІФА  з  вимогою  про  застосування  спортивних 
санкцій до  гравця,  а  також  сплату  компенсації  у  розмірі 
5  037  311  фунтів  стерлінгів.  Палата  з  вирішення  спорів 
ФІФА задовольнила вимоги ФК «Хартс», а також визна-
ла, що гравець розірвав контракт в односторонньому по-
рядку  без  обґрунтування,  але  поза  захищеним періодом. 
Компенсація  була  встановлена  у  розмірі  625  000  фунтів 
стерлінгів, з урахуванням, на думку Палати, того, що об-
меження  компенсації  до  залишкової  вартості  контракту 
(199 976 фунтів стерлінгів) не буде достатнім для  забез-
печення принципу контрактної стабільності, оскільки це 
може призвести до практики масового розірвання контр-
актів відповідно до ст. 17 Регламенту. Палата вважала, що 
також  необхідно  враховувати  й  інші  фактори,  як-от  час, 
який гравець провів у футбольному клубі, та внесок клубу 
в розвиток гравця як професійного спортсмена. Ці обґрун-
тування були виправдані з посиланням на положення, що 
містяться у ст. 17 Регламенту. У травні 2007 р. гравець та 
ФК «Віган Атлетік» подали апеляційну скаргу до CAS на 
те, що Палата з вирішення спорів неправильно застосува-
ла ст. 17 Регламенту, визначаючи компенсацію, а також не 
пояснила, яким чином розмір компенсації має становити 
625 000 фунтів стерлінгів. CAS погодився з доводами сто-
рін щодо нездатності Палати з вирішення спорів ФІФА об-
ґрунтувати розмір компенсації і на підставі цього скасував 
рішення Палати. CAS також встановив розмір компенсації 
на рівні залишкової вартості контракту – 150 000 фунтів 
стерлінгів [17]. 

Висновки. Трудові  відносини  у  сфері  спорту  між 
професійним спортсменом та спортивним клубом регу-
люються  за  допомогою  контракту,  який  виступає  фор-
мою трудового договору. Саме цей документ виступає ін-
струментом захисту прав спортсмена під час виникнення 
трудових  спорів. Відповідно  до Регламенту  зі  статусу  і 
трансферу футболістів,  затвердженого ФФУ, контракт – 
це  форма  трудової  угоди  між  професіональним  клубом 
та його працівником з усіма додатками, змінами і допо-
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вненнями, укладеної відповідно до законодавства Украї-
ни та цього регламенту з метою участі у змаганнях. При 
цьому необхідно розуміти, що контракт регулює трудові 
відносини  між  гравцем  та  футбольним  клубом  відпо-
відно  до  національного  законодавства  країни,  де  зареє-
стрований клуб, а також відповідно до правил ФІФА. За 
порушення умов, які прописані у контракті, футбольний 
клуб може застосувати до гравця санкції як фінансового, 
так  і  спортивного характеру. Характерною особливістю 
регулювання  трудових  відносин  у  сфері  футболу  є  те, 

що  спори  стосовно цих відносин мають розглядатися в 
позасудовому порядку. Так, відповідно до Типової фор-
ми  контракту між Професійним футбольним  клубом  та 
Футболістом-професіоналом  (затвердженої  Виконавчим 
комітетом ФФУ 3 липня 2014 р.) [3], сторони зобов’язані 
утримуватися  від  вирішення  спорів  між  собою  в  судах 
загальної  юрисдикції.  Вони  зобов’язані  звертатися  до 
спеціальних  арбітражних  органів  –  Палати  з  вирішен-
ня  спорів  ФФУ  та  CAS  (Спортивний  арбітражний  суд, 
м. Лозанна, Швейцарія).
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У статті здійснено аналіз теоретичних та практичних проблем правового регулювання набуття права приватної власності на земельні 
ділянки державної та комунальної власності в порядку безоплатної приватизації в межах визначених законодавством норм. Вказано на 
недоліки земельного законодавства України, яке регулює процедуру безоплатного одержання громадянами України земельної ділянки в 
приватну власність. Запропоновано шляхи вирішення проблем, які виникають у процесі реалізації права громадян України на безоплатну 
приватизацію земельної ділянки. 

Ключові слова: земельна ділянка, приватна власність на земельну ділянку, комунальна власність на земельну ділянку, державна 
власність на земельну ділянку, приватизація землі.

В статье осуществлен анализ теоретических и практических проблем правового регулирования получения права частной собствен-
ности на земельные участки государственной и коммунальной собственности в порядке безоплатной приватизации в рамках определен-
ных законодательством норм. Указано на недостатки земельного законодательства Украины, которое регулирует процедуру безоплат-
ного получения гражданами Украины земельного участка в частную собственность. Предложены пути решения проблем, возникающих 
в процессе реализации права граждан Украины на безоплатную приватизацию земельного участка. 

Ключевые слова: земельный участок, частная собственность на земельный участок, коммунальная собственность на земельный 
участок, государственная собственность на земельный участок, приватизация земли.

In the article the analysis of theoretical and practical problems of the legal adjusting of acquisition of right of private ownership is carried out 
on land plot of public and communal domain in order of the free privatizing within the limits of certain a legislation norms. It is indicated on the 
lacks of land legislation of Ukraine, that regulates procedure of free receipt of land plot in the private property of citizens of Ukraine. Ways offer 
decisions of problems, that arise up in the process of realization of right for the citizens of Ukraine on the free privatizing of land plot.

Key words: land plot, private property of land plot, community property on land plot, public property on land plot, privatizing of land plot.

Постановка проблеми.  Одним  зы  способів  набуття 
права приватної власності на земельну ділянку громадяна-
ми України є безоплатна приватизація. Правовою підста-
вою для вининення та реалізації права громадян України 
на безоплатну приватизацію земельних ділянок державної 
і комунальної власності стали закони України від 30 січня 
1992 р. «Про форми власності на землю» та від 13 березня 
1992 р. «Про внесення змін і доповнень до Земельного ко-
дексу Української РСР», Декрет Кабінету Міністрів Укра-
їни  від  26  грудня  2012  р.  «Про приватизацію  земельних 
ділянок». Попри те, що метою цих нормативно-правових 
актів було радикальне реформування земельних відносин 
із встановленням граничних строків, яке мало привести до 
формування кола приватних землевласників, які б гаран-
тували продовольчу безпеку держави, однак і по сьогодні 
інститут безоплатної приватизації земельних ділянок збе-
режений та розвинений у земельному законодавстві Укра-
їни, зокрема в Земельному кодексі (далі – ЗК) України від 
25 жовтня  2001  р. У Стратегії  вдосконалення механізму 
управління у сфері використання й охорони земель сіль-
ськогосподарського  призначення  державної  власності  та 
розпорядження ними як причина такої затяжної реалізації 
цих норм визначається те, що нині не досягнуто основної 
мети  земельної  реформи,  тобто не  передано  землі  ефек-
тивному власнику та не запроваджено еколого-економічну 
модель господарювання [1].

Станом на 1 січня 2018 р. правом на безоплатну привати-
зацію земельних ділянок скористалися лише 9 459 454 гро-
мадян, тому питання безоплатного отримання земельних ді-
лянок у приватну власність залишаються актуальними. 

Аналіз статистичної  інформації гарячої лінії Держав-
ної  служби України  з  питань  геодезії,  картографії  та  ка-
дастру,  Координаційного  центру  безоплатної  правової 
допомоги,  судової  практики,  а  також  даних  щорічника 
«Моніторинг  земельних  відносин  в  Україні  2016–2017» 
[2] доводить, що до найпоширеніших проблем, щодо яких 
громадяни  потребують  консультативної  допомоги,  нале-
жать «передача землі» (охоплює приватизацію, відведення 
та виділення земельних ділянок)  (23%); «оренда» (19%), 
реєстрація,  оформлення  (15%),  «документарне  забезпе-
чення» (акти оцінки землі, землевпорядну документацію, 
сертифікати на земельну ділянку) (5%); межі (5%,), «інше» 
(це, зокрема, питання кадастру / землеустрою, спадщини, 
будівництва, податку, продажу, дарування, емфітевзису й 
ін.) (32%) [3]. 

Такий спосіб набуття права приватної власності на зе-
мельну ділянку, як безоплатне одержання, урегульований 
ст. 118 ЗК України. Проте описана в цій нормі процедура 
не дає відповіді на низку запитань, має істотні недоліки, 
що  зумовило  значний масив  судової  практики  внаслідок 
її застосування. 

Стан дослідження проблеми.  Проблематика  права 
приватної власності на земельні ділянки ґрунтовно дослі-
джена  в  науковій  літературі.  Особливості  набуття  права 
приватної власності на земельні ділянки державної та ко-
мунальної власності шляхом безоплатної приватизації до-
сліджувалися такими науковцями: П.Ф. Кулинич, А.М. Мі-
рошниченко, В.В. Носіком, А.І. Ріпенком, В.І. Семчиком, 
М.В. Шульгою й іншими. Тому немає потреби зупиняти-
ся на всіх аспектах цього правового інституту. Натомість 
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приділимо  увагу  найбільш  спірним  та  проблематичним 
питанням,  які  потребують  додаткового  наукового  дослі-
дження.

Метою статті  є  дослідження  проблемних  аспектів 
правового регулювання та визначення перспектив удоско-
налення механізму безоплатного одержання земельних ді-
лянок громадянами України в приватну власність.

Виклад основного матеріалу. Набуття права приват-
ної власності громадянами України на земельні ділянки в 
разі безоплатного одержання земельних ділянок із земель 
державної  і  комунальної  власності  в  межах  норм  без-
оплатної  приватизації,  визначених  у  ст.  121  ЗК України, 
відбувається за рішенням органів виконавчої влади чи ор-
ганів місцевого самоврядування. 

Ухвалення органами місцевого самоврядування рішен-
ня щодо передачі земельних ділянок у приватну власність 
вписується в рамки їхніх повноважень. Варто зауважити, 
що ч. 1 ст. 122 ЗК України надає такі повноваження щодо 
земель комунальної власності лише сільським, селищним, 
міським радам. Однак на практиці має місце ухвалення та-
ких рішень й іншими суб’єктами. 

Наприклад, Верховний Суд у справі № 372/1387/13-ц 
про визнання незаконними та  скасування рішень,  визна-
ння недійсними державних актів, витребування земельних 
ділянок, установив, що в приватну власність земельні ді-
лянки для будівництва й обслуговування житлових будин-
ків передано  рішенням виконавчого  комітету Козинської 
селищної ради від 6 лютого 2003 р. № 25 [4].

Задовольняючи  позовні  вимоги  шляхом  скасування 
рішення  виконавчого  комітету,  Верховний  Суд  у  своїй 
постанові від 6 червня 2018 р. виходив із того, що ухва-
ленням  рішення  про  передачу  у  власність  земельної  ді-
лянки виконавчий комітет селищної ради перевищив свої 
повноваження, оскільки питання регулювання земельних 
відносин,  відповідно  до  п.  34  ч.1  ст.  26  Закону України 
«Про місцеве самоврядування», вирішується лише на пле-
нарних  засіданнях  селищної  ради,  тому  спірні  земельні 
ділянки вибули з володіння власника поза його волею, за 
рішенням неуповноваженого органу, з порушенням вимог 
чинного законодавства. Варто взяти до уваги й законодав-
чо  встановлену  виключність  повноважень  органів  щодо 
вирішення відповідно до  закону питань регулювання  зе-
мельних відносин [4].

На обсяг повноважень під час реалізації своєї земель-
ної  компетенції  відповідними  органами,  що  повинно 
враховуватися  під  час  ухвалення  рішення  про  передачу 
земельних ділянок у приватну власність,  впливає право-
вий режим земельної ділянки. Так, ч. 1 ст. 122 ЗК України, 
надаючи повноваження органам місцевого самоврядуван-
ня, з одного боку, не обмежує їх переліком цілей, для яких 
земельні ділянки можуть надаватися («для всіх потреб»), 
водночас навіть  за  відсутності  застереження в цій нормі 
органи  місцевого  самоврядування,  надаючи  земельні  ді-
лянки у власність чи в користування, повинні зважати на 
те, що подальші цілі використання земельних ділянок по-
винні  відповідати  цільовому  призначенню  земельної  ді-
лянки, а в разі порушення порядку встановлення та зміни 
цільового призначення земель настають наслідки, визна-
чені в ст. 21 ЗК України. 

У справі № 372/1387/13-ц Верховний Суд установив, 
що  спірні  земельні  ділянки,  вінесені  до  категорії  земель 
водного фонду, передані в приватну власність для будівни-
цтва й обслуговування житлових будинків [4].

Земельне  законодавство  встановлює щодо  різних  ка-
тегорій  земель  спеціальний правовий режим. Умови, що 
становлять зміст режиму, передбачають, крім визначеного 
цільового  використання  земельної  ділянки,  також додат-
кові вимоги й обмеження в їх використанні. Так, з ураху-
ванням  ст.  ст.  20,  21,  59,  83  ЗК України  та  ст.  ст.  88,  89 
Водного кодексу (далі – ВК) України щодо земель водного 
фонду  встановлено  спеціальний  правовий  режим,  який 

передбачає,  зокрема,  обмеження  їх  обігу.  Відповідно  до 
ст. 59 ЗК України, передбачено обмеження щодо набуття 
таких земель у приватну власність шляхом встановлення 
допустимих  випадків  передачі  земель  водного  фонду  в 
приватну власність,  згідно  із ч. 3 ст. 83 та ч. 4 ст. 84 ЗК 
України, землі водного фонду взагалі не можуть переда-
ватися в приватну власність, крім випадків, передбачених 
законодавством. 

На практиці має місце також ситуація, за якої правове 
регулювання  земельних  відносин щодо  надання  земель-
них  ділянок  громадянам  у  власність  органи  місцевого 
самоврядування прагнуть здійснити з урахуванням місце-
вих умов  та обставин шляхом ухвалення  своїх  актів. Як 
слушно зазначає А.Г. Мельник, правове регулювання зе-
мельних відносин здійснюється органами місцевого само-
врядування через ухвалення відповідних нормативних ак-
тів у цій галузі, що встановлюють правила поведінки для 
суб’єктів земельних відносин на цій території [5, с. 86]. 

Це  цілком  відповідає  законодавчо  наданим  повнова-
женням цим органам. Однак варто зважати на законодавчі 
обмеження в реалізації ними своїх повноважень у галузі 
земельних відносин.

Верховний Суд у справі № 638/20447/14-а про визна-
ння дій протиправними та зобов’язання вчинити дії вста-
новив, що Харківська міська  рада  ухвалила  рішення  від 
24 грудня 2018 р. № 364/08, яким затвердила «Положення 
про порядок передачі у власність та (або) надання в орен-
ду громадянам земельних ділянок для будівництва та об-
слуговування  жилого  будинку,  господарських  будівель  і 
споруд, обслуговування індивідуальних капітальних гара-
жів та ведення садівництва». У цьому рішенні встановлені 
додаткові, не передбачені законом умови реалізації права 
громадян  на  отримання  земельної  ділянки  в  м. Харкові, 
зокрема,  обов’язковою  передумовою  розгляду  питання 
про передачу у власність та (або) надання в оренду грома-
дянам земельних ділянок є включення до загальноміських 
черговиків  на  одержання  у  власність  земельної  ділянки 
для  будівництва  й  обслуговування  житлового  будинку, 
господарських будівель  і  споруд  та  надання  додаткового 
пакету документів. Дослідивши обставини справи та по-
славшись  на  ст.  118  ЗК України, Верховний Суд  дійшов 
висновку, що Харківська міська рада діяла не в межах свої 
повноважень, перевищила  їх  і встановила особливий ре-
жим реалізації прав громадян на отримання земельних ді-
лянок у власність у місті Харкові [6].

Погоджуємося  з  думкою  А.О.  Лазор  та  О.Д.  Лазор, 
що  повноваження  органу  місцевого  самоврядування  – 
це  закріплені  нормативно-правовими  актами  права  й 
обов’язки,  які  визначають межі  самостійного  вирішення 
питань місцевого  значення,  а  також  створення  умов  для 
надання  послуг  щодо  задоволення  потреб  населення  та 
здійснення контролю за дотриманням чинного законодав-
ства [7, с. 62].

Звернемо увагу на те, що владні повноваження ці ога-
ни  здійснюють,  дотримуючись  спеціально-дозвільного 
принципу, встановленого ч. 2 ст. 19 Конституції України, 
а саме діють лише на підставі  і в межах повноважень та 
спосом, що прямо передбачені законодавством.

Вписується  в  дію  цього  принципу  правова  позиція 
Верховного Суду,  відображена  в  постанові  від  6  лютого 
2019 р. у справі № 638/20447/14-а, яка полягає в тому, що 
ст.  118 ЗК України, на основі  якої  здійснюється регулю-
вання досліджуваних земельних правовідносин, є імпера-
тивною  і  забезпечує  однакове  правове  регулювання  цих 
відносин в Україні [6].

Погоджуючись  загалом  із позицією Верховного Суду 
як органу, що повинен дати правову оцінку діям суб’єкта 
владних повноважень під час ухвалення того чи іншого рі-
шення та перевірити його відповідність критеріям право-
мірності щодо рішень суб’єктів владних повноважень, за-
кріпленим у ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства 
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(далі – КАС) України, варто вказати на глибинність про-
блематики  безоплатного  одержання  земельних  ділянок, 
що  і призводить до таких порушень органами місцевого 
самоврядування.

Так,  варто  зауважити слушність висловлених науков-
цями тверджень шодо того, що останнім часом стає оче-
видним,  що  інститут  безоплатної  приватизації  земель  в 
умовах  завершення  земельної  реформи  має  зазнати  іс-
тотних змін, адже в наявних формах безоплатна привати-
зація  не  може  тривати  вічно. Цілком  слушно  піддається 
сумнівам можливість розглядати право на безоплатну при-
ватизацію в наявному вигляді  як  суб’єктивне право  гро-
мадянина України в належному розумінні цього терміна, 
оскільки воно не забезпечене ні правовими механізмами 
примусової  реалізації,  ні  достатньою  кількістю  земель, 
що можуть бути перерозподілені між бажаючими (за ви-
нятком  ситуації  із  приватизацією  земель,  уже  наданих  у 
користування) [8, с. 50].

Прагненням знайти вихід із ситуації варто вважати за-
пропоноване  Кабінетом  Міністрів  України  рішення,  що 
міститься в Стратегії удосконалення механізму управлін-
ня у  сфері  використання  та  охорони  земель  сільськогос-
подарського призначення державної власності та розпоря-
дження ними. Метою Стратегії  задекларовано створення 
сучасної, прозорої і дієвої системи управління у сфері ви-
користання й охорони земель сільськогосподарського при-
значення державної власності, спрямованої на забезпечен-
ня  захисту  інтересів  суспільства  (насамперед  учасників 
антитерористичної  операції),  територіальних  громад  та 
держави,  а  також  раціонального  й  ефективного  функці-
онування  сільськогосподарських  регіонів  з  урахуванням 
потреб розвитку населених пунктів, запобігання деграда-
ції земель, необхідності гарантування продовольчої безпе-
ки держави. Для реалізації цієї мети встановлена система 
організації процесу її виконання, яка полягає у визначенні 
Держгеокадастром та його територіальними органами під 
час  передачі  земельних  ділянок  сільськогосподарсько-
го призначення державної власності у власність у межах 
норм безоплатної приватизації площі земельних ділянок, 
яка  передається  в  межах  норм  безоплатної  приватиза-
ції  на  території  відповідної  області,  та  наданні  дозволів 
на розроблення документації  із  землеустрою та передачі 
земельних  ділянок  сільськогосподарського  призначення 
державної власності  в приватну власність у межах норм 
безоплатної приватизації з урахуванням площі земельних 
ділянок, обчислених за встановленою формулою [1].

Аналіз Стратегії показує, що її положення спрямовані 
на регулювання реалізації права громадян на безоплатне 
одержання  в  приватну  власність  земельних ділянок  дер-
жавної власності шляхом встановлення обмежень органа-
ми виконавчої влади щодо об’єкта права. Тобто подібно до 
прагнення органів місцевого самоврядування врегулювати 
питання здійснюється встановлення додаткових умов для 
реалізації  громадянами  свого  права  на  безоплатне  одер-
жання земельних ділянок. Однак, якщо рішенням Харків-
ської міської ради встановлені обмеження щодо суб’єктів 
права,  то  положення  Стратегії  містять  обмеження  щодо 
об’єктів. Варто констатувати, що  і в одному,  і в другому 
випадку наявні порушення ст. 118 ЗК України, рішення не 
відповідають правовій позиції Верховного Суду.

Отже,  за  сучасного  законодавчого  закріплення  права 
на  безоплатне  одержання  земельної  ділянки  в  приватну 
власність його реалізація та гарантування для всіх грома-
дян України ускладнені, а із часом стануть неможливими 
через обмеженість кількості земель та зростання кількості 
громадян, що бажають отримати у власність землю.

Реалізація повноважень органами місцевого самовря-
дування в земельних правовідносинах, отже, набуття пра-
ва приватної власності громадянами України на земельні 
ділянки в разі безоплатного одержання земельних ділянок 
із земель державної і комунальної власності в межах норм 

безоплатної  приватизації  здійснюється  за  рішенням  про 
передачу земельних ділянок у власність. 

У Переліку  документів  дозвільного  характеру  у  сфе-
рі  господарської  діяльності,  що  затверджений  Законом 
України від 19 травня 2011 р., виокремлено як документ 
дозвільного характеру «рішення про передачу у власність 
земельних ділянок, що перебувають у державній або ко-
мунальній власності» [9].

Однак, виходячи з визначення поняття «документ до-
звільного  характеру», що міститься  в  ст.  1  ЗУ  «Про  до-
звільну систему у сфері господарської діяльності», а саме 
як «<…> рішення, інший документ, який дозвільний орган 
зобов’язаний  видати  суб’єкту  господарювання  в  разі  на-
дання йому права на провадження певних дій щодо здій-
снення господарської діяльності  або видів  господарської 
діяльності та/або без наявності якого суб’єкт господарю-
вання  не  може  проваджувати  певні  дії  щодо  здійснення 
господарської  діяльності  або  видів  господарської  діяль-
ності»  [10],  а  також  загального  аналізу  земельного  зако-
нодавства  можна  дійти  висновку  про  відмінну  природу 
рішення про передачу земельної ділянки в приватну влас-
ність у порядку безоплатної приватизації. 

На окрему увагу заслуговує правова природа рішення 
органу місцевого самоврядування про передачу земельних 
ділянок  у  власність  громадянина України  в  процесі  без-
оплатної  приватизації.  Актуальність  дослідження  цього 
питання зумовлюється тим, що такі рішення є підставою 
для державної реєстрації права власності на земельну ді-
лянку громадянина, а в судовій практиці із цим пов’язано 
визначення підсудності справ щодо їх оскарження. 

В юридичній літературі точаться наукові дискусії щодо 
правової  природи  цих  рішень  через  надання  їм  ознак 
правовстановлюючого  документа  або  правочину.  Так, 
Н.О.  Кузьменко  виходить  із  того,  що  ухваленням  таких 
рішень місцеві ради фактично реалізують повноваження 
власника землі (тобто територіальної громади), вступаю-
чи із громадянами України в приватноправові відносини, 
що  засновані  на юридичній  рівності  сторін.  Її  висновок 
випливає з того, що учасники даних відносин є самостій-
ними,  незалежними  й  непідвладними  один  одному,  вод-
ночас, незважаючи на наявність у  громадянина права на 
безоплатну приватизацію, він не може змусити відповід-
ний орган місцевого самоврядування передати йому кон-
кретну земельну ділянку у власність. Рішення органу міс-
цевого самоврядування про передачу земельної ділянки у 
власність у поєднанні з відповідним клопотанням особи, 
на  думку  науковця,  утворюють  двосторонній  правочин 
[11, с. 79]. Такий висновок є дискусійним.

Визначальним  для  характеристики  правової  приро-
ди рішення про передачу земельної ділянки комунальної 
власності  в  приватну  власність  у  порядку  безоплатної 
приватизації  є  особливість  статусу  та  характеру  повно-
важень  цих  органів  у  земельних  правовідносинах.  На-
самперед  варто  виходити  з  того,  що  органи  місцевого 
самоврядування не  є  власниками відповідних  земельних 
ділянок  і,  як  слушно  зауважує  А.Г.  Мельник,  ці  органи 
треба  вважати лише представниками власника  –  терито-
ріальної громади [12, с. 94]. Аналогічна думка висловлена 
В.М. Литвинцем, який звертає увагу на те, що з конститу-
ційно-правового статусу територіальної громади випливає 
її повноваження реалізації права комунальної власності на 
землю [13, с. 273]. 

Ключове  значення має  те, що  територіальна  громада 
в особі утворених нею органів місцевого самоврядування 
повинна володіти, користуватися і розпоряджатися належ-
ним  їй майном у публічних  інтересах. Як слушно заува-
жує В.В. Борденюк, цим відрізняється право комунальної 
власності від приватної [14, с. 94]. 

У  підсумку  можна  дійти  висновку,  що  коли  органи 
місцевого  самоврядування  ухвалюють  рішення  у  сфері 
розпорядження земельними ділянками комунальної влас-
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ності вони діють як представники власника земель, тобто 
територіальної  громади,  а  також  як  владний  орган, що  і 
зумовлює особливий правовий характер даних земельних 
відносин.  Водночас  рішення  про  передачу  у  власність 
земельних  ділянок  у  порядку  безоплатної  приватизації 
можна  розглядати  як  вияв  імперативного  методу  право-
вого регулювання, що полягає в реалізації правомочнос-
тей власника земель комунальної власності, фіксації пра-
ва власності  громадянина на земельну ділянку. Отже, це 
рішення  є  правоустановчим  документом, що  відображає 
передачу територіальною громадою прав на земельну ді-
лянку, з якими пов’язується виникнення права приватної 
власності. 

Висновки.  Проведене  дослідження  практики  застосу-
вання  законодавства  доводить  відсутність  необхідного  та 
належного правового забезпечення права громадян України 
на  безоплатне  одержання  земельних  ділянок  державної  і 
комунальної власності у власність, на суперечливість і анта-
гоністичність інтересів суб’єктів у процесі приватизації, що 
фактично вказує на відсутність реальної можливості реаліза-
ції громадянами свого права. Очевидно, що зазначені недо-
ліки не можуть бути усунуті тільки шляхом внесення змін до 
законодавства щодо вдосконалення встановленої процедури, 
а потребують перегляду сутнісного підходу до самого права 
громадян України на безоплатне одержання земельних діля-
нок у межах встановлених норм приватизації.
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Проаналізовано колізії у правовому регулюванні земельних відносин. Перспективним напрямом зменшення ступеня колізійності 
чинного земельного законодавства України є його кодифікація, для якої сьогодні існують основні необхідні умови: відносна стабільність 
законодавства та відносно усталена практика його застосування. Сформульовані рекомендації щодо попередження колізій на стадії 
правотворчої діяльності при регулюванні земельних відносин.

Ключові слова: кодифікація, декодифікація, земельне законодавство, правові колізії.

Проанализированы коллизии в правовом регулировании земельных отношений. Перспективным направлением уменьшения сте-
пени коллизийности действующего земельного законодательства Украины является его кодификация, для которой сегодня существуют 
основные необходимые условия: относительная стабильность законодательства и относительно устойчивая практика его применения. 
Сформулированы рекомендации по предупреждению коллизий на стадии правотворческой деятельности при регулировании земельных 
отношений.

Ключевые слова: кодификация, декодификация, земельное законодательство, правовые коллизии.



160

№ 1 2019
♦

Collisions in the legal regulation of land relations are analyzed. It is substantiated that the promising direction of reducing the degree of col-
lision of the current land legislation of Ukraine is its codification, for which today there are the basic necessary conditions: the relative stability of 
the legislation and the relatively established practice of its application. Recommendations for prevention of collisions at the stage of law-making 
activity in the regulation of land relations are formulated.

Key words: codification, decodification, land law, legal conflicts.

Постановка проблеми.  Існування колізій у правово-
му регулюванні є явищем об’єктивним і неминучим. Не-
можливо уявити правову систему, вільну від колізій. Між 
тим,  ступінь  колізійності  правової  системи  може  бути 
більшим чи меншим,  і він  істотно залежить від багатьох 
суб’єктивних  факторів.  У  силах  правотворчих  органів 
істотно зменшити кількість колізій, у свою чергу, право-
застосовчі органи можуть забезпечити більш послідовне і 
правильне вирішення тих колізій, які невідворотно будуть 
наявні  у  правовому  регулюванні.  Рекомендації  ж  як  для 
правотворців, так і для суб’єктів правозастосування про-
понує правова доктрина.

Аналіз наукових публікацій. Земельне  законодав-
ство  сучасної України,  процес формування  якого  триває 
з 1990 р. в рамках проведення в Україні земельної рефор-
ми,  характеризується  нестабільністю  та  низьким  ступе-
нем  системності. Норми, що  регулюють  земельні  відно-
сини, розпорошені по сотнях нормативно-правових актів 
[1,  с.  12–19],  причому дублювання у правовому регулю-
ванні земельних відносин стало стандартом законопроек-
тної роботи. Це неминуче призводить до наявності колізій 
між ними, кількість яких перевищує усі допустимі межі. 
Наявність численних колізій значно знижує ефективність 
правового  регулювання,  викликає  істотне  збільшення 
кількості  спорів. Наявність  значної  кількості  спорів,  ви-
сока  ймовірність  їх  виникнення  робить  ризикованими 
будь-які значні  інвестиції, які пов’язані з використанням 
земельних ділянок, підриває довіру населення до держа-
ви, ставить під сумнів успіх земельної реформи в Україні.

За  таких  умов  боротися  з  проблемою  колізійнос-
ті  законодавства  шляхом  «поштучного»  зняття  колізій 
нормотворчим  шляхом  стає  важко.  Більш  ефективним 
способом  вирішення  проблеми  колізійності  стає  кодифі-
кація законодавства. «Колізійний стан законодавства має 
бути сигналом, передумовою його негайної кодифікації» 
(Д.Д.  Лилак);  «подолання  внутрішніх  суперечностей  у 
законодавчих актах і суперечностей між різними законо-
давчими актами <...> можливе лише шляхом кодифікації» 
(Ф.Г. Бурчак) [2, с. 8], – з цими висловами неможливо не 
погодитися. Роль кодифікації у подоланні колізій у земель-
ному  законодавстві  є  загальновизнаною, причому визна-
ною давно – так, шляхом усунення законодавчих колізій 
у  земельному  законодавстві  вчені  вважали  саме  кодифі-
кацію земельного законодавства ще на початку 1960-х рр.

Слід також враховувати те, що, хоча питання поперед-
ження виникнення, вирішення й усунення правових колі-
зій і були предметом спеціального дослідження (дисерта-
ції Д.Д. Лилака, С.П. Погребняка, О.В. Майстренка та ін. 
праці), масштабність теми залишає чимало простору для 
її подальшого опрацювання.

Відтак  пропонована  стаття  має  на меті уточнити  те-
оретико-методологічне  підґрунтя  аналізу  кодифікації  зе-
мельного законодавства як засобу усунення правових ко-
лізій у нормативно-правових актах.

Виклад основного матеріалу. Поняття кодифікації 
як різновиду систематизації законодавства. У  право-
вій доктрині загальновизнано [3, с. 121; 4, с. 134; 5, с. 75; 
6, с. 204], що ефективним засобом подолання правових ко-
лізій (їх усунення) є систематизація і, насамперед, кодифі-
кація (від лат. codex – «збірник законів» і facio – «роблю») 
законодавства.  Вважається,  що  категорія  «кодифікація» 
була введена у науковий обіг І. Бентамом [7, с. 46].

Кодифікація  законодавства  у  спеціальній  літературі 
визначається як «спосіб його систематизації, який полягає 
у  змістовній  переробці  й  погодженні  певної,  пов’язаної 
спільним  предметом  регулювання  групи  юридичних 

норм  та  об’єднанні  їх  у  єдиному нормативно-правовому 
акті [3, с. 122]», «засіб впорядкування та адаптування для 
практичних потреб певних масивів нормативно-правових 
актів  способами  укладально-технічного  або  нормотвор-
чого характеру залежно від суб’єктів та мети системати-
зації» [4, с. 134], «вид систематизації нормативних актів, 
що мають спільний предмет регулювання, який полягає в 
їх  змістовній  переробці  (усуненні  розбіжностей  і  супер-
ечностей,  скасуванні  застарілих  норм)  і  створенні  нор-
мативного акта» [5, с. 74], «форма докорінної переробки 
діючих нормативних актів у певній сфері відносин і спо-
сіб  якісного  упорядкування  законодавства,  забезпечення 
його  узгодженості  та  комплексності  шляхом  розчистки 
нормативного масиву та звільнення від застарілих норм» 
[8,  с.  38],  «вища правотворча форма систематизації нор-
мативного  матеріалу,  метою  якої  є  охоплення  правовим 
регулюванням більшого чи меншого за обсягом кола сус-
пільних відносин і закріплення його у вигляді структурно 
складеного,  але  органічно  єдиного  закону,  переважно  у 
формі  кодексу  (від лат. codex  –  одне  зі  значень «книга») 
[4,  с.  136]»,  «спосіб  систематизації,  за  яким  здійснюєть-
ся  така  обробка  нормативно-правових  актів, що  певною 
мірою змінює їх структуру (погоджує, усуває протиріччя, 
об’єднує  тощо)»  [6,  с.  204],  «такий  вид  правотворчості, 
за якого забезпечується єдине та впорядковане регламен-
тування  цього  виду  суспільних  відносин шляхом  видан-
ня  єдиного,  юридично  та  логічно  цільного,  внутрішньо 
узгодженого нормативного акта (Основ, Кодексу), що ви-
ражає юридичну своєрідність і зміст відповідного підроз-
ділу  системи  права»,  «зумовлений  потребами  спільного 
розвитку  та  системністю  права,  здійснюваний  на  основі 
певних принципів правотворчий процес переробки змісту 
і форми групи чинних нормативно-правових приписів, їх 
узгодження й об’єднання в єдиному кодифікованому акті 
з  метою  удосконалення  законодавства»  [9,  с.  46],  зако-
нотворчість «з упорядкування вже  існуючого та чинного 
законодавства,  доповнюючи,  змінюючи  та  перетворюю-
чи його» [180, с. 38]. «Кодифікація – найбільш складна і 
досконала  форма  систематизації  законодавства,  що  має 
правотворчий характер. За її допомогою створюється єди-
ний юридично і логічно цілісний, внутрішньо узгоджений 
нормативно-правовий  акт»  [10,  с.  86].  Оскільки  «коди-
фікація  охоплює  як  зовнішню,  так  і  внутрішню обробку 
нормативно-правових актів, <...> саме кодифікація є осно-
вною формою удосконалення законодавства» [9, с. 41].

«Результатом  кодифікації  є  новий  нормативно-право-
вий акт (кодекс, інструкція, положення тощо)» [6, с. 204]. 
«Кодифікація передбачає переробку норм права за змістом 
і  їх  систематизований,  науково-обґрунтований  виклад  у 
новому законі (зводі законів, кодексі, основах законодав-
ства та ін.)». Акт, що створюється внаслідок кодифікації, 
відрізняють певні властивості: 1) висока юридична ціль-
ність і внутрішня узгодженість; 2) стабільність; 3) врегу-
лювання широкого кола суспільних відносин; 4) складна 
структурна побудова [7, с. 86].

На нашу думку, якщо відкинути редакційні розбіжнос-
ті,  можна  стверджувати, що  всі  дослідники  розглядають 
кодифікацію законодавства як спосіб його систематизації, 
який передбачає зведення норм, що регулюють однорідні 
відносини,  в  засновану  на  єдиних  принципах  узгоджену 
систему, та викладення їх у формі єдиного правового акта. 
Саме у такому розумінні, на наш погляд, усталеному, буде 
вживатися термін «кодифікація» нижче.

Слушною  видається  позиція  Конституційної  ради 
Франції, за якою «кодифікація відповідає конституційно-
му обов’язку забезпечення доступності та зрозумілості за-
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конів» [27, с. 16]. Тому кодифікація земельного законодав-
ства – це не лише бажаний захід; це захід обов’язковий. 
Вважаємо,  що  здійснення  кодифікації  слід  визнати 
обов’язком держави,  який  кореспондує  конституційному 
праву кожного знати свої права й обов’язки (ст. 57 Консти-
туції України). Зменшення обсягу нормативного матеріалу, 
якщо воно є проявом принципу «мінімальної достатності 
правового регулювання суспільних відносин» [11, с. 4], є 
вимогою принципу верховенства права. На роль кодифі-
кації у дотримані екологічних (а отже, і земельних) прав 
людини  звертають  увагу  вітчизняні  дослідники,  зокрема 
Л.П. Решетник [11, с. 537] та ін. [8, с. 108].

ЗК України від 25 жовтня 2001 р. як правове оформ-
лення декодифікації земельного законодавства.  Зазвичай 
наявність  у  певній  галузі  законодавства  кодифікованого 
акта означає високий ступінь систематизації нормативно-
го матеріалу. Проте, як слушно зазначають М.О. Фролов 
і В.І. Андрейцев, незважаючи на досить високий ступінь 
кодифікації  актів  природоресурсного,  у  т.  ч.  земельного, 
законодавства, це «ще не означає їх організованість у пев-
ну  взаємно  узгоджену  систему,  для  якої  характерною  є 
спільність вихідних основ, моделей правового регулюван-
ня, форм закріплення законодавчих ідей [13]».

За  останні  сімнадцять  років Україна має  по  суті  вже 
третій Земельний кодекс (враховуючи викладення його у 
новій редакції в 1992 р.), проте проблема кодифікації зе-
мельного  законодавства  з  порядку  денного,  на  жаль,  не 
знята.  Більш  того,  перед  сучасним  законодавцем  стоять 
ті  самі  проблеми,  які  існували перед проведенням коди-
фікації  земельного  законодавства  кінця  1960-х  рр.:  спів-
відношення земельного законодавства з іншими галузями 
природоресурсного та природоохоронного законодавства, 
застарілість  актів  земельного  законодавства,  їх  розпоро-
шеність  тощо.  Сучасне  земельне  законодавство  України 
не є кодифікованим [14, с. 156].

На  наш  погляд,  причина  такої  ситуації  криється  у 
тому,  що  чинний  ЗК  України  навіть  не  проектувався  як 
справжній кодекс у класичному розумінні цього терміна. 
Показово, що Концепція розвитку законодавства України 
на  1997–2005  рр.,  розроблена  Інститутом  законодавства 
Верховної Ради України у 1997 р., передбачала, поряд  із 
розробкою та прийняттям у 1999 р. нового Земельного ко-
дексу України, в наступні роки цілої низки законів: «Про 
охорону  землі»,  «Про  державний  земельний  кадастр», 
«Про  земельну  реєстраційну  систему  в  Україні»,  «Про 
ґрунти»,  «Про  землі  спеціального  призначення  (промис-
ловості, транспорту, зв’язку, оборони тощо)», «Про землі 
населених пунктів» [15, с. 98]. Отже, ЗК України з самого 
початку не планувався як закон, що об’єднає все земель-
не законодавство України. І це при тому, що Концепцією 
розвитку законодавства України на 2001–2005 рр. було за-
плановано  розробку  та  прийняття  Екологічного  кодексу 
України [15, с. 99] (тобто більш загального акта).

П.Ф. Кулиничем була обґрунтована думка, за якою ЗК 
мав  регулювати  лише  «фундаментальні  питання  земель-
ного  законодавства  <...>.  Цілий  ряд  земельно-правових 
положень доцільно викласти в окремих законах, оскільки 
вони можуть змінюватися залежно від розвитку економіки 
країни та зміни завдань правового регулювання тих чи ін-
ших суспільних відносин» [16, с. 53]. П.Ф. Кулинич також 
запропонував перелік таких законів, що мали б розвивати 
положення ЗК України [16, с. 54], і його пропозиції прак-
тично повністю були сприйняті законодавцем. Не беремо 
на себе сміливість стверджувати, чи була у політико-пра-
вових  умовах  2001  р.  можливість  провести  повномасш-
табну «класичну» кодифікацію земельного законодавства; 
водночас змушені констатувати, що прийняття ЗК України 
від 25 жовтня 2001 р. задачі зниження ступеня колізійнос-
ті земельного законодавства не вирішило.

«Декодифікаційні»  тенденції  у  земельному  законо-
давстві  відзначалися  (й  негативно  оцінювалися)  дослід-

никами, пропонувалося провести повномасштабну коди-
фікацію. Так, ще  у  1963  р. В.П.  Балєзіним  було  слушно 
відзначено  суперечності  і  «паралельний»  розвиток  зако-
нодавства про міські землі, з одного боку, та законодавства 
про планування та забудову міст, що спричиняло, серед ін-
шого, численні колізії [17, с. 113–116]. Думка, висловлена 
у 1963 р., не втратила своєї актуальності і сьогодні, коли 
ми спостерігаємо ті самі процеси.

У 1996 р. В. Опришко вказував на необхідність розроб-
ки  і  прийняття  нового  Земельного  кодексу,  який  повинен 
був «впорядкувати все  законодавство України про землю, 
визначити  правову  базу  здійснення  земельної  реформи 
і регулювання земельних відносин» [18, с. 3–16; 19, с. 8]. 
У 1998 р. М.В. Шульга у своїй докторській дисертації об-
ґрунтував думку, за якою при кодифікації земельного зако-
нодавства «Земельний кодекс України має стати основним 
і  комплексним повноцінним нормативним актом,  який би 
регулював усі принципові земельні питання» [20, с. 11, 12].

У  спеціальній  літературі  докладно  описано  та  про-
аналізовано  обставини  та  спосіб  прийняття  чинного  ЗК 
України. Як відзначає П.Ф. Кулинич, на жаль, «прийняття 
цього законодавчого акта відбулося не в повній відповід-
ності з правилами роботи парламенту» – кодекс був при-
йнятий без постатейного обговорення  [21,  с.  3]. Можли-
во, таке обговорення не призвело б до покращення якості 
кодексу, проте спосіб прийняття «земельної конституції» 
є  ілюстративним щодо пануючого ставлення до законот-
ворчості у земельній сфері: вирішальним вважається сам 
факт прийняття певного нормативно-правового акта, а не 
його зміст.

Чинний  ЗК України  піддається  обґрунтованій  крити-
ці  у  спеціальній  літературі.  Зокрема,  як  вказує В.В. Но-
сік,  погоджуючись  із  В.І.  Андрейцевим  [22,  с.  64–68], 
О.М. Пащенком  [23,  с.  4–5]  і Є. Бердніковим, П. Пасту-
шенком  [24,  с. 3–8], «прийняття ЗК <...> не призвело до 
кодифікації земельного законодавства». У ЗК України «ба-
гато норм мають загальний і декларативний характер <...>, 
цей Кодекс містить велику кількість бланкетних норм, які 
відсилають  до  законів  чи  підзаконних  актів,  одні  з  яких 
вже прийняті, інші невідомо коли будуть схвалені Парла-
ментом. <...> У ньому не були інкорпоровані чинні закони, 
що регулюють земельні відносини, внаслідок чого вини-
кли  суперечності між ЗКУ  і  цими  законами»  [25,  с.  96]. 
«Чинний ЗКУ не виконує  своєї  кодифікаційної функції  і 
не створює стабільної правової бази для здійснення права 
власності  та  інших прав на  землю, регулювання  земель-
них відносин, гарантування і захисту суб’єктивних прав» 
[25,  с.  97].  У  літературі  наводиться  чимало  прикладів, 
коли певні суспільні відносини могли б бути врегульовані 
у кодексі без прийняття спеціального закону – йдеться, зо-
крема, про відносини оренди землі.

Дійсно,  текст  чинного  ЗК  України  містить  десятки 
формулювань  «відповідно  до  закону»,  «визначається  за-
коном», у «порядку, встановленому законом» тощо, при-
чому відповідні закони здебільшого на момент прийняття 
кодексу були відсутні. На неприпустимість такого підхо-
ду ще стосовно проекту кодексу вказував О.М. Пащенко 
[14,  с.  152–153],  проте  законодавець  не  дослухався  до 
слушних  зауважень,  внаслідок  чого  можна  констатувати 
методологічну  «недосконалість  Кодексу  як  акта  прямої 
дії,  яким  передбачається  прийняття  цілої  низки  законо-
давчих  актів  у  його  розвиток»  [23,  с.  4].  У  пп.  «в»  п.  4 
Розділу Х «Прикінцеві положення» ЗК України Кабінету 
Міністрів  України  дане  доручення  розробити  та  внести 
на розгляд Верховної Ради України «проекти законів про 
землеустрій, про державний земельний кадастр, про оцін-
ку земель, про охорону земель, про розмежування земель 
правадержавної та комунальної власності, про державний 
земельний (іпотечний) банк, про ринок землі, про визна-
чення правових засад вилучення земель права приватної 
власності  тощо»,  і  цим  перелік  законів,  прийняття  яких 
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було необхідне після ухвалення ЗК України, не вичерпу-
вався.

Чинний ЗК України не лише не замінив більш як сім-
десят існуючих законів, що містили земельно-правові нор-
ми, а й фактично спричинив нову хвилю «земельно-право-
вої» законотворчості – прийняття більш як двох десятків 
нових законів [1, с. 12–14].

Повністю  погоджуємося  з  тезою  О.М.  Пащенка,  ви-
словленою  щодо  проекту  чинного  ЗК  України:  «Новий 
проект  Земельного  кодексу  України  не  відповідає  усім 
тим вимогам, що пред’являються до кодифікованого акта» 
[26, с. 92]. На наш погляд, прийнятий ЗК України, попри 
свій достатньо великий обсяг, фактично є рамковим зако-
ном, а не кодексом.

Не можемо погодитися з позитивною оцінкою П.Ф. Ку-
линичем кодифікації  2001  р. На його  думку,  «обраний у 
2001 р. підхід до підготовки до проекту ЗК є виправданим. 
Він означає, що після прийняття та введення в дію ЗК в 
Україні мала бути прийнята ще низка законів із питань ре-
гулювання земельних відносин. <...> Саме ці акти повинні 
<...>  прийняти  на  себе  «удар  нестабільності»  земельних 
відносин у період проведення довготривалої масштабної 
земельної реформи та відіграти роль своєрідного «змінно-
го фільтра» при стабільному ЗК» [21, с. 9]. На наш погляд, 
незмінність ЗК України не може виправдати множинності 
та  колізійності  земельного  законодавства  загалом.  Крім 
того, неважко помітити, що насправді положення ЗК Укра-
їни  є набагато менш стабільними, ніж положення  інших 
законодавчих актів у сфері регулювання земельних право-
відносин.

Великий  обсяг  земельного  законодавства  призводить 
до  того, що  одні  й  ті  самі  правовідносини  регулюються 
багатьма актами, часто по-різному, що спричиняє правові 
колізії. Необхідно відзначити одну дуже шкідливу тенден-
цію: нові акти нерідко переповнені положеннями, що до-
слівно  або майже  дослівно  відтворюють  положення  вже 
чинних. У кращому разі  в  норм первісного  акта  в ново-
му акті з’являються норми-«близнята» або навіть норми-

«клони». Але буває, що серед таких «клонів» часто хова-
ються «мутанти» – випадкові викривлення чи відступи від 
«первісного» тексту. У таких випадках виникають правові 
колізії, іноді достатньо серйозні.

Висновки. З огляду на це, постає гостра необхідність 
розв’язання  наукової  проблеми  із  мінімізації  негативно-
го  впливу  правових  колізій  на  ефективність  правового 
регулювання шляхом  попередження  виникнення  колізій, 
правильного й  одноманітного  вирішення  колізій шляхом 
вибору  норми,  яка  підлягає  застосуванню,  й  ефективно-
го усунення із законодавства наявних колізій у правовому 
регулюванні  земельних  відносин.  Вироблення  теоретич-
них  засад  попередження,  вирішення  й  усунення  колізій 
у правовому регулюванні  земельних відносин дозволить 
істотно вдосконалити чинне законодавство України, прак-
тику його застосування, а в підсумку – досягти значимих 
позитивних соціальних результатів.

Способом усунення колізій між державно-процесуаль-
ним  і  земельним  законодавством  пропонується  вважати 
виключення конкретних норм про повноваження органів 
місцевого самоврядування та державної влади з держав-
ного процесуального законодавства. Ці норми мають бути 
замінені  відповідною  відсилкою  до  земельного  законо-
давства. Натомість  слід уникати вміщення у  земельному 
законодавстві  положень,  що  визначають  процесуальні 
(процедурні) питання діяльності органів місцевого само-
врядування та державної влади.

Загалом, усуваючи дублювання та запобігаючи йому, 
слід  керуватися  таким  принципом:  регулювання  відно-
син  має  бути  настільки  загальним,  наскільки  це  мож-
ливо.  Особливі  (виняткові,  виключні)  положення  слід 
вміщувати до законодавства зі  спеціальною сферою ре-
гулювання,  проте  особливі  (виняткові,  виключні)  поло-
ження мають право на існування лише тоді, коли це зу-
мовлено потребою встановити специфіку у регулюванні 
суспільних відносин. Шкідливою є практика відтворення 
у спеціальних актах щодо якоїсь більш вузької ситуації 
загальних положень.
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У статті розглянуто питання про загальні засади правового регулювання сусідських відносин (відносин власників і користувачів сусід-
ніх об’єктів нерухомого майна). Зміст і спрямованість такого правового регулювання визначається його принципами. За своєю сутністю 
вони є конкретизацією таких загальних принципів щодо здійснення суб’єктивних прав, як добросовісність, розумність і справедливість, а 
також недопущення зловживання правом.

Ключові слова: добросусідство, правила про добросусідство, право сусідства, принципи добросусідства, сусідські відносини.

В статье рассмотрен вопрос об общих принципах правового регулирования соседских отношений (отношений собственников и поль-
зователей соседних объектов недвижимого имущества). Содержание и направленность такого правового регулирования определяется 
его принципами. По своей сути они являются конкретизацией таких общих принципов реализации субъективных прав, как добросовест-
ность, разумность и справедливость, а также недопущение злоупотребления правом.

Ключевые слова: добрососедство, правила о добрососедстве, право соседства, принципы добрососедства, соседские отношения.

This article concerns the general principles of legal regulation of neighboring relations (relations of owners and users of neighboring real 
estate objects). The content and focus of such legal regulation is determined by its principles. In essence, they are the details of such general 
principles of the realization of subjective rights as conscientiousness, rationality and justice, as well as prevention of abuse of the right.

Key words: neighbourliness, rules about neighbourliness, right of neighbourhood, neighbourliness principles, neighbourly relations.

Постановка проблеми. Регламентація відносин т. зв. 
«сусідських  відносин»  (відносин  власників  і  користу-
вачів  сусідніх  об’єктів  нерухомого  майна,  насамперед  – 
земельних  ділянок)  має  тривалу  історію,  яка  сягає  доби 
римського  приватного  права.  Ці  відносини  завжди  мали 
своє правове регулювання, що відоме під назвами «добро-
сусідство», «право сусідства»1, «сусідське право», «право 
участия частного», «nachbarrecht» та ін.

У чинному українському законодавстві правове регу-
лювання  сусідських  відносин  переважно  представлено 
положеннями глави 17 «Добросусідство» Земельного ко-
дексу України  (далі  – ЗК України). Сьогодні  вказану су-
купність правових норм прийнято розглядати як самостій-
ний правовий інститут.

Визнання «права сусідства» правовим інститутом по-
роджує питання про загальні засади, які лежать в основі 
відповідного правового регулювання. Адже одна  з ознак 
подібного  правового  утворення  –  це  юридична  єдність 
(комплексність) його положень, що, зокрема, виражається 
в його загальних положеннях, правових принципах і спе-
цифічних правових поняттях, створює особливий, прита-
манний для цього виду відносин, правовий режим регулю-
вання [1, c. 128].

Стан дослідження.  В  українській  літературі  загаль-
нотеоретичним  питанням  інституту  права  сусідства  (до-
бросусідства)  приділяється  порівняно  незначна  увага, 
1 Автор схиляється до використання саме такої назви.

здебільшого у відповідних розділах підручників і комен-
тарів ЗК України розглядаються практичні аспекти сучас-
ного  правового  регулювання  в  цій  сфері.  Однак  можна 
виділити публікації П.Ф. Кулинича, А.М. Мірошниченка, 
Д.В.  Бусуйок,  О.А.  Лобова  та  деяких  інших  науковців. 
Окремо необхідно відзначити монографічне дослідження 
Т.О. Третяка з цієї тематики2. Також слід вказати на дослі-
дження зарубіжних авторів (Ю.В. Винниченко, А.М. Ан-
дрєєв, Ф.О. Богатирьов, О.А. Поротикова та ін.).

Метою  статті  є розгляд  загальних засад  (принципів), 
які  визначають  зміст  і  спрямованість  правового  регулю-
вання  в  рамках  інституту  права  сусідства  (добросусід-
ства).

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на зміст су-
сідських відносин, цивілістичне походження і речово-пра-
вову природу права сусідства, а також приватноправовий 
характер сусідських відносин, принципи сусідського пра-
ва  (добросусідства)  слід розглядати як похідні  від прин-
ципів щодо  здійснення суб’єктивних прав, насамперед – 
речових.

Що ж стосується принципів земельного права, то ви-
вчення положень ст. 5 ЗК України та наукових досліджень 
із  цього  питання  [2,  c.  12]  дає  підстави  зробити  висно-
вок, що  їх  вплив  на  регулювання  сусідських  відносин  є 
достатньо обмеженим. У свою чергу, описані в літературі 
2 Третяк Т.О. Добросусідство в земельному праві України : монографія. Київ : 
Алерта, 2019. 386 с.
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принципи речового права також не можуть безпосередньо 
розглядатися  як  принципи  права  сусідства  через  істотні 
відмінності у їх правовій природі. Адже сьогодні в літера-
турі загальноприйнятою є думка, що положення про право 
сусідства за своєю правовою природою є різновидом об-
межень майнових прав, які пов’язуються не зі змістом цих 
прав, а з їх здійсненням.

У  чинному ЦК України  відсутні  загальні  положення 
щодо здійснення речових прав. У зв’язку з цим слід звер-
нутися до загальних положень ст. 12 «Здійснення цивіль-
них прав» і ст. 13 «Межі здійснення цивільних прав» ЦК 
України, а також спеціальних положень ст. 319 «Здійснен-
ня права власності» ЦК України.

Що стосується наукових досліджень із цього питання, 
то можна згадати праці В.П. Грибанова [3], О.О. Кота [4], 
Є.В. Вавиліна [5], Т.В. Дерюгіної [6] та ін.

Загалом, як відзначив О.О. Кот, у доктрині цивільного 
права немає єдності щодо системи принципів здійснення 
суб’єктивних  прав  [4,  c.  58–59].  Однак  вивчення  дослі-
джень і публікацій вказує, що як загальні принципи здій-
снення суб’єктивних прав, включаючи речові, найчастіше 
в  різних  інтерпретаціях  розглядаються  диспозитивність, 
недопущення  зловживання  правом,  а  також  справедли-
вість, розумність і добросовісність.

Визнання  похідного  характеру  принципів  права  сусід-
ства  (добросусідства)  від  загальних  принципів  здійснення 
суб’єктивних прав, зокрема речових, зумовлює необхідність 
розглянути особливості їх прояву (деталізації) в цій сфері.

Якщо  звернутися  до  наукових  досліджень  із  питан-
ня  загальних  засад регулювання сусідських відносин,  то 
П.Ф. Кулинич дійшов висновку, що їх відображено, насам-
перед, у ст. 103 ЗК України. На його думку, основне поло-
ження права добросусідства полягає в тому, що власники 
та землекористувачі зобов’язані обирати такі з можливих 
способів  використання  земельних ділянок  відповідно до 
їх цільового призначення, за яких власникам і землекорис-
тувачам сусідніх земельних ділянок завдасться найменше 
незручностей  [7,  c.  27]. По  суті йдеться про можливість 
здійснення  виключно  добросовісного  й  обґрунтованого 
впливу на сусідні земельні ділянки.

Також,  на  думку П.Ф. Кулинича,  важливою  вимогою 
права  добросусідства  є  положення  про  збереження,  а  в 
разі необхідності, і відновлення спільних меж. Власники 
та  користувачі  суміжних  земельних  ділянок  зобов’язані 
таким  чином  використовувати  належні  їм  ділянки, щоб, 
по-перше, без дозволу не проникати на сусідні володіння, 
тобто  протиправно  не  переходити  за межу між  власною 
та  сусідньою  ділянками,  та,  по-друге,  підтримувати  по-
значення такої межі в натурі (на місцевості) в належному 
стані  [7,  c. 28–29]. Загалом, на нашу думку, йдеться про 
необхідність дотримання та збереження фізичних меж зе-
мельних ділянок.

Ще  однією  вимогою  добросусідства,  на  яку  звертає 
увагу П.Ф. Кулинич, є обов’язок власників і користувачів 
сусідніх  земельних  ділянок  співпрацювати  під  час  вчи-
нення  дій,  спрямованих  на  забезпечення  прав  на  землю 
кожного з них (ч. 3 ст. 103 ЗК України) (хоча загалом це 
положення, на думку вказаного автора, є достатньо спір-
ним) [7, c. 28–29].

А.М.  Мірошниченко  вважає,  що  для  регулювання 
сусідських  відносин  важливе  значення  мають  загальні 
положення  ст.  13 ЦК України щодо меж  здійснення  ци-
вільних прав. На його думку,  землевласник, насамперед, 
зобов’язаний  використовувати  свою  власність  «розум-
но»;  якщо  ж  власність  використовується  незаконно  або 
«нерозумно», то власник несе відповідальність за шкоду, 
заподіяну  іншим [8, c. 279–280].  Іншими словами, також 
ставиться питання про необхідність забезпечення добро-
совісності  та  розумності  у  здійсненні  впливу  на  сусідні 
земельні  ділянки,  що  є  підставою  для  визнання  такого 
впливу правомірним.

Достатньо  детально  до  розгляду  питання  про  прин-
ципи  правового  регулювання  досліджуваних  відносин 
свого часу підійшов І.Б. Новицький. Він намагався їх ви-
ділити,  виходячи  з  наявних  тоді  теоретичних  розробок 
та  іноземного  досвіду  правового  регулювання  [9,  c.  11]. 
З-поміж іншого, акцент здійснювався на таких моментах, 
як:  визнання  правомірним  впливу  на  сусідні  володіння; 
недопустимість «тілесного вторгнення (проникнення)» на 
сусідню земельну ділянку; взаємне забезпечення співмір-
ності впливу на сусідні володіння; врахування у вирішен-
ні  питання  про  усунення  шкідливого  впливу  на  сусідні 
володіння  та  компенсацію його  наслідків  характеру  гос-
подарської діяльності суб’єкта, що цей вплив спричиняє, 
та надання переваги тому суб’єкту, який раніше розпочав 
використання  земельної  ділянки.  Зокрема,  передбача-
лося  застосування  спеціальних  правил  для  регулювання 
впливів на сусідні володіння з боку промислових об’єктів 
[9, c. 12–19].

На нашу думку, з огляду на викладене вище можна ви-
ділити такі принципи інституту права сусідства (добросу-
сідства):

– Непорушність меж земельної ділянки та збережен-
ня межових знаків. Вважаємо, що це один із найголовні-
ших  принципів  правового  регулювання  сусідських  від-
носин. Не  випадково чи не найбільш давні норми права 
сусідства,  закріплені  в  пам’ятках  римського  приватного 
права,  також  стосувалися  порушення меж  земельних  ді-
лянок [10, c. 303].

Якщо  сьогодні  звернутися  до  чинного  законодавства 
нашої держави, то з 7 статей глави 17 «Добросусідство» 
ЗК  України  5  статей  присвячені  регулюванню  відно-
син,  пов’язаних  із  дотриманням меж  земельних  ділянок 
(ст.  105–109).  Вивчення  правового  регулювання  сусід-
ських  відносин в  інших державах  також вказує на наяв-
ність у їх законодавствах достатньо аналогічних за своїм 
змістом правових норм.

Чітке розмежування сусідніх земельних ділянок і вста-
новлення  межових  знаків  –  це  передумова  для  налаго-
дження дійсно добросусідських відносин, оскільки усува-
ються передумови для виникнення спорів щодо фізичних 
(просторових) меж у  здійсненні  прав  на  земельні  ділян-
ки та користування ними. І навпаки – посягання на межі 
земельної  ділянки  (їх порушення  або усунення межових 
знаків)  свідчить  про  порушення  відповідних  норм  і  ви-
никнення спору між сусідами. На це вказує і І.І. Каракаш: 
чітке  розмежування  земельних  ділянок  є  передумовою 
збереження добросусідських відносин між володільцями 
суміжних  земельних  ділянок  і  недопущення  спорів  між 
ними [11, c. 80].

З погляду теорії, цей принцип правового регулювання 
сусідських відносин можна розглядатися як розвиток по-
ложень ст. 13 та 321 ЦК України.

– Правомірність здійснення допустимого опосередко-
ваного сусідського впливу. Сама суть сусідських відносин 
полягає в тому, що використання одного об’єкта нерухо-
мості  зумовлює  певний  ефект  (зазвичай  негативний)  на 
можливість експлуатації іншого об’єкта.

Подібний  вплив  з  однієї  ділянки  на  іншу може  здій-
снюватися як природним чином (перетікання вод чи зсуви 
ґрунту на нижче розташовану ділянку, перенесення вітром 
опалого листя  тощо),  так  і  бути наслідком чиєїсь  госпо-
дарської діяльності (зміна ландшафту, затінення чи обме-
ження  огляду  внаслідок  забудови,  вплив шумом,  димом, 
запахом та ін.).

Як  відзначається  в  літературі,  уникнути  існування 
таких  впливів  навіть  за  нормальної  експлуатації  сусід-
ньої  нерухомості  неможливо  [12,  c.  138].  Тому  сьогодні 
на рівні як правової доктрини,  так  і практики правового 
регулювання загалом визнано неможливим повністю ізо-
лювати певне володіння від сусідського впливу та визна-
но правомірним здійснювати такий вплив  за умови його 
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допустимості, тобто якщо він не виходить за встановлені 
межі [13, c. 223–224]. Відповідно в законодавствах різних 
держав закріплені положення, які відображають це прави-
ло (див. § 908 Німецького цивільного уложення, ст. 378 ЦК 
Республіки Молдова, ст. 844 ЦК Італії та ін.).

Цей принцип,  як  і  наступний,  слід  розглядати  як  де-
талізацію принципів добросовісності, розумності та спра-
ведливості  у  здійсненні  суб’єктивних  цивільних  прав,  а 
також недопущення зловживання ними.

– Заборона недопустимого впливу на сусідні володіння. 
Поряд із визнанням правомірності допустимого впливу на 
сусідні  володіння, що передбачає обов’язок особи такий 
вплив терпіти, їй надається право забороняти сусідський 
вплив,  який  перевищує  визначені  межі.  В  українському 
законодавстві  такий  сусідський  вплив  визначено  як  не-
припустимий,  тобто  такий,  що  не  дозволяє  власникам 
або землекористувачам сусідніх земельних ділянок вико-
ристовувати їх за цільовим призначенням (ч. 2 ст. 103 ЗК 
України).

Принцип  заборони  недопустимого  впливу  проявля-
ється в існуванні таких загальновизнаних положень права 
сусідства, які:

– надають  право  усувати  недопустимий  сусідський 
вплив. Так,  за словами Д.В. Дождєва, якщо незручності, 
заподіяні  сусідським  впливом,  перевищують  «встанов-
лені  межі  терпіння»,  то  це  розглядається  як  створення 
перешкод щодо  користування  майном  і  є  підставою  для 
звернення до суду з негаторним позовом або ж до інших 
компетентних органів  із подібними за  змістом вимогами 
[14, c. 383–384];

– надають право вживати превентивних заходів для за-
побігання такому впливу.

В українському  законодавстві  такі положення вміще-
ні в ст. 104 ЗК України: власники та землекористувачі зе-
мельних ділянок можуть вимагати припинення діяльності 
на сусідній земельній ділянці, здійснення якої може при-
звести до шкідливого впливу на здоров’я людей, тварин, 
на повітря, земельні ділянки та ін. Загалом можна конста-
тувати, що подібні положення щодо права запобігати не-
допустимому сусідському впливу є достатньо поширени-
ми і містяться в законодавствах багатьох країн (ст. 172 ЦК 
Азербайджанської Республіки, ст. 197 ЦК Туркменістану, 
§ 907 Німецького цивільного уложення, ст. 379 ЦК Респу-
бліки Молдова та ін.).

– Забезпечення врівноважування інтересів (потреб) 
суб’єктів сусідських відносин. Вказані  вище  принципи 
правомірності допустимого впливу та заборони недопус-
тимого впливу на сусідні володіння породжують питання 
про межі, в яких сусідський вплив слід вважати правомір-
ним.

Традиційна  для  романо-германської  правової  сім’ї 
концепція  регулювання  сусідських  відносин  передбачає 
створення системи детальних правил, покликаних фізич-
но  розділити  сусідську  власність  (визначаються  відстані 
між  спорудами,  стінами,  деревами,  огорожами,  місцями 
здійснення  окремих  видів  діяльності,  рівні  шуму  тощо) 
[13, c. 220–223]. Однак практика правового регулювання 
вказує, що в такий спосіб повністю регламентувати сусід-
ські  відносини  не  вдається.  Внаслідок  цього  у  врегулю-
ванні сусідських конфліктів доводиться керуватися не кон-

кретними нормами, а загальними принципами правового 
регулювання. У західних країнах, за словами У. Маттеі, з 
цією метою застосовується, зокрема, принцип «розумного 
користування» [13, c. 210–211]. В умовах вітчизняної пра-
вової системи слід говорити про використання принципу 
справедливості, добросовісності та розумності.

Таким чином, в оцінці правомірності сусідського впли-
ву визначальну роль відіграватиме наявність достатнього 
інтересу в діях особи та його значимість порівняно з  ін-
тересами інших осіб, що порушуються. У такому разі до-
бросовісність може розглядатися як оцінка ставлення осо-
би до своїх дій і їх наслідків, а справедливість і розумність 
дають змогу оцінити співвідношення за значимістю інтер-
есів, які задовольняються та порушуються. А загалом про-
блема,  як  бачиться,  полягає  у  збалансованості  інтересів 
особи, що здійснює право, та інших осіб, яких це зачіпає.

– Обов’язковість взаємної поваги та співпраці влас-
ників і користувачів сусідніх володінь. Йдеться про поєд-
нання двох взаємопов’язаних положень, виконання яких 
у  підсумку  зумовлює  набуття  відносинами  володільців 
сусідніх об’єктів нерухомого майна характеру добросу-
сідських, що розглядається як мета відповідного регулю-
вання.

Що  стосується  практичного  змісту  положення  щодо 
взаємної поваги сусідів, то, як відзначив І.Б. Новицький, 
сучасне право передбачає необхідність врахування у здій-
сненні  свого  права  чужого  інтересу  [15,  c.  12].  Вказане 
цілком вкладається в  сучасне розуміння добросовісності 
як правового принципу. Зокрема, як вказує О.О. Кот, до-
бросовісність  як  принцип  здійснення  суб’єктивних  ци-
вільних прав – це очікувана (передбачувана) за цих умов 
поведінка  особи  з  розумно  необхідною  мірою  чесності, 
надійності та врахуванням інтересів інших учасників пра-
вовідносин [6, c. 110].

Що стосується співпраці сусідів, то подібне положен-
ня  прямо  закріплене  в  українському  законодавстві  (ч.  3 
ст.  103  ЗК  України);  також  можна  вказати  декілька  ви-
падків, прямо передбачених чинним законодавством, коли 
співпраця сусідів є необхідною (ч. 1–2 ст. 106, ч. 2 ст. 108 
ЗК України).

Обов’язок  власників  і  володільців  сусідніх  земель-
них  ділянок  співпрацювати  між  собою  слід  розглядати 
в контексті положень ч. 4  ст. 319 ЦК України  (власність 
зобов’язує),  а  подібна  співпраця  є  необхідною в  тих  ви-
падках, коли існує об’єктивна необхідність об’єднання зу-
силь власників сусідньої нерухомості для здійснення прав 
на нерухоме майно та захисту їх інтересів. Здійснення та-
кої співпраці впливає на оцінку добросовісності дій особи 
у врегулюванні сусідських конфліктів, зокрема щодо вра-
хування нею інтересів інших осіб.

Висновки. Норми, що складають інститут права сусід-
ства (добросусідства), спрямовані на правове регулюван-
ня відносин власників і користувачів сусідніх об’єктів не-
рухомого майна (насамперед – земельних ділянок). Зміст і 
спрямованість такого правового регулювання визначаєть-
ся його основними засадами (принципами). За своєю сут-
ністю вони, переважно, є конкретизацією таких загальних 
принципів, як дотримання добросовісності, розумності та 
справедливості у здійсненні суб’єктивних цивільних прав, 
а також недопущення зловживання ними.
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ПРАВОВІ ПРОБЛЕМи ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ПРиРОДООхОРОННІЙ СФЕРІ

LEgaL PrOBLEMS Of dECENTraLIZaTION IN ENVIrONMENTaL SPhErE

Ткаченко О.М.,
аспірант кафедри аграрного, земельного 

та екологічного права імені академіка В.З. Янчука
Національного університету біоресурсів і природокористування України

У статті розкриваються правові проблеми реалізації державної реформи децентралізації контрольно-наглядової функції в природоо-
хоронній сфері. З’ясовано, що така децентралізація складається з двох завдань: 1) передачі низки контрольно-наглядових повноважень 
Державної екологічної інспекції органам місцевого самоврядування; 2) організація діяльності природоохоронних інспекторів (екологічних 
шерифів) на базі територіальних громад. Встановлено порушення термінів законодавчого врегулювання зазначених питань, а також не-
ефективність передачі контрольно-наглядових повноважень на місцях громадським екологічним інспекторам.

Ключові слова: децентралізація, територіальна громада, природоохоронна сфера, контроль, нагляд, громадський екологічний інспектор.

В статье раскрываются правовые проблемы реализации государственной реформы децентрализации контрольно-надзорной функ-
ции в природоохранной сфере. Выяснено, что такая децентрализация состоит из двух задач: 1) передачи ряда контрольно-надзорных 
полномочий Государственной экологической инспекции органам местного самоуправления; 2) организация деятельности природоох-
ранных инспекторов (экологических шерифов) на базе территориальных общин. Установлено нарушение сроков законодательного уре-
гулирования указанных вопросов, а также неэффективность передачи контрольно-надзорных полномочий на местах общественным 
экологическим инспекторам.

Ключевые слова: децентрализация, территориальная община, природоохранная сфера, контроль, надзор, общественный эколо-
гический инспектор.

The article reveals the legal problems of implementation of the state reform of decentralization of control and supervision functions in the 
environmental sphere. It is revealed that such decentralization consists of two tasks: 1) the transfer of a number of control and supervisory powers 
of the State Environmental Inspectorate to local self-government bodies; 2) organization of activity of environmental inspectors (environmental 
sheriffs) on the basis of territorial communities. The violation of the terms of the legislative regulation of these issues, as well as the ineffective-
ness of the transfer of control and supervision powers on the ground to public environmental inspectors, is established.

Key words: decentralization, territorial community, nature protection sphere, control, supervision, public ecological inspector.

Постановка проблеми. Протягом останніх п’яти ро-
ків Україна активно впроваджує реформу місцевого само-
врядування  на  основі  європейських  цінностей,  зокрема 
положень Європейської хартії місцевого самоврядування, 
ратифікованої Законом України 15 липня 1997 р. № 452/97 
[1], та з урахуванням українських особливостей і традицій 
розвитку місцевої демократії.

Ця реформа базується на принципах децентралізації влади 
та субсидіарності, тобто передачі повноважень органів вико-
навчої влади у відповідних сферах органам місцевого само-
врядування та створенні належних матеріальних і фінансових 
умов задля забезпечення здійснення цих повноважень.

Розподіл повноважень між органами виконавчої влади 
та  органами місцевого  самоврядування на  різних  рівнях 
адміністративно-територіального  устрою  здійснювати-
меться таким чином: 1) якомога більше повноважень пови-
нні мати органи, що мають найтісніший контакт із людьми 
з метою найбільш успішної реалізації таких повноважень; 
2) зазначені органи повинні мати необхідні організаційні, 
матеріальні та фінансові ресурси задля забезпечення обся-
гу та якості послуг, які надаються населенню, відповідно 
до державних соціальних стандартів і нормативів.

Правовою основою децентралізації влади та реформу-
вання  місцевого  самоврядування  є  Концепція  реформу-

вання місцевого самоврядування та територіальної органі-
зації влади в Україні, схвалена розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [2].

Відповідно до цієї Концепції стратегічною метою де-
централізації влади та реформування місцевого самовря-
дування є створення і підтримка повноцінного життєвого 
середовища  для  громадян,  надання  високоякісних  і  до-
ступних  адміністративних  та  соціальних  послуг,  станов-
лення дієвих інститутів місцевої демократії, задоволення 
інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на від-
повідній території, узгодження інтересів держави та тери-
торіальних громад.

Основними шляхами досягнення такої мети визначено 
відхід від централізованої моделі державного управління, 
забезпечення спроможності місцевого самоврядування та 
побудова  ефективної  системи  територіальної  організації 
влади в Україні,  реалізація повною мірою положень Єв-
ропейської  хартії  місцевого  самоврядування,  принципів 
субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності 
місцевого самоврядування.

Тому  серед  середньострокових  цілей  реалізації  цієї 
Концепції  визначено,  зокрема,  розмежування  повнова-
жень органів виконавчої влади та органів місцевого само-
врядування  на  засадах  децентралізації  влади,  про  ефек-
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тивність якої в екологічній сфері й буде йти мова в цьому 
дослідженні.

Отже, метою дослідження є визначення ефективності 
децентралізаційних процесів, що відбуваються в екологіч-
ній сфері.

Стан дослідження. Проблеми децентралізації влади в 
екологічній сфері були предметом досліджень таких вче-
них: В.І. Андрейцева, Г.І. Балюк, А.П. Гетьмана, В.М. Єр-
моленка,  І.Д. Казанчук, В.В. Костицького, М.В. Красно-
вої, Ю.А. Краснової, Н.Р. Малишевої, Ю.С. Шемшученка 
та  ін.  Однак,  незважаючи  на  велику  кількість  наукових 
розробок, присвячених різним аспектам цієї проблемати-
ки, правові питання ефективності децентралізації контр-
ольно-наглядової функції в природоохоронній сфері зали-
шаються актуальними і нині.

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  розді-
лу XVII Програми  діяльності  Кабінету Міністрів України, 
схваленої постановою Верховної Ради України від 11 грудня 
2014 р. № 26-VIII [3] та на виконання розділу III п. 11 «Плану 
пріоритетних дій Уряду на 2016 рік», затвердженого розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. 
№ 418-р [4], було розроблено та розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 31 травня 2017 р. № 616-р затвердже-
но Концепцію реформування системи державного природо-
охоронного контролю (далі – Концепція) [5], якою встанов-
люється, що охорона довкілля буде в переліку повноважень 
органів державної виконавчої влади обласного рівня.

Водночас  Концепцією  передбачається,  що  в  рамках 
децентралізаційних  процесів  відбувається  передача  окре-
мих функцій природоохоронного контролю місцевим гро-
мадам  –  жителям,  об’єднаним  постійним  проживанням 
у  межах  села,  селища,  міста,  що  є  самостійними  адміні-
стративно-територіальними одиницями, або добровільним 
об’єднанням жителів кількох сіл, що мають  єдиний адмі-
ністративний центр [6]. До таких функцій належать, зокре-
ма, контроль і нагляд за засміченням землі, об’єктами при-
родно-заповідного фонду місцевого значення, полюванням, 
браконьєрством, поводженням з відходами, а також органі-
зація діяльності інституту громадських інспекторів з охоро-
ни довкілля (екологічних шерифів) на базі місцевих громад.

Але чи вирішить таке реформування проблеми сучас-
ної контрольно-наглядової діяльності у природоохоронній 
сфері?

На  виконання  положень  зазначеної  Концепції  було 
прийнято Розпорядження Кабінету Міністрів України від 
23 травня 2018 р. № 353-р «Про затвердження плану захо-
дів щодо реалізації Концепції реформування системи дер-
жавного нагляду  (контролю) у  сфері  охорони навколиш-
нього природного середовища» [7], відповідно до якого:

1)  на  Міністерство  екології  та  природних  ресурсів 
України,  Державну  екологічну  інспекцію  України,  Мі-
ністерство економічного розвитку і торгівлі України, Мі-
ністерство фінансів України, Міністерство регіонального 
розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального  госпо-
дарства  України,  Державну  службу  геодезії,  картографії 
та кадастру України, Державне агентство рибного госпо-
дарства України, обласні та Київську міську державну ад-
міністрацію, всеукраїнські асоціації органів місцевого са-
моврядування (за згодою) покладався обов’язок у 2018 р. 
внести зміни до законів України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища» [8], «Про місцеве самовря-
дування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації» 
[9] щодо здійснення Службою державного нагляду (контр-
олю) у сфері охорони навколишнього природного серед-
овища, раціонального використання, відтворення і охоро-
ни  природних  ресурсів  (Державною  природоохоронною 
службою України)  та передачі  територіальним  громадам 
окремих функцій,  зокрема  з нагляду  (контролю)  за  зеле-
ними насадженнями, засміченням землі, полюванням, до-
держанням режиму об’єктів природно-заповідного фонду 
місцевого значення, боротьби з браконьєрством.

Однак станом на квітень 2019 р. ані такі зміни не були 
внесені у законодавство, ані реформовано Державну еко-
логічну інспекцію України в Державну природоохоронну 
службу України;

2)  на  Міністерство  екології  та  природних  ресурсів 
України,  Державну  екологічну  інспекцію  України,  Мі-
ністерство економічного розвитку і торгівлі України, Мі-
ністерство фінансів України,  обласні  та Київську міську 
державну  адміністрацію  покладався  обов’язок  у  період 
2018−2019  рр.  організувати  діяльність  громадських  ін-
спекторів  з  охорони  навколишнього  природного  серед-
овища  –  природоохоронних  інспекторів  (екологічних 
шерифів) на базі територіальних громад та створити тре-
нінговий центр для  їх навчання та атестації на базі Дер-
жавної природоохоронної служби України. Однак такі за-
ходи також не були виконані!

Невиконання  або  несвоєчасне  виконання  Міністер-
ством  екології  та  природних  ресурсів  України  окресле-
них завдань – не єдина проблема розвитку цього питання. 
Ключовим  моментом  питання  децентралізації  контроль-
но-наглядової функції  в природоохоронній  сфері  є пере-
дача  її  на  місцях  громадським  екологічним  інспекторам 
(екологічним шерифам)!

Відповідно до Наказу Міністерства екології та природ-
них  ресурсів України  від  27  лютого  2002  р. №  88  «Про 
затвердження Положення про  громадських  інспекторів  з 
охорони  довкілля»  [10]  громадським  інспектором  може 
бути  особа,  яка:  1)  є  громадянином України;  2)  досягла 
18 років; 3) має досвід природоохоронної роботи; 4) про-
йшла співбесіду в органах Держекоінспекції з питань по-
передньої природоохоронної роботи та знань основ при-
родоохоронного законодавства.

Призначені громадські інспектори отримують посвід-
чення встановленого зразка, що підтверджують їх повно-
важення. У посвідченні вказуються: орган, який видав по-
свідчення; номер посвідчення, прізвище, ім’я, по батькові 
громадського  інспектора;  територія,  в  межах  якої  може 
здійснювати  повноваження  громадський  інспектор;  тер-
мін дії посвідчення, права громадського інспектора. Тер-
мін дії посвідчення – 1 рік, який щорічно продовжується 
за результатами оцінки щорічного звіту громадського ін-
спектора про виконану роботу.

Відповідно  до  зазначеного Наказу,  громадські  еколо-
гічні  інспектори під час  здійснення контрольно-наглядо-
вої функції мають право: 

– брати участь у проведенні перевірок додержання під-
приємствами та громадянами вимог природоохоронного за-
конодавства,  норм  екологічної  безпеки  охорони  (спільно  з 
працівниками  органів  Держекоінспекції,  інших  державних 
органів, які здійснюють контроль за охороною, раціональним 
використанням та відтворенням природних ресурсів, органів 
державної виконавчої влади та місцевого самоврядування); 

– за направленням органу Держекоінспекції, який при-
значив громадського інспектора, проводити рейди та пере-
вірки і складати акти перевірок; 

– складати протоколи про адміністративні правопору-
шення  під  час  виявлення  порушень  природоохоронного 
законодавства,  відповідальність  за  які  передбачена  Ко-
дексом країни про адміністративні правопорушення, і по-
давати їх відповідному органу Держекоінспекції з метою 
притягнення винних до відповідальності; 

– перевіряти документи на право використання об’єктів 
тваринного світу, зупиняти транспортні (у тому числі плаву-
чі) засоби та проводити огляд речей, транспортних (у тому 
числі плавучих) засобів,  знарядь полювання  і рибальства, 
добутої продукції та інших предметів та ін.

Згідно зі ст. 255 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення [11] (далі – КупАП) громадський інспек-
тор з охорони довкілля є особою, яка має право складати 
протоколи про адміністративні правопорушення щодо та-
ких статей КУпАП: 
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– ч. 4 ст. 85 – грубе порушення правил рибальства (ри-
бальство  із  застосуванням  вогнепальної  зброї,  електро-
струму, вибухових або отруйних речовин,  інших заборо-
нених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, 
які не мають дозволу на промисел,  вилов водних живих 
ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти 
або встановлену правилами любительського і спортивно-
го рибальства добову норму вилову); 

–  ст.  88-1  –  порушення  порядку  придбання  чи  збуту 
об’єктів  тваринного  або  рослинного  світу,  правил  утри-
мання диких тварин у неволі або в напіввільних умовах; 

– ст. 91 – порушення правил охорони та використання 
територій та об’єктів природно-заповідного фонду. 

Крім зазначених статей, громадські інспектори нарів-
ні з працівниками центрального органу виконавчої влади, 
що реалізує державну політику зі здійснення державного 
нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього при-
родного середовища, мають право складати протоколи за 
такими статтями КУпАП: 48, 63−70, 73, 76−77-1, 78, 82, 
ч. 1 і ч. 3 ст. 85,   89 (щодо диких тварин), 91-4, 153). Це 
статті,  що  стосуються  водокористування,  використання 
земель, лісового фонду, засмічення лісів відходами, само-
вільне  випалювання  рослинності  або  її  залишків,  пору-
шення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин 
в  атмосферу  або  впливу  на  неї  фізичних  та  біологічних 
факторів, порушення вимог щодо поводження з відходами 
під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, 
утилізації,  знешкодження,  видалення  або  захоронення, 
відмова від надання чи несвоєчасне надання екологічної 
інформації,  знищення  або  пошкодження  зелених  наса-
джень або інших об’єктів озеленення населених пунктів.

Однак,  за  даними  Державної  екологічної  інспекції 
України, станом на грудень 2017 р. у центральному апара-
ті Держекоінспекції налічувалося близько 40 громадських 
інспекторів,  загальна  чисельність  громадських  інспекто-
рів  по  країні  в  той  час  була  більше  600  осіб  і,  незважа-
ючи  на  це,  загальний  стан  водних  ресурсів,  зелених  на-
саджень,  використання  об’єктів  природно-заповідного 
фонду та ін. характеризувався як незадовільний. Також, за 
результатами аналізу кількості виписаних адміністратив-
них протоколів громадськими екологічними інспекторами 
за 2017 р., було встановлено, що в середньому навіть не 
кожен інспектор склав 1 протокол на рік [12, c. 16].

В такому разі погоджуємося з позицією Ю.А. Крас-
нової:  «Таке  рішення  є  неоднозначним  для  практики 
реалізації цих положень, хоча б на тій підставі, що від-

повідно до п. 3.7. Наказу Міністерства екології та при-
родних ресурсів України від 27 лютого 2002 року № 88 
«Про затвердження Положення про громадських інспек-
торів з охорони довкілля» такі інспектори мають вико-
нувати роботу «на громадських засадах, без увільнення 
від основної роботи і без додаткової оплати праці». На її 
думку, це є однією з основних підстав того, чому станом 
на  сьогодні  інститут  громадських  екологічних  інспек-
торів не  отримав широкого розвитку,  а  такі  заходи,  як 
контроль  за  засміченням  землі,  об’єктів  природно-за-
повідного фонду місцевого значення, полюванням, бра-
коньєрством,  поводженням  із  відходами,  потребують 
постійної,  щоденної  уваги,  яку  не  можна  забезпечити 
сучасною системою діяльності зазначених громадських 
інспекторів [13, c. 99−100].

Необхідно також нагадати, що на громадських екологіч-
них інспекторів не поширюється законодавство про держав-
ну або пенітенціарну службу, тому їх неможливо притягати 
до дисциплінарної відповідальності та вимагати всебічного 
і системного виконання покладених на них обов’язків.

Висновки та пропозиції. Відсутність  результатів  у 
виконанні  вказаних  заходів  може  свідчити  про  стагнацію 
реформи.  Інституційна  система  державного  контролю  та 
нагляду у сфері охорони навколишнього природного серед-
овища  передбачає  проведення  реформування  в  порядку, 
визначеному Концепцією. Разом із тим доводиться конста-
тувати, що станом на квітень 2019 р. немає реалізованих за-
ходів  за першим етапом запланованих  заходів. Крім того, 
більшість визначених підходів та очікуваних від її реалізації 
і наведених у Концепції переваг не має належного обґрун-
тування засобів досягнення в тексті самої Концепції, зокре-
ма, в частині надання громадянам контролюючої функції у 
сфері державного нагляду та контролю за станом довкілля.

На  наше  переконання,  задля  виконання  зазначених 
повноважень варто надати змогу органам місцевого само-
врядування  в  межах  своїх  структур  створювати  посади 
екологічних інспекторів. Питання щодо кількості таких ін-
спекторів має вирішуватись органом місцевого самовряду-
вання з огляду на стан забезпечення екологічного порядку 
на його території та фінансових можливостей. При цьому 
повноваження щодо нагляду за діяльністю цих інспекторів 
варто надати державним екологічним інспекторам, про що 
внести зміни і доповнення до Закону України «Про охорону 
навколишнього  природного  середовища».  Лише  в  такому 
разі  децентралізація контрольно-наглядової функції в при-
родоохоронній сфері може стати ефективною.
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Статтю присвячено дослідженню податкового законодавства, що регулює питання оподаткування ІТ-діяльності в Україні. Автором 
проаналізовано проблемні аспекти, що мають місце в нормативно-правовій базі, та потенційні ризики ухилення від сплати податків. Осо-
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Статья посвящена исследованию налогового законодательства, регулирующего вопросы налогообложения ИТ-деятельности в Укра-
ине. Автором проанализированы проблемные аспекты, имеющие место в нормативно-правовой базе, и потенциальные риски уклонения 
от уплаты налогов. Особое внимание уделено изучению зарубежного опыта в сфере налогообложения ИТ-бизнеса, особенно отно-
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Постановка проблеми.  Сьогодні  в  умовах  стрімких 
глобалізаційних  процесів  особливого  значення  набуває 
інформаційний  продукт  –  товар  (послуга)  інформацій-
ного  суспільства,  стрімкий  розвиток  якого  забезпечує 
комп’ютеризацію  всіх  галузей  і  ґрунтується  на  активно-
му  використанні  інформаційних  технологій  (далі  –  ІТ) 
[5,  с.  46].  Ураховуючи  суспільну  значущість  останніх,  а 
також той факт, що обмін інформацією не обмежений дер-
жавними  кордонами,  варто  приділи  увагу  питанню  опо-
даткування ІТ-діяльності в Україні.

Стан опрацювання. Податкове регулювання ІТ стало 
предметом розгляду таких учених: Г. Андрощука, Н. Бо-
рейко, І. Дульської, Ю. Лазебник, Н. Прокопенко й інших, 
однак,  зважаючи  на  постійне  внесення  змін  до  податко-
вого законодавства, оподаткування ІТ потребує більш де-
тального дослідження з урахуванням закордонного досві-
ду, а також оцінки перспективи застосування останнього у 
вітчизняній правовій системі, що й зумовлює актуальність 
обраної теми [5, с. 46].

За результатами досліджень компанії “Gartner”, Укра-
їна  входить  до п’ятірки  світових  лідерів  за  обсягом  екс-
порту програмних продуктів, поступаючись Індії, Китаю, 
Росії та випереджаючи Бразилію [3, с. 104]. Відповідно до 
статистичних  даних,  оприлюднених  Інтернет-асоціацією 
України, у 2017 р. частка користувачів Інтернету серед лю-
дей віком 15–29 років сягнула 97%. Кількість користувачів 
Мережі зростає з кожним роком, однак Україна за темпа-
ми проникнення  Інтернету  перебуває  на  рівні  Близького 
сходу, поступаючись Північній Америці, Європі, Австра-
лії, Латинській Америці. 

Метою статті є  дослідження  системи оподаткування 
ІТ-діяльності  в Україні  й  оцінювання  перспектив  її  вдо-
сконалення відповідно до міжнародних стандартів.

Виклад основного матеріалу.  Системний  аналіз  за-
конодавства,  що  регулює  оподаткування  ІТ-бізнесу  в 
Україні,  дозволяє  виділити  низку  проблемних  аспектів, 

зокрема окреслення податкової юрисдикції та уникнення 
подвійного  оподаткування.  Ураховуючи  те,  що  надання 
ІТ-послуг має  екстериторіальний  характер  та  необмеже-
не  державними  кордонами,  прибуток  від  надання  таких 
послуг може  бути  оподаткований  двічі  і  більше  разів  за 
юрисдикціями  різних  країн. Отже,  для  уникнення  таких 
ситуацій  важливою  є  уніфікація  законодавства  у  сфері 
оподаткування  ІТ-бізнесу  з метою створення  єдиних по-
даткових норм, які б не суперечили бюджетно-податковій 
політиці держав та їхнім інтересам.

Сьогодні  Україною  укладено  низку  двосторонніх 
міжнародних  угод щодо  уникнення  подвійного  оподат-
кування. Особам, країни яких утрималися від укладання 
таких нормативно-правових актів, треба сплачувати по-
даток на репатріацію. Цей вид податку прямо не перед-
бачений у податковому законодавстві, термін зберіг свою 
назву із часів чинності Закону України «Про податок на 
прибуток»,  в  якому  платниками  податку  визнавалися 
нерезиденти,  які  отримали  дохід  на  території  України. 
Сьогодні ж, з огляду на положення ст. 141.4.2 Податко-
вого кодексу (далі – ПК) України, резидент або постійне 
представництво нерезидента, що здійснюють на користь 
нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постій-
ного представництва нерезидента на території України) 
будь-яку  виплату  з  доходу  із  джерелом  його  походжен-
ня  з України,  отриманого  таким  нерезидентом  від  про-
вадження господарської діяльності (зокрема, на рахунки 
нерезидента, що ведуться в національній валюті), утри-
мують податок із таких доходів, зазначених у пп. 141.4.1 
цього  пункту,  за  ставкою  в  розмірі  15%,  якщо  інше  не 
передбачено міжнародними договорами / угодами [1]. Це 
положення поширюється і на регулювання відносин, що 
виникають  під  час  оподаткування  діяльності  компаній, 
які  ведуть  ІТ-бізнес  і  здійснюють  виплати  будь-якого 
характеру із джерелом походження в Україні на користь 
нерезидентів.
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До того ж варто зазначити, що наявність міжнародної 
угоди  про  уникнення  подвійного  оподаткування  автома-
тично не звільняє від сплати податку на репатріацію. Для 
цього, відповідно до ст. 103.3 ПК України, нерезиденту по-
трібно отримати відповідну довідку в державі-реєстрації 
ІТ-бізнесу про те, що даний платник податку (нерезидент) 
є резидентом у країні, що уклала з Україною договір про 
уникнення  подвійного  оподаткування,  і  подати  останню 
податковому  агенту. Однак  під  час  реалізації  цього  пра-
ва можуть виникнути складнощі з отриманням довідки в 
державі резидента, національним порядком якої не перед-
бачено такої процедури, як наслідок, платник податків не 
матиме правової підстави для звільнення від оподаткуван-
ня IT-діяльності  і нестиме ризик сплатити один податок, 
поповнивши державні бюджети двох країн водночас. 

Джерело доходу,  отриманого від купівлі-продажу по-
слуг ІТ-технологій, може бути розташоване в різних краї-
нах, створюючи водночас підстави для уникнення оподат-
кування.  Зважаючи  на  це,  суб’єкт  надання  таких  послуг 
повинен бути  зареєстрований  як платник податку  в  кон-
кретній  країні.  Саме  тому  оподаткування  ІТ-діяльності 
має  ґрунтуватися  на  принципі  взаємозв’язку  суб’єкта  ІТ 
із  податковою  юрисдикцією,  під  якою  розуміють  право 
держави  встановлювати  й  одержувати  податки  в  межах 
власної території. Оподаткуванню підлягають усі прибут-
ки  суб’єкта,  які  виникають у цій юрисдикції,  незалежно 
від національної приналежності та резидентства суб’єкта 
господарювання  або  постійного  представництва.  Вста-
новлення  чіткого  зв’язку  між  суб’єктом  надання  послуг 
із податковою юрисдикцією забезпечується за допомогою 
інтернет-провайдерів,  що  фіксують  місцезнаходження 
сервера, яке по суті визначає місце діяльності суб’єкта ІТ. 

Закріплення  відповідного  положення  на  рівні  націо-
нального законодавства України зменшить ризики ухилен-
ня від сплати податків під час здійснення ІТ-діяльності.

Неможливо  залишити  поза  увагою  проблему  вста-
новлення  об’єкта  податкового  регулювання.  Екстерито-
ріальний  характер  ІТ-послуг,  які  до  того  ж  надаються 
в  Інтернеті  без  будь-яких  труднощів  у  перетині  держав-
них кордонів, зумовлюють невизначеність щодо напряму 
здійснення  таких послуг. До того ж об’єкти податкового 
регулювання послуг ІТ суттєво різняться між собою, що 
спричиняє необхідність визначення уніфікованого об’єкта 
для всього світу [ 5, с. 50]. Для подолання вищезазначеної 
проблеми та дотримання принципу правової визначеності 
потрібна уніфікація з метою визначення єдиного об’єкта 
оподаткування,  адже  нині  мають  місце  випадки,  коли 
платники податків, які здійснюють ІТ-діяльність, вдають-
ся до обходу закону з метою ухилення від сплати податків. 
Проблемним є й те, що таких осіб неможливо притягнути 
до відповідальності, адже в національних правопорядках 
держав,  яким  постачаються  окремі  види  інформаційних 
послуг, останні не належать до об’єкта оподаткування.

Не менш важливою проблемою є  сплата  єдиного  со-
ціального  внеску  із  заробітної  плати  ІТ-фахівців.  Ста-
ном на 1 січня 2016 р. останній охоплює єдиний внесок 
на  загальнообов’язкове  державне  соціальне  страхування 
в розмірі 22%, а також податок на доходи фізичних осіб 
(18%)  і  загальнодержавний  військовий  збір   (15%),  який 
стягується з усіх виплат заробітної плати. Для скорочен-
ня  таких  витрат  ІТ-компанії  ухиляються  від  офіційного 
працевлаштування,  укладаючи  воднчоас  договори  з  фі-
зичними-особами  підприємцями  або  фрілансерами.  За 
загальною практикою трудові договори укладаються суто 
зі  штатними  працівниками  (бухгалтери,  секретарі,  при-
биральники), програмісти ж діють як фізичні особи-під-
приємці.  Завдяки  цьому  відбувається  зниження  податко-
вого  навантаження  приблизно  до  3,5–5%.  Як  наслідок, 
має  місце  тінізація  заробітних  плат  ІТ-працівників,  що 
негативно позначається на обсязі податкових надходжень 
до державного бюджету України. З метою подолання ви-

щезазначеної проблеми необхідно внести відповідні зміни 
до податкового законодавства в частині зменшення ставки 
податку  з  доходів  фізичних  осіб  та  єдиного  соціального 
внеску для ІТ-галузі. 

Окрім цього, послуги ІТ мають свої особливості щодо 
сплати податку на  додану  вартість  (далі  – ПДВ). Це по-
яснюється тим, що місцем надання послуг є місцезнахо-
дження клієнта, а не власне територія України.

У  результаті  аналізу  національного  законодавства  у 
сфері  оподаткування  ІТ-бізнесу можна  констатувати, що 
до  інформаційних  технологій  застосовується  пільговий 
режим, а саме надання можливості відповідно до п. 26–1 
підр. 2 р. ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу 
України з 1 січня 2013 р. по 1 січня 2023 р. не сплачувати 
податок на додану вартість [1]. Тобто такий вид пільги за-
стосовується не окремим суб’єктом, який отримав пільгу, 
а  усіма  суб’єктами,  що  здійснюють  цей  вид  діяльності. 
А. Тимошенко  слушно  зазначає, що  в  такому  разі  звіль-
нення  від  сплати ПДВ  під  час  ведення  ІТ-бізнесу  варто 
розглядати не як право конкретної особи, а як обов’язок 
усіх  суб’єктів,  які  здійснюють ці  операції  [5,  с.  50]. По-
годжуючись із вищезазначеною думкою, варто наголосити 
на  невдалій  законодавчій  техніці,  застосованій  у  нормах 
податкового законодавства в частині щодо звільнення від 
сплати ПДВ.

Відповідно  до  податкового  законодавства,  нині  ІТ-
компанії  можуть  обрати  один  зі  способів  оподаткування 
своєї діяльності: загальний (сплата податку на прибуток) 
або спрощений, що полягає в сплаті єдиного податку, при-
єднавшись до платників податків третьої групи. Однак у 
разі переходу на спрощену систему оподаткування вини-
кають проблеми щодо визначення ставки податку, оскіль-
ки, відповідно до ст. 293.3 ПК України, відсоткова ставка 
для платників податків 3-ї групи встановлюється в розмірі 
3% доходу в разі  сплати податку на додану вартість  або 
5% доходу з урахуванням податку на додану вартість [1]. 
Водночас,  згідно  з  п.  26–1  «Перехідних  положень»  ПК 
України,  ІТ-компанії звільняються від сплати ПДВ, тому 
іноді на практиці виникають суперечності щодо застосу-
вання  спрощеної  системи оподаткування 3-ї  групи плат-
ників податків, які, зважаючи на норми податкового зако-
нодавства, зобов’язані сплачувати ПДВ.

До того ж трапляється, що платник податку не може 
реалізувати  право  на  податкову  пільгу  щодо  звільнення 
від сплати ПДВ. У зв’язку з тим, що практично будь-яке 
програмне забезпечення складається з комп’ютерних про-
грам і баз даних, розділення платежів за використання цих 
об’єктів авторського права на роялті і нероялті не дає мож-
ливості реалізовувати норму про звільнення від оподатку-
вання  податком  на  додану  вартість  послуг  з  розроблен-
ня,  постачання  і  тестування  програмного  забезпечення 
[3, с. 105]. Отже, необхідно внести зміни до законодавства 
щодо  визначення поняття  «роялті»  з  урахуванням вище-
зазначених проблемних аспектів.

Однак за кордоном податковим пільгам у сфері оподат-
кування приділено більшу увагу. Системний аналіз подат-
кового законодавства країн Європи та Сполучених Штатів 
Америки (далі – США) дозволяє виокремити п’ять видів 
податкових пільг, а саме: 

1) податкове вирахування (зменшення податкової бази 
на величину витрат); 

2) податковий кредит (зменшення податку до сплати на 
величину інвестицій); 

3)  пільгові  ставки  (з  податку  на  прибуток,  із  ПДВ, 
звільнення від митних зборів); 

4) прискорена амортизація основних засобів; 
5) виділення грошових грантів, які спрямовані на сти-

мулювання ІТ-сектора [4, с. 101].
Широкий перелік податкових пільг суттєво оптимізує 

оподаткування ІТ-бізнесу, сприяє його розвитку та конку-
рентоспроможності на міжнародній арені. 
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Так,  наприклад,  у США діють норми, що передбача-
ють зниження суми податкових зобов’язань із податку на 
прибуток на 20% від коштів, що спрямовуються на дослі-
дження.

Китайський  законодавець  пропонує  оподатковувати 
ІТ-бізнес із такими пільгами: ставка в розмірі 15% із по-
датку на прибуток, а також абсолютне звільнення від мит-
них платежів у разі імпорту відповідного обладнання. 

Варто  також  звернути  увагу  на  досвід  постсоціаліс-
тичних держав. Наприклад, у Чехії власники ІТ-бізнесу на 
10 років звільняються від сплати податку на прибуток, а в 
Словаччині вони мають право на отримання податкового 
кредиту в розмірі до 35% [5, с. 53]. 

У результаті проведеного аналізу норм податкового за-
конодавства закордонних країн можна дійти висновку, що 
законодавцем застосовано більш вдалу законодавчу техні-
ку в частині визначення пільгового режиму для осіб, що 
здійснюють  ІТ-діяльність, до  того ж  запропоновано аль-
тернативні способи звільнення від сплати податків, тоді як 
український законодавець обмежується лише звільненням 
від сплати ПДВ.

З огляду на вищезазначене, доцільно було б  запрова-
дити подібний пільговий режим щодо оподаткування ІТ-
бізнесу на території України, із чітким визначенням умов, 
які б висувалися до претендентів на отримання пільг. Се-
ред яких можна виділити: здійснення діяльності на тери-
торії України, реєстрацію новоствореного інформаційного 
продукту в Україні, належне обґрунтування органом свого 
права на отримання податкової пільги та проходження від-
повідної процедури в державних органах.

Український законодавець пропонує свій спосіб опти-
мізації оподаткування ІТ-діяльності – законопроект «Про 
внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  (щодо 
розвитку  креативних  індустрій  в Україні)»,  яким планує 
розширення  груп  платників  єдиного  податку  за  спро-
щеною  системою  оподаткування,  упровадивши  п’яту 
групу  платників  податків,  до  якої  відносить:  фізичних 
осіб- підприємців  (далі – ФОП), які провадять діяльність 
виключно у  сфері  інформаційних технологій,  а  саме: ді-
яльність із видання комп’ютерних ігор та іншого програм-
ного забезпечення (класи 58.21, 58.29 КВЕД ДК 009:2010), 
послуги з комп’ютерного програмування, консультування 
та пов’язаної з ними діяльності (р. 62 КВЕД ДК 009:2010), 
оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах, 
пов’язану  з  ними  діяльність  (клас  63.11  КВЕД  ДК 
009:2010),  а  також щодо  веб-порталів  (клас  63.12 КВЕД 
ДК  009:2010),  за  умови,  що  вони  не  використовують 
працю  найманих  осіб,  а  обсяг  їхнього  доходу  протягом 
календарного року не перевищує 7 500 000 гривень. Вод-
ночас  такі  фізичні  особи-підприємці  під  час  та  з  метою 
провадження вищезазначеної діяльності можуть на плат-
ній або безоплатній основі користуватися технічними та/
або програмними засобами, інформаційними системами і 
будь-якими іншими засобами виробництва (приміщення-
ми  також),  що  належать  фізичним  особам-підприємцям 
або юридичним особам, на користь яких провадиться така 
діяльність [2]. Законодавець не обґрунтовує необхідності 
виокремлення 5-ї групи платників податків, а також чому 

вона  призначена  саме  для  ІТ-сфери,  адже  далеко  не  всі 
спеціалісти у сфері ІТ заробляють більше, ніж інші кате-
горії громадян.

До  того  ж  вищезазначеним  законопроектом  встанов-
люється ставка податку в розмірі 5% від доходу з посту-
повим збільшенням відсоткової ставки в розмірі 10% до-
ходу з 1 січня 2025 р. [2]. Це положення викликає значний 
опір  серед  представників  юридичної  науки  і  практики, 
зважаючи на його необґрунтованість та абсолютну недо-
цільність у сучасних умовах. Збільшення ставки податку 
не вирішить проблем з оподаткуванням доходів фізичних 
осіб, які працюють в ІТ-компаніях, а навпаки, спричинить 
тінізацію заробітних плат і ухилення від сплати податків.

Експерти  зазначають,  що  підвищення  ставки  подат-
ку  загрожує  зниженням  конкурентоспроможності  укра-
їнських  ІТ  на міжнародній  арені  та  їхньої  інвестиційної 
привабливості. 

ІТ-компанії  вбачають  у  законопроекті  своєрідний 
компроміс із державою, адже краще заплатити єдиний по-
даток,  ніж  сплачувати  податки  за  штатних  працівників, 
однак,  виходячи  зі  статистичних  даних,  оприлюднених 
на dou.ua, ІТ-спеціалісти висловлюють незадоволення за-
пропонованими  змінами  до  податкового  законодавства. 
Так, 65% опитаних не підтримують ідею, запропоновану 
в  законопроекті,  24%  уважають, що  податок можна  під-
вищити,  а ще 11% не  визначилися  з  позицією,  водночас 
89%  опитаних  зареєстровані  як  ФОП,  5%  –  як  штатні 
працівники, 4% – ніяк не оформлені [6]. Основними при-
чинами  відмови  від  сплати  більшого  податку  називають 
високий рівень корупції в Україні, низький рівень доходів, 
а також неефективність податкової системи загалом. 

Як бачимо, законодавець пропонує збільшення ставки 
податків  на  оподаткування  ІТ-діяльності  в  Україні,  вод-
ночас не приділяє жодної уваги пільговим режимам опо-
даткування ІТ-бізнесу, іншим вищезазначеним проблемам 
і колізіям у правовій системі України щодо оподаткування 
ІТ-діяльності.

Висновки.  Незважаючи  на  підвищену  суспільну  зна-
чущість інформаційного продукту, у національному законо-
давстві, що регулює відносини оподаткування ІТ-діяльності 
в  Україні,  є  низка  проблем,  як-от:  визначення  податкової 
юрисдикції платників податків, уникнення подвійного опо-
даткування,  сплата  податків  із  доходів  фізичних  осіб,  які 
працюють в ІТ-компаніях, недосконала законодавча техніка 
в частині звільнення від сплати ПДВ. Запропоновані зако-
нодавцем зміни до податкового законодавства не вирішують 
вищезгаданих проблем щодо оподаткування ІТ-діяльності в 
Україні, а також не оптимізують останню. 

Тоді  як  за  кордоном  питанням  оподаткування  ІТ-
діяльності приділено більшу увагу, зокрема в частині на-
дання податкових пільг, в Україні ж цей механізм не є ді-
євим. Зважаючи на це, законодавцю варто звернути увагу 
на  міжнародний  досвід  щодо  вдосконалення  пільгового 
режиму оподаткування ІТ-бізнесу.

Отже,  орієнтир  на  вищенаведені  особливості  зна-
чно сприяв би оптимізації оподаткування ІТ-діяльності в 
Україні  та  підвищенню  конкурентоспроможності  остан-
ньої на міжнародній арені. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Податковий кодекс України : Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755–VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
2. Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо розвитку креативних індустрій в Україні) від 26 лютого 

2019 р. № 10094. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65564.
3. Комазов П., Борт О. Інформаційні технології та перспективи розвитку процесів оподаткування в Україні. Економіка та підприєм-

ництво. 2013. № 6 (75). С. 104–107.
4. Левченко Н., Силенко О., Артюх С. Механізм оподаткування доходів ІТ-бізнесу та вектори його вдосконалення. Державне управ-

ління. 2018. № 4. С. 99–104.
5. Тимошенко А. Оподаткування послуг в ІТ-сфері: проблеми та перспективи. Економіка та держава. 2018. № 4. С. 46–52.
6. ІТ-спеціалісти проти підвищення податку для ФОПів : результати опитування. URL: https://dou.ua/lenta/articles/it-fop-and-new-taxes/.



172

№ 1 2019
♦

УДК 347.73:336.22 (477)

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СЕЗОННОГО МиТА В УКРАЇНІ

LEgaL adJuSTINg Of SEaSONaL duTy IN uKraINE

Атаманчук Н.І.,
кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри фінансового права 

Навчально-наукового інституту права
Національного університету державної фіскальної служби України

Стаття присвячена аналізу сезонного мита в Україні. Автором розглянуто особливості правового регулювання сезонного мита в Укра-
їні, ознаки та функції сезонного мита. Узагальнено переваги та недоліки використання сезонного мита в Україні, запропоновано шляхи 
вдосконалення податкового та митного законодавства.
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Статья посвящена анализу сезонной пошлины в Украине. Автором рассмотрены особенности правового регулирования сезонной 
пошлины в Украине, признаки и функции сезонной пошлины. Обобщены преимущества и недостатки использования сезонных пошлин 
в Украине, предложены пути совершенствования налогового и таможенного законодательства.
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The article is sanctified to the analysis of seasonal duty in Ukraine. An author is consider the features of the legal adjusting of seasonal duty 
in Ukraine, signs and functions of seasonal duty. Advantages and lacks of the use of seasonal duty are generalized in Ukraine and the ways of 
perfection of tax and custom law are offered.
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Постановка проблеми. Актуальність  дослідження 
зумовлена  необхідністю  визначення  сутності  сезонного 
мита,  його  поняття,  виділення  його  ознак  та  особливос-
тей. Важливість сезонного мита в Україні полягає в тому, 
що даний податок не лише наповнює державний бюджет 
України, він також здійснює регулювання економіки та за-
хист національного товаровиробника. Саме тому сьогод-
ні багато питань щодо теоретичних та практичних засад 
функціонування  сезонного  мита  залишаються  дискусій-
ними та потребують ґрунтовного аналізу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
митного оподаткування досліджувало багато як вітчизня-
них,  так  і  закордонних науковців,  а  саме: В. Андрущен-
ко, Р. Войткович, Є. Волков, О. Гребельник,  І. Дюмулєн, 
А. Дрига, П. Пашко, І. Луніна, В. Суторміна, В. Федоров, 
Н. Фролов та інші. Однак, незважаючи на значні здобутки 
вчених,  ґрунтовнішого вивчення потребує питання щодо 
сезонного  мита  в  умовах  реформування  податкового  та 
митного законодавства.

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  ст.  271 
Митного кодексу України (далі – МКУ) [1], мито – це за-
гальнодержавний податок, установлений Податковим ко-
дексом України та цим Кодексом, який нараховується та 
сплачується відповідно до МКУ, законів України та між-
народних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України. В Україні застосовуються такі 
види мита: ввізне мито, вивізне мито, сезонне мито, осо-
бливі  види мита:  спеціальне,  антидемпінгове,  компенса-
ційне, додатковий імпортний збір. У ст. 274 МКУ визна-
чено, що на окремі товари законом можевстановлюватися 
сезонне мито на строк не менше 60 та не більше 120 послі-
довних  календарних днів  із  дня  встановлення  сезонного 
мита [1].

Необхідно зазначити, що вперше сезонне мито запро-
ваджено  Законом  України  «Про  державне  регулювання 
імпорту  сільськогосподарської  продукції»  від  17  липня 
1997  р. №  468/97-ВР[2]  з  метою  створення  рівних  умов 
конкуренції  між  продукцією  вітчизняного  виробництва 
та  продукцією  нерезидентів,  а  також  для  забезпечення 
цінової підтримки сільськогосподарських товаровиробни-
ків України. У ст. 2 зазначеного Закону передбачено, що 
сезонні ввізні (імпортні) мита запроваджуються щорічно 

в подвійному розмірі до розміру пільгових ставок ввізно-
го (імпортного) мита на сільськогосподарську продукцію 
груп Української класифікації товарів зовнішньоекономіч-
ної діяльності (далі – УКТ ЗЕД), протягом строку збиран-
ня і закладення на зберігання аналогічної продукції укра-
їнського виробництва. Сезонні мита вважаються винятком 
із преференційних або пільгових режимів, зокрема з угод 
про вільну торгівлю, митні союзи, виробничу кооперацію 
й інших подібних міжнародних угод, якщо це передбаче-
но такими угодами. Обов’язковою умовою є те, що саме 
Кабінет  Міністрів  України  (далі  –  КМУ)  наділений  по-
вноваженнями щодо  встановлення  термінів  дії  сезонних 
мит на сільськогосподарську продукцію та оприлюднення 
своїх рішень за 45 днів до дня їх запровадження [2, ст. 2]. 
Сезонні мита встановлюються стосовно товарів,  які під-
падають  під  визначення  таких  кодів  Української  класи-
фікації  товарів  зовнішньоекономічної  діяльності:  07.01–
07.08,  08.06.10,  08.07.10,  08.08.10,  08.08.20,  08.09.10000, 
08.09.20, 10.01–10.05, 10.08, 12.06–12.08, 12.10, 12.12.91, 
12.12.92, 12.13, 12.14, оподатковуються за пільговою став-
кою, яка дорівнює або перевищує 30% згідно зі ст. 6 цього 
Закону. Також прикінцевими положеннями визначено, що 
сезонні мита, передбачені ст. 2 зазначеного Закону, засто-
совуються починаючи з урожаю 1997 р. [2, ст. 7].

Наприклад, постановою КМУ «Про встановлення тер-
мінів  дії  сезонних  ввізних  (імпортних)  мит  на  сільсько-
господарську продукцію в 1998 р.» від 28 травня 1998 р. 
№ 754 установлено ставки на сільськогосподарську про-
дукцію,  як-от:  картопля  свіжа  або  охолоджена,  томати 
свіжі  або  охолоджені,  цибуля  (ріпчаста,  шалот,  порей), 
часник, черемша, цибулеподібні овочі свіжі або охолодже-
ні, капуста качанна, кольорова, кольрабі, брунколь та інші 
аналогічні  їстівні овочі  з роду Brassika,  свіжі  або охоло-
джені,  салат  латук,  морква,  ріпа,  буряк  столовий  (буряк 
червоний), козелець, селера коренева, редис та інші, ана-
логічні  їстівні  коренеплоди свіжі  або охолоджені,  огірки 
та  корнішони  свіжі,  бобові  овочі,  лущені  або  нелущені, 
свіжі або охолоджені, виноград, дині, яблука, груші й айва 
свіжі,  абрикоси, жито,  ячмінь,  овес  (крім  кукурудзи  для 
посіву),  гречка,  просо,  інші  зернові,  насіння  соняшнику, 
насіння і плоди інших олійних культур, борошно і шрот із 
насіння або плодів олійних культур, хміль, цукровий бу-



173

Порівняльно-аналітичне право
♦

ряк свіжий, сушений або розмелений у порошок, цукрова 
тростина, солома і м’якуш зернових, фураж [3].

Наступною постановою КМУ «Про встановлення тер-
мінів  дії  сезонного  ввізного  (імпортного)  мита  на  сіль-
ськогосподарську продукцію в 1999 р.» від 1 липня 1999 р. 
№  1178  [4]  визначено  ставки  на  більш  обмежене  коло 
сільськогосподарської  продукції,  як-от:  картопля  свіжа 
або  охолоджена,  виноград  свіжий,  яблука  свіжі,  груші  й 
айва свіжі, абрикоси свіжі, кукурудза, гречка, просо, інші 
зернові, хміль. Також зазначимо, що надалі жодних інших 
аналогічних актів Урядом України не ухвалено.

Окрім того, зауважимо, що Законом України «Про дер-
жавне  регулювання  імпорту  сільськогосподарської  про-
дукції» від 17 липня 1997 р. № 468/97-ВР запроваджено 
лише сезонне ввізне (імпортне) мито, водночас у законо-
давстві залишається невизначеним і неврегульованим се-
зонне вивізне (експортне) мито.

Крім чинних кодів УКТ ЗЕД, до яких застосовується 
сезонне ввізне мито, у ст. 2 Закону України «Про держав-
не регулювання імпорту сільськогосподарської продукції» 
вказано і такі коди товарів, які на даний момент відсутні 
в Законі України «Про Митний тариф України» від 19 ве-
ресня 2013 р. № 584–VII [5] та не використовуються на-
шою  державою  через  невідповідність  Гармонізованій 
системі опису і кодування товарів, на основі якої складена 
чинна  Українська  класифікація  товарів  зовнішньоеконо-
мічної діяльності.

Наказом Міністерства фінансів України «Про  затвер-
дження  Змін  до  деяких  відомчих  класифікаторів  інфор-
мації  з  питань  державної  митної  справи,  які  використо-
вуються  у  процесі  оформлення  митних  декларацій»  від 
17  лютого  2015  р. №  152  затверджено  зміни  до  Класи-
фікатора  видів  надходжень  бюджету, що  контролюються 
митними органами, та Класифікатора звільнень від сплати 
митних платежів при ввезенні товарів на митну територію 
України [6].

Поділяємо думку вчених [7, c. 167] щодо того, що за-
провадження  сезонного  мита  на  даний  момент  згідно  із 
чинними  нормативно-правовими  актами  неможливе.  Це 
підтверджується  тим  фактом,  що  на  жодний  із  товарів, 
на  які можуть установлюватися  сезонні мита відповідно 
до  Закону України  «Про  державне  регулювання  імпорту 
сільськогосподарської  продукції»  від  17  липня  1997  р. 
№  468/97-ВР, Митним  тарифом України  не  передбачено 
пільгову ставку ввізного мита в розмірі 30% або більше. 
Така пільгова ставка на визначені товари, згідно зі згада-
ним вище Законом, є обов’язковою умовою запроваджен-
ня сезонного мита на визначені товари. 

Як відомо, Україна 5 лютого 2008 р. стала членом Сві-
тової  організації  торгівлі  (далі  –  СОТ),  ратифікувавши 
протокол  вступу  Законом  України  від  10  квітня  2008  р. 
№ 250–VI [8], що дозволяє повною мірою реалізувати на-
ціональні  конкурентні  переваги  в  міжнародній  торгівлі 
та досягти вищого рівня розвитку вітчизняної економіки. 
У зв’язку із цим розпочато процес узгодження національ-
ного законодавства з вимогами СОТ, зокрема щодо митно-
тарифного регулювання. 

Відповідно  до  ст.  7  Закону  України  «Про  зовніш-
ньоекономічну  діяльність»,  затвердженого  постановою 
Верховної Ради України від 16 квітня 1991 р. № 959–XII 
(далі  –  Закон  про  ЗЕД)  [9],  товарам,  які  імпортуються  з 
держав-членів СОТ, надається режим найбільшого спри-
яння, який стосується мита, правил його справляння, пра-
вил і формальностей у зв’язку з імпортом. Це означає, що 
будь-яка перевага, сприяння, привілей чи імунітет, які на-
даються стосовно будь-якого товару, що походить із будь-
якої  держави,  повинні  негайно  і  безумовно  надаватися 
аналогічному товару, який походить  із  території держав-
членів СОТ або держав, з якими укладено двосторонні або 
регіональні  угоди  щодо  режиму  найбільшого  сприяння. 
Отже, ставки мита, які визначені додатком I до протоко-

лу про вступ України до СОТ, застосовуються до товарів 
за походженням із країн, яким Україною надається режим 
найбільшого сприяння, тобто пільгові ставки Митного та-
рифу України.

Водночас в Україні, згідно із Законом про ЗЕД, запрова-
джується національний режим, який означає, що стосовно 
імпортованих товарів походженням із держав-членів СОТ 
надається режим не менш сприятливий, ніж для аналогіч-
них товарів українського походження, щодо податків, збо-
рів, установлюваних законами й іншими нормативно-пра-
вовими актами правил та вимог до внутрішнього продажу, 
пропозицій до продажу, купівлі, транспортування, розпо-
ділу або використання  товарів,  а  також правил внутріш-
нього кількісного регулювання, які встановлюють вимоги 
щодо змішування, переробки або використання товарів у 
певних кількостях чи пропорціях [9, ст. 7].

Також  Україна,  уклавши  Угоду  про  асоціацію  між 
Україною,  з  однієї  сторони,  та  Європейським  Союзом 
(далі – ЄС), з іншої сторони, яка 1 вересня 2017 р. набула 
чинності в повному обсязі, створила зону вільної торгівлі 
між Україною та ЄС. У ч. 2 зазначеної Угоди передбачено 
скасування мит, зборів та інших платежів. Так, для цілей 
цієї глави «мито» включає будь-яке мито або інший пла-
тіж, пов’язаний з  імпортом або експортом товару,  зокре-
ма будь-який додатковий податок або додатковий платіж, 
пов’язаний  з  імпортом  або  експортом  товару.  Водночас 
«мито» не включає: a) платежі, еквівалентні внутрішньому 
податку, що стягуються згідно зі ст. 32 цієї Угоди; b) мита, 
що стягуються згідно із гл. 2 («Засоби захисту торгівлі») 
р.  IV цієї Угоди; c) збори й  інші платежі, що стягуються 
згідно зі ст. 33 цієї Угоди [10, ст. 27].

У ст. 29 р. ІV Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
передбачено, що з моменту набрання нею чинності кож-
на сторона зменшить або анулює ставки ввізного мита на 
деякі товари походженням з іншої сторони відповідно до 
графіків,  установлених у  додатку  I-A до цієї Угоди  [10]. 
Сам  графік  зниження  ставок  мита  із  зазначенням  коду 
УКТ ЗЕД наведено в додатку I-A до гл. 1 (ч. 1 – «Тарифний 
графік України») та додатку  I-A до гл. 1  (ч. 2 – «Тариф-
ний графік ЄС»). Якщо в будь-який момент після дати на-
брання чинності цією Угодою будь-яка сторона зменшує 
ставку ввізного мита, яка застосовується в рамках режи-
му найбільшого сприяння, така ставка ввізного мита має 
застосовуватися як базова ставка, якщо  і доки вона буде 
нижчою ставки мита, розрахованої відповідно до Графіка 
цієї сторони [10, ст. 29].

Як  зазначає  О.  Гребельник,  сезонне  мито  вважаєть-
ся  винятком  із  преференційних  або  пільгових  режимів, 
зокрема  угод  про  вільну  торгівлю, митних  союзів  тощо. 
Аналіз  використання даного важеля  свідчить про  те, що 
сезонне мито має явно протекціоністський характер, тому 
його  застосування  має  бути  обов’язково  проаналізовано 
під кутом зору наслідків [11, с. 100].

І.  Фомін  уважає,  що  необхідно  забезпечити  вдоско-
налення положень національного законодавства з питань 
використання сезонного ввізного мита. На думку вченого, 
потрібно ліквідувати законодавчо встановлені обмеження 
асортименту  товарів,  щодо  імпорту  яких  може  викорис-
товуватися сезонне мито, посилити гнучкість та ефектив-
ність підходів до визначення його ставок та строків засто-
сування. Варто передбачити, що  застосування  сезонного 
мита на  імпорт  товарів не повинно призводити до пере-
вищення ставками ввізного мита максимальних рівнів, за-
фіксованих у зобов’язаннях України перед СОТ [12, с. 8]. 

Нам імпонує думка Л. Батанової про доцільність вне-
сення відповідних змін до чинного законодавства України 
таким чином, щоби була реальна можливість застосування 
сезонного мита, наприклад, шляхом встановлення меншої 
пільгової ставки як умови для застосування даного виду 
мита [13]. Науковець зазначає, що у 2018 р., після набран-
ня чинності нововведеними державними реформами, уся 
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територія України стане зоною діяльності однієї митниці, 
що, у свою чергу, потребує вирішення питань єдиного по-
рядку  декларування  митної  вартості  товарів,  здійснення 
контролю  за  правильністю  визначення  митної  вартості 
товарів тощо. Оскільки для правильності нарахування, по-
вноти  і  своєчасності  сплати митних платежів  базою для 
оподаткування  є митна  вартість  товару,  визначення  коду 
товару згідно з товарною номенклатурою Митного тарифу 
України (УКТ ЗЕД), особливо контроль із боку митниць за 
їх правильним декларуванням [14, с. 72–73].

Висновки. Сезонне мито – однин із видів мита, визна-
чених МКУ, Законом України «Про державне регулюван-
ня імпорту сільськогосподарської продукції» від 17 липня 
1997  р. №  468/97-ВР,  постановами  КМУ  «Про  встанов-
лення  термінів  дії  сезонних  ввізних  (імпортних)  мит  на 
сільськогосподарську продукцію в 1998 р.» від 28 травня 
1998 р. № 754  та  «Про встановлення  термінів дії  сезон-
ного ввізного (імпортного) мита на сільськогосподарську 
продукцію в 1999 р.» від 1 липня 1999 р. № 1178.

Однак, незважаючи на законодавче визначення та за-
провадження  сезонного  мита  в  Україні,  на  данний  час 
ефективний  механізм  функціонування  сезонного  мита 
відсутній.  Це  зумовлює  необхідність  внесення  змін  до 
чинного  законодавства  таким  чином, щоби  була  реаль-
на  можливість  успішного  застосування  сезонного  мита 
шляхом: встановлення меншої пільгової ставки як умови 
для застосування даного виду мита; перегляду та внесен-
ня змін до переліку кодів товарів, на які можуть встанов-

люватися  сезонні  мита;  запровадження  сезонного  виві-
зного мита.

Можна  зробити  висновок,  що  правове  регулювання 
сезонного мита повинне базуватися на таких принципах: 
єдності  та  системного  підходу;  застосування  тимчасово-
го ефективного протекціонізму; уніфікації національного 
законодавства, що регламентує митно-тарифне оподатку-
вання,  з міжнародними стандартами; ефективного засто-
сування  сезонного  мита;  зваженого  підходу  до  надання 
митно-тарифних пільг.

Специфічними  ознаками  сезонного  мита  є:  тимчасо-
вий характер; за допомогою цього мита здійснюється ре-
гулювання державою імпорту чи експорту виключно това-
рів  сезонного  характеру  (зокрема,  сільськогосподарської 
продукції); здійснюється регулювання та стабілізація вну-
трішнього ринку товарів; повноваження щодо встановлен-
ня термінів дії сезонних мит належать уряду України.

Функціями  сезонного  мита  вважаємо:  регулятивну, 
що полягає в регулюванні структури експорту й імпорту; 
фіскальну, що полягає у формуванні дохідної частини бю-
джету; захисну, тобто захист національних виробників від 
іноземної конкуренції.

Окрім того, вважаємо, що сезонні мита є заходами митно-
тарифного регулювання та методами державного регулюван-
ня зовнішньоторговельної діяльності держави, що заснована 
на  застосуванні  заходів  економічного  впливу.  Такий  вплив 
здійснюється за допомогою встановлення і справляння сезон-
ного мита в разі переміщення товарів через митний кордон.
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Стаття присвячена засобам податкового стимулювання інноваційної діяльності. У межах дослідження головну увагу приділено євро-
пейському досвіду застосування конкретних видів засобів податкового стимулювання. Окрім того, висвітлено окремі теоретичні аспекти 
правової природи податкового стимулювання, а також його практичне значення для сучасного економіко-правового простору. 
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Статья посвящена способам налогового стимулирования инновационной деятельности. В рамках исследования акцентировано 
внимание на европейском опыте использования конкретных видов налогового стимулирования. Кроме того, представлены некоторые 
теоретические аспекты правовой природы налогового стимулирования, а также его практического значения для экономико-правового 
пространства. 
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The article is devoted to methods of tax incentives of the innovation activity. As part of the research, the focus was on the European experi-
ence in using specific types of tax incentives. In addition, the article presents some theoretical aspects of tax incentives, as well as its practical 
value for the economic and legal area. 

Key words: tax incentives, European experience, legal regulation, innovation activity, tax breaks.

Постановка проблеми. Сьогодні широке застосуван-
ня  інноваційних  технологій  та  активне  сприяння  цьому 
з  боку  держави  є  запорукою  стрімкого  економічного  та 
соціального  розвитку  країни,  підвищення  її  конкуренто-
спроможності на світовому ринку. Україна долучилася до 
програми Східноєвропейського партнерства – зовнішньо-
політичної  ініціативи Європейського Союзу  (далі  – ЄС), 
яка,  серед  іншого,  стосується  економічної  інтеграції  та 
зближення з політиками ЄС, осучасненням господарсько-
правової  сфери  регулювання  новітніх  бізнес-галузей. 
Тобто  актуальність  досліджуваної  тематики  об’єктивно 
зумовлена необхідністю вивчення європейського досвіду 
щодо стимулювання розвитку та впровадження інновацій-
них технологій у різних галузях.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим 
питанням даної тематики свої праці присвятили такі вчені, 
як: М. Гаман, Т. Крушельницька, І. Алексєєв, Р. Желізняк, 
Д. Рева, І. Точиліна, Ю. Прокопенко, Т. Мединська, Р. Че-
ревата й  інші. Дослідження  стосувалися податкового  се-
редовища окремих європейських країн та окремих засобів 
податкового стимулювання. 

Не вирішені раніше проблеми. Попередні  дослі-
дження здійснені здебільшого в галузі економіки та мали 
фрагментарний характер. Існує об’єктивна потреба дослі-
дження  європейського  податково-інноваційної  політики 
країн ЄС із метою акумулювання, аналізу й імплементації 
позитивного досвіду у вітчизняну економіко-правову пло-
щину для узгодження українського правового поля зі сві-
товими стандартами. Окрім того, не було визначено соці-
ально-правового значення податкового стимулювання для 
розвитку інноваційної діяльності, що має велике значення 
для подальшого правового урегулювання галузі. 

Мета статті – визначити зміст та значення податково-
го  стимулювання  для  розвитку  інноваційної  діяльності. 
Проаналізувати  відповідний  досвід  ЄС,  окресливши  за-
гальні  тенденції щодо податкового  стимулювання науко-
во-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (далі – 
НДДКР).

Виклад основного матеріалу. Останніми роками Єв-
ропейський Союз активно й успішно розвиває інновацій-
ний  сектор  економіки,  що  свідчить  про  поступове  фор-
мування пан’європейської інноваційної системи. Головна 
мета ЄС, у даному вимірі, – посісти панівне місце в регіо-
ні за рівнем інноваційного розвитку. 

Кожна  держава,  яка  прагне  стати  конкурентоспро-
можною, має підтримувати на високому рівні власний на-
уковий та інноваційний потенціал, демонструвати швидкі 
темпи  нововведень.  Інновації  є  матеріальною  основою 
підвищення  ефективності  виробництва  якості  продук-
ції  (послуг), зниження витрат, є найважливішою умовою 
економічного  зростання,  що  відбувається  на  платформі 
якісного оновлення виробничого комплексу. Саме впрова-
дження новітніх науково-технічних розробок і технологіч-
них процесів формує структурні технологічні зміни в усіх 
сферах діяльності, підприємництва також [1]. 

Виходячи зі змісту стратегічних програм Європейсько-
го Союзу,  як-от Комюніке Європейської  комісії  «Міжна-
родний  вимір Європейського  дослідницького  простору», 
Лісабонська стратегія розвитку ЄС 2000 р. та останній – 
флагманський проект ЄС – «Горизонт 2020», основним ін-
струментарієм для впровадження та популяризації  серед 
підприємців інноваційних технологій вбачається необхід-
ність створення та проведення ефективної фінансової по-
літики, яка включає заходи з підтримки та стимулювання 
модернізаційних процесів.

Одним з елементів такої фінансової політики є комп-
лекс  заходів  із  податкового  стимулювання,  націлених  на 
створення  найбільш  сприятливих  умов  для  розвитку  ін-
новаційних  технологій  та  їх  імплементації  в  практичну 
площину. 

Розуміння правової природи податкового стимулюван-
ня дуже важливе в контексті аналізу його заходів, що ма-
ють місце в податковому середовищі країн Європейського 
Союзу. 

Податки  здатні  виступати  позитивним  засобом,  сти-
муюючи  діяльність,  яка  має  цінність  для  суспільства  у 
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 відповідний  момент,  одночасно  стримуючи  інші.  Вони 
здатні виступати стимулюючим чинником у розвитку ви-
робництва. На  думку М. Кучерявенко,  дотримання  зако-
нодавчо  визначених  принципів  оподаткування  створює 
гарантії  для  економічної  активності  платників  податків. 
Збільшення  обсягів  господарської  діяльності  приводить 
до  зростання  бази  оподаткування  та  первинних  доходів 
платників  податків.  Як  слушно  зазначає  В.  Загорський, 
«оподаткування  не  повинне  створювати  перешкоди  для 
економічного  зростання,  більш  того  –  воно  покликане 
сприяти йому» [2, с. 73].

Тобто за вдалого балансування між фіскальною та ре-
гулюючою  функціями  податкової  системи  необхідним  є 
пошук та створення оптимального комплексу засобів сти-
мулювання. Держава не має ставити за мету «податки за-
ради податків», адже наповнюючи завдяки їм бюджет, дер-
жава,  у  класичному  розумінні,  витрачає  ці  акумульовані 
кошти саме на подальший розвиток і функціонування сво-
їх елементів (економічна сфера, оборонна, правоохоронна, 
соціальна тощо). У контексті саме стимулювання іннова-
ційної діяльності, на нашу думку, створення сприятливих 
умов, через оптимальне підлаштування податкових меха-
нізмів під об’єктивно зумовлені інтереси та потреби дер-
жави, дасть змогу знизити податковий тиск і дати поштовх 
для динамічного розвитку зазначеної галузі. 

  У  впровадженні  інновацій,  інноваційному  розвитку 
суспільства має бути зацікавлена не лише держава, а й ті, 
кого ці зміни стосуються безпосередньо, – суб’єкти госпо-
дарювання та споживачі. Зацікавленість може мати різний 
характер,  головна  її  мета  –  особа,  спрямована  й  вмоти-
вована на впровадження інновацій, а також цифровізація 
процесу виробництва та діяльності.

За  формою  впливу  на  інноваційну  діяльність  подат-
кове  стимулювання  належить  до  непрямих  методів  дер-
жавного  управління,  а  його  сутність  полягає  у  відмові 
держави  від  частини  податкових  надходжень  в  обмін  на 
зростання  обсягу  інноваційної  продукції  з  урахуванням 
визначених  державою  пріоритетів.  У  свою  чергу,  зрос-
тання обсягів виробництва такої продукції приводить до 
збільшення суми податкових надходжень. За умови, коли 
останнє перевищує суму наданих податкових пільг, подат-
кове стимулювання стає економічно вигідним для держави 
[3, c. 119]. Отже, якщо держава зацікавлена в інноваційно-
му розвитку, враховуючи специфіку галузі, встановлення 
засобів заохочення та стимулювання може стати не лише 
підтримкою для вже функціонуючих осіб, а й мотивацій-
ним важелем для залучення нових суб’єктів інноваційної 
діяльності, зокрема інвесторів. 

До  інструментів  податкового  стимулювання  іннова-
ційної діяльності відносять зниження ставки податку, по-
даткову знижку, звільнення від оподаткування прибутку, 
що реінвестується,  податкові  угоди  з  іншими країнами, 
податкові  кредити  тощо  [4,  c.  29].  Перелік  засобів  по-
даткового стимулювання, у контексті світового досвіду, є 
досить широким, таке розмаїття зумовлене особливостя-
ми та національними нюансами щодо їх застосування в 
кожній окремо взятій державі. Так, наприклад, звільнен-
ня від оподаткування прибутку може мати різні підстави 
та порядок застосування. Кожна країна обирає оптималь-
ний для себе вид (чи комплекс) засобів податкового сти-
мулювання. Вибір здебільшого залежить від економічно-
соціального рівня розвитку держави, правосвідомості  її 
громадян, стратегічних цілей та завдань, що ставить на 
меті держава тощо. 

Країнами  Європейського  Союзу  використовується 
широкий спектр засобів податкового стимулювання інно-
ваційної діяльності, серед яких варто виділити такі: «по-
даткові  канікули»  протягом  кількох  років  на  прибуток, 
отриманий  від  реалізації  інноваційних  проектів;  зв’язок 
надання пільг з урахуванням пріоритетності виконуваних 
проектів;  пільгове  оподаткування  прибутку,  отриманого 

в  результаті  використання  патентів,  ліцензій,  ноу-хау  та 
інших нематеріальних активів, що входять до складу  ін-
телектуальної власності; зниження ставок податку на при-
буток для замовних та спільних науково-дослідних та до-
слідно-конструкторських робіт [5, с. 8].

Перелічені  засоби  напрочуд  органічно  поєднуються  з 
концепцією державного адміністрування галуззю. Тобто, з 
одного боку, держава проявляє податкову лояльність до ін-
новаційної сфери: стимулює розвиток, зменшує податковий 
тиск, дає «зелене світло» для реалізації модифікаційних іні-
ціатив, а з іншого – вказує на галузі, які є найбільш вигідни-
ми для впровадження інновацій; які саме науково-дослідні 
та дослідно-конструкторські роботи є для держави пріори-
тетними, виходячи зі стратегічного планування державної 
політики;  у  розвитку  яких  підгалузей  інноваційної  сфери 
держава зацікавлена найбільше тощо. Усе залежить від дер-
жавних пріоритетів: що саме хоче в даний період держава: 
акумулювати максимальний обсяг податків до бюджетів чи 
зробити «вклад у майбутнє» шляхом створення комфортно-
го податкового середовища для розвитку галузі.

Однією  із  країн,  яка  інтенсивно  здійснює  податкове 
стимулювання  інноваційної діяльності, є Франція. Осно-
вним  засобом  податкового  стимулювання  в  цій  державі 
сьогодні  є  податковий  дослідницький  кредит,  який  зале-
жить суто від обсягу витрат на інноваційну діяльність. Він 
складається  із двох частин: 30% від загальних витрат на 
науково-дослідницькі  роботи,  якщо  сума  затрачених  ви-
трат  не  перевищує  100  млн  євро,  та  5%  на  перевищену 
суму витрат на науково-дослідницькі роботи [5 c. 9]. Та-
кий підхід дозволяє охопити значний сегмент галузі, спри-
яючи її загальній популяризації та пришвидшенню темпів 
інноватизації економічного сектора. 

Дещо  інший підхід до податкового кредиту має Іспа-
нія. Відмінністю є зменшення 50% перевищених середніх 
витрат  за  останні  два роки. Окрім  того,  Іспанія  застосо-
вує також систему податкових пільг  загальнодержавного 
та  регіонального  рівня.  Загальнодержавні  пільги  вира-
ховуються  на  суму  кваліфікованих  витрат  на НДДКР  за 
попередніми  періодами.  Якщо  сума  нарахованої  пільги 
перевищує розмір податкового зобов’язання фірми, то за-
лишок виплачується готівкою. Аналогічно, коли у фірми 
відсутнє податкове зобов’язання – сума нарахованої піль-
ги виплачується повністю готівкою [6, с. 57]. Хоча такий 
підхід відрізняється від французької моделі, усе ж він має 
свої позитивні моменти. Така форма податкового стиму-
лювання, по-перше, дисциплінує та привчає підприємців 
до  раціонального  здійснення  господарської  діяльності; 
по-друге, готівкова форма надлишку податкової пільги дає 
змогу застосувати її, а точніше – отримані кошти, на по-
дальший розвиток чи відкласти на наступний період.

Податкове  стимулювання  інноваційної  діяльності  в 
Польщі також віддає перевагу кредитуванню та пільгам. 
На  початку  2016  р.  уведено  нову  систему  податкового 
кредитування,  яка  передбачає  скасування  прибуткового 
податку на  інтелектуальну власність у компаніях; подат-
кове  вирахування  за  вартість  отримання  патенту  для  се-
редніх і малих підприємств; збільшення кількості витрат 
на  НДДКР,  які  є  податком;  можливість  відняти  вартість 
для НДДКР не три, а шість років; повернути грошові ко-
шти для знову створених підприємств, що діють у галузі 
НДДКР;  більш  гнучкі  правила для  розташування  з  боку 
держави  юридичних  осіб  ІТ-індустрії,  зокрема  дослі-
дження; модифікація процедури «вчених виборчих прав» 
(право власності на винаходи) [7, с. 1153]. Такий варіант, 
на наш погляд, є оптимальним для країн, де сектор інно-
вацій  лише  почав  активно  розвиватися,  особливо  щодо 
податкового вирахування вартості патенту для малого та 
середнього підприємництва. Даний комплекс  засобів по-
даткового стимулювання дає змогу «вижити» підприємни-
цтву-початківцю  за  умов жорсткої  ринкової  конкуренції, 
зберігши свої інноваційні розробки від конкурентів. 
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Великобританія є однією із країн Європи, яка також ін-
тенсивно стимулює НДДКР непрямими методами,  а  саме 
через  податкові  преференції.  Цікавими  є  преференції  до 
2008 р. Вони передбачали можливість підприємств зменшу-
вати свої податкові платежі, податок на прибуток шляхом 
перенесення величини податкових пільг на наступні пері-
оди,  за  відсутності  достатнього  рівня прибутку.  З  2008 р. 
і до сьогодні збільшено ставки відрахувань для малого та 
середнього підприємств. Окрім того, малі підприємства, що 
здійснюють НДДКР,  у  разі  відсутності  прибутку,  а  також 
підприємства, незалежно від розміру, що займаються роз-
робленням вакцин проти інфекційних хвороб, мають право 
на пряме відшкодування витрат на таку діяльність [5, с. 12]. 
Даний приклад чудово ілюструє, як держава одночасно сти-
мулює приріст нових суб’єктів  інноваційної діяльності та 
визначає, засобами податкового стимулювання, пріоритетні 
напрями розвитку інноваційної галузі. 

Інший  захід  із  підтримки,  закріплений  у  законодав-
стві Угорщини, – спеціальна знижка на кошти, пов’язані  із 
НДДКР: зобов’язання сплачувати податок на прибуток ком-
панії (до 70% податку зменшується через інші види податко-
вих пільг) за поточний податковий рік та наступні три роки 
може бути знижене на 10% на зарплату як прямі витрати на 
фундаментальні  та  прикладні  дослідження  й  експеримен-
тальні розробки чи кошти, сплачені розробникам програм-
ного  забезпечення.  Для  підприємств  малого  та  середньо-
го бізнесу (далі – МСБ) ця пільга дорівнює 25%. Цей захід 
податкового  стимулювання  застосовується  незалежно  від 
того, чи використано можливість  зниження базових подат-
ків. Досвід Угорщини досить цікавий також з погляду сти-
мулювання до промислового впровадження (комерціалізації) 
НДДКР,  оскільки  суб’єктові  –  правовласнику  розроблених 
і  запатентованих ним НДДКР дозволяється вираховувати  з 
бази оподаткування 50% доходу, отриманого від особи, яка 
має матеріальні права (займається промисловим освоєнням 
НДДКР). У Нідерландах доходи від комерціалізації НДДКР 
оподатковуються  за  зниженою  ставкою  податку  на  прибу-
ток – 5% (стандартна ставка податку – 25,5%) [6, с. 58].

Нідерланди,  Чехія,  Бельгія  й  Італія  використовують 
зменшення ставок оподатковування заробітної плати пер-
соналу фірм, що здійснюють НДДКР. Наприклад, у Чехії 
надається фінансова підтримка в розмірі 9 000 тис. дола-
рів на одне нове робоче місце в НДДКР. А в Нідерландах 
оподаткування  заробітної  плати  та  відрахування  на  со-
ціальне  страхування для працівників,  які  проводять  ква-
ліфіковані  дослідження,  зменшуються  на  35%  (50%  для 
стартапів) за перші 250 тис. євро витрат на оплату праці в 
галузі R&D, а також зменшуються на 14% до досягнення 
максимальної суми в 14 млн євро. Окрім того, Бельгія, Іта-
лія, Іспанія, Австрія здійснюють вирахування з патентних 
доходів («патентні бокси»). Преференції в межах патент-
ного  боксу  виражаються  не  тільки  у  звільненні  частини 
доходів від оподаткування, але й у визначенні спеціальних 
ставок податків. Наявність  такої  преференції  передбачає 
або застосування сприятливої податкової ставки на дохо-
ди від патентного боксу, або дозвіл на вирахування доходу 
від  інтелектуальної  власності  з  бази  оподаткування  [8]. 
Бачимо ще  один  приклад  того,  як  держава  поєднує  сти-
мулювання  розвитку  інноваційного  бізнесу  й  одночасно 
вирішує інші проблеми – збільшення робочих місць тощо. 
Зокрема, патентні бокси не тільки сприяють підвищенню 
відсотка  запатентованих  інноваційних  технологій,  але  й, 
завдяки  пільгуванню,  робить  сферу  інноваційних  дослі-

джень  перспективною  для  інвестування  та  проведення 
нових досліджень. 

Інші  країни  Європи  також  здійснюють  податкове  сти-
мулювання інноваційної діяльності. Ірландія та Португалія, 
своєю чергою, використовують податкові преференції у ви-
гляді податкового кредиту, який становить 25% від величини 
витрат на НДДКР (в Ірландії – від 32,5% до 50%, у Португа-
лії – від 25% до 42%) [5, с. 15]. Загалом, податкове сприяння 
інноваційній галузі є частиною комплексної державної інно-
ваційної політики, націленої на перехід до цифрової економі-
ки. Такий підхід говорить про зрілість країни та її здатність 
до мобільності в середовищі сучасних вимог та трендів сві-
тової економіки. Комфортне економіко-правове середовище 
для інститутів інноватизації є запорукою розвитку сучасного, 
конкурентноспроможного бізнесу та держави загалом. 

Використання  засобів  податкового  стимулювання 
передусім  говорить  про  готовність  та  здатність  держави 
поступитися власними фіскальними інтересами, розрахо-
вувати на  задоволення  інших потреб, як-от  інвестування 
вивільнених  ресурсів  у  виробництво,  фундаментальні 
дослідження,  прикладні  розробки,  зменшення  відтоку  із 
країни носіїв інтелектуального потенціалу тощо. Запрова-
дження політики податкового стимулювання інноваційної 
діяльності фактично означає винайдення способів та меж 
балансування між державними та приватними інтересами, 
результатом яких є обопільне задоволення інтересів кож-
ного із суб’єктів [9, с. 71]. Держава має бути соціально орі-
єнтованою.  Державна  політика  повинна  бути  передусім 
спрямована на внутрішній розвиток як логічний етап (та/
або передумова) рівноправної участі у світових економі-
ко-політичних процесах.

Аналізуючи  широкий  видовий  спектр  засобів  подат-
кового  стимулювання  інноваційної  діяльності,  запро-
понований  країнами  ЄС,  саме  в  контексті  подальшого 
впровадження в Україні, варто сказати, що обрати якийсь 
конкретний  засіб  складно. Ми  вважаємо, що продуктив-
ність податкового стимулювання в галузі  інновацій мож-
лива лише за умови комплексного підходу. Якщо розібра-
ти на складові елементи саму  інноваційну діяльність, то 
маємо ключовою складовою інформацію, зокрема у фор-
мі комерційної таємниці, яка, у свою чергу, містить самі 
результати  досліджень,  технології  тощо.  Тому  одним  із 
перспективних засобів податкового стимулювання можна 
вважати патентні бокси. Не менш цікавими є дослідниць-
кий кредит та відрахування з податку на прибуток. 

Висновки. Розвиток  інноваційної  діяльності  сьо-
годні  –  пряма  запорука  та  невід’ємна  складова  частина 
конкурентноспроможної  держави.  Саме  із  цією  метою 
країни Європи активно впроваджують новітні технології 
та  всіляко  підтримують  науково-дослідні  та  дослідно- 
конструкторські роботи. Одним із заходів такого сприяння 
і є податкове стимулювання, що полягає в запровадженні в 
податкову систему країни засобів, що зменшують податко-
вий тиск і формують більш комфортне для розвитку інно-
вацій податкове середовище. За вдалого балансування між 
фіскальною та регулюючою функціями податкової систе-
ми  необхідний  пошук  та  створення  оптимального  комп-
лексу засобів стимулювання. Серед країн Європейського 
Союзу найбільш поширені такі засоби стимулювання, як 
податковий кредит та податкові пільги в різних варіаціях. 
Здатність держави до впровадження  інтенсивного подат-
кового  стимулювання  інноваційної  галузі  залежить  від 
стратегічних пріоритетів самої держави. 
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У статті досліджено питання про міжнародні заходи протидії ухиленню від сплати податків. Розкрито поняття ухилення від слати 
податків та розглянуто причини його виникнення. Здійснено аналіз таких заходів, як GAAR, SAAR, BEPS. Розглянуто основні положення 
Конвенції MLI та Директиви ATAD.

Ключові слова: ухилення від сплати податків, міжнародні заходи протидії ухиленню від сплати податків, план BEPS, GAAR, SAAR.

В статье изучен вопрос о международных мерах противодействия уклонению от уплаты налогов. Раскрыто понятие уклонения от 
уплаты налогов и рассмотрены причины его возникновения. Проведен анализ правил GAAR, SAAR и плана BEPS. Рассмотрены основ-
ные положения Конвенции MLI и Директивы ATAD.

Ключевые слова: уклонение от уплаты налогов, международные меры противодействия уклонению от уплаты налогов, план BEPS, 
GAAR, SAAR.

The problem of tax evasion is relevant and requires action to be taken to reduce it. It’s possible to reduce the size of this phenomenon through 
the regulation and improvement of tax legislation and the formation of a system that will not wipe working capital from business entities and will 
not encourage them to seek legislative gaps in order to reduce the burden or evasion of taxes.

Key words: tax evasion, international tax evasion measures, BEPS, GAAR, SAAR.

Постановка проблеми. Ухилення від сплати податків 
несе  загрозу  для  соціально-економічного  розвитку  дер-
жави, адже податкові надходження є основним джерелом 
доходів у бюджети. Через втрату податкових надходжень 
з’являються ризики бюджетної стабільності, виникає де-
фіцит фінансування соціальної сфери, що, у свою чергу, 
призводить до зниження рівня соціального захисту насе-
лення. Для  забезпечення нормального  розвитку держави 
необхідне  вирішення  зазначеної  проблеми.  Сьогодні  все 
більш  популярними  стають  міжнародні  заходи  протидії 
ухиленню від сплати податків.

Стан опрацювання. Незважаючи на велику кількість 
наукових  праць,  зазначена  проблематика  потребує  допо-
внень та актуалізації. Питання досліджували Є. Єрмаков, 
Н. Онищук, В. Вишневський, А. Вєткін та інші. Що ж сто-
сується міжнародних заходів протидії ухиленню від спла-
ти податків, то їм присвячені праці Р. Буссе, Є. Ігношиної, 
О. Тарасової, Ю. Касперовича, О. Попової, С. Верланова 
й інших науковців. 

Мета статті – дослідити міжнародний досвід протидії 
ухиленню від сплати податків, проаналізувати заходи, що 
застосовуються в Україні на сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу.  Економічна  ситуація, 
що склалася в Україні під час переходу до ринкових від-
носин, спричинила необхідність модернізації наявної по-
даткової системи. У зв’язку із чим одним із пріоритетних 
напрямів діяльності податкових органів щодо формуван-

ня ефективної системи оподаткування протягом останніх 
20 років є забезпечення належного контролю за виконан-
ням  платниками  податків  своїх  зобов’язань,  підвищення 
збирання і зниження заборгованості з податків і зборів у 
бюджетну систему України.

Ухилення від сплати податків – це спосіб зменшення 
податкових  платежів,  коли  платник  податків  навмисне 
уникає сплати податку (податків) або занижує розмір по-
даткових  зобов’язань,  порушуючи  чинне  законодавство. 
Умисним вважається діяння  (дія  або бездіяльність),  вчи-
нене особою, що усвідомлює, бажає чи свідомо припускає 
настання шкідливих наслідків таких діянь [4].

Ухилення від сплати податків є злочином у сфері гос-
подарської  діяльності, що  полягає  в  умисному  ухиленні 
від  сплати  обов’язкових  платежів  (у  вигляді  податків  та 
зборів),  що  входять  у  систему  оподаткування,  вчинено-
му  службовою  особою  підприємства,  установи  чи  орга-
нізації,  приватним  підприємцем  або  іншою  особою,  яка 
зобов’язана їх сплачувати (ст. 212 Кримінального кодексу 
України).

Поява  зазначеного  явища  тісно  пов’язана  з  уведення 
податків  як  таких,  адже  платник  податків  завжди  нама-
гається  зменшити суму податку, що необхідно  сплатити. 
Серед  причин  ухилення  від  сплати  податків  виділяють 
економічні,  політичні,  морально-психологічні,  правові  й 
організаційні. Основною причиною ухилення від  сплати 
податків є вплив податків на доходи  і витрати платників 
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податків за недостатнього розуміння ними переваг від спо-
живання  суспільних благ, що фінансуються  завдяки цим 
платежам. Податкове шахрайство й  ухилення  від  сплати 
податків  негативно  впливають  на  забезпечення  бюджет-
них надходжень і здійснення економічної політики. Коли 
відбувається бюджетна консолідація, багато країн змуше-
ні скорочувати витрати  і підвищувати доходи, а  значить, 
формування фінансової  політики  ускладнюється  даними 
явищами [3].

Сьогодні  є  необхідність  у правовому  співробітництві 
України  та  європейських  країн  у  боротьбі  з  ухиленням 
від сплати податків. Як заходи, яких треба вжити в меж-
ах міжнародного співробітництва з боротьби з ухиленням 
від сплати податків, можна виділити інформаційний обмін 
між  країнами;  обов’язок  ідентифікації;  вільний  доступ 
співробітників  органів  внутрішніх  справ  для  виїзду  або 
в’їзду в закордонні країни у справах даної категорії й інші.

Основними  формами  взаємодії  в  галузі  міжнародно-
го  податкового  регулювання  є  застосування  загальних 
правил  боротьби  з  ухиленням  від  сплати  податків  Gen-
eral Anti-Avoidance Rules  (далі  –  правила GAAR),  спеці-
альних  міжнародних  угод  із  податкових  питань  Specific 
Anti-Avoidance Rules (далі – SAAR), а також координація 
зусиль у межах діяльності Організації економічного спів-
робітництва  і розвитку  (далі – ОЕСР),  зокрема,  запрова-
дження плану Base erosion and Profit Shifting (далі – BEPS).

Директивою  Європейського  Союзу  проти  уникнення 
оподаткування передбачено правила GAAR. Це  загальна 
концепція боротьби з податковим ухиленням, що полягає 
в сукупності законодавчих і організаційних заходів, спря-
мованих на боротьбу з ухиленням від сплати податків, та 
характеризується широкою сферою використання.

Якщо правила GAAR – це загальна концепція боротьби 
з ухиленням від сплати податків, то правила SAAR перед-
бачають спеціальні, конкретні законодавчі заходи, що впро-
ваджуються в правову систему держави та застосовуються 
до вузького кола операцій. Іноді такі правила можуть мати 
назву Targeted Anti-Avoidance Rules (TAAR), тобто цільові 
правила протидії уникненню оподаткування [10].

Загальні  та  спеціальні  правила  закріплюються  як  у 
внутрішньому законодавстві держав, так і в їхніх двосто-
ронніх міжнародних договорах  із питань оподаткування. 
У  внутрішньому  законодавстві  вони  можуть  бути  закрі-
плені в законах та в судовій практиці. 

SAAR частіше закріплюються на законодавчому рівні. 
До  них  можна  віднести  спеціальне  регулювання  транс-
фертного ціноутворення, контрольованих іноземних ком-
паній.  Рідше  законодавчо  закріплені  GAAR.  Введення 
загальних правил дозволяє  інколи не враховувати подат-
кові переваги, отримані платником податку, що є логічним 
розвитком податкової політики, передбачає більш активне 
здійснення  обміну  інформацією  між  податковими  орга-
нами різних держав, розширення застосування принципу 
відкритості під час організації взаємин між платником по-
датків  і  податковими органами,  боротьбу  зі  згубною по-
датковою конкуренцією і «податковими гаванями» [2].

Їхнє завдання полягає в боротьбі з ухиленням від спла-
ти податків, не перешкоджаючи бізнесу та підприємцям – 
платникам податків  здійснювати  законну підприємницьку 
діяльність,  створенні  механізмів  протидії  застосуванню 
агресивних  схем  зменшення податків,  заснованих на  зло-
вживанні нормами внутрішнього законодавства і положень 
договорів про усунення подвійного оподаткування. Уперше 
GAAR запровадженні в національне законодавство Австра-
лії  в  1915  р.  Пізніше  принципи GAAR  імплементовані  в 
законодавчі  системи Нідерландів  (1924  р.), Франції  (1941 
р.), Німеччини (1977 р.), Канади (1988 р.), Китаю (2008 р.), 
Великобританії (2013 р.) та інших держав.

Характерними  елементами  правил  є  систематизація 
законодавчих норм і судових прецедентів, що визначають 
поняття «ухилення від податків», «зловживання податко-

вими  нормами»;  запровадження  законодавчих  норм,  що 
дозволяють податковим органам переглядати оподаткову-
вану базу і суму сплачуваних податків; законодавче закрі-
плення штрафів (або інших санкцій) за застосування схем 
мінімізації податків, заснованих на зловживанні податко-
вими нормами; опис ознак угод, що мають побічний ефект 
у вигляді виникнення податкових пільг; впровадження за-
конодавчих  механізмів  перевірки  змісту  застосовуваних 
бізнесом схем на предмет їхньої легітимності [12].

Важливим елементом правил GAAR є тягар доведення 
сумлінності чи, навпаки, несумлінності застосування плат-
никами  податкових  схем.  Кожна  держава  застосовує  свій 
підхід. У Бельгії,  Індії, Великобританії, Франції, Мексиці, 
Японії,  Італії  недобросовісну  природу  схем  податкового 
планування повинні доводити податкові органи. В Австра-
лії,  Росії,  Китаї,  Сполучених  Штатах  Америки,  Ірландії, 
Сінгапурі, Швеції та Південній Кореї довести сумлінність 
своїх схем повинен сам платник податків. У деяких інших 
країнах (Канада, Швейцарія, Польща, Індонезія, Німеччи-
на) тягар доведення розділено порівну між платником по-
датків  та  податковими  органами  [5].  Досвід  закордонних 
країн  доводить, що  сама  природа GAAR передбачає  суто 
суб’єктивне судження з боку податкових органів. Поступо-
во ці правила впроваджуються і в Україні.

У боротьбі з податковими зловживаннями важливу роль 
відіграють  ініціативи Організації  економічного  співробіт-
ництва  і  розвитку,  яка  інституційно  очолила  міжнародне 
податкове регулювання у 2012 р. після того, як G20 дору-
чила  удосконалити  рекомендації  із  протидії  агресивному 
податковому плануванню. ОЕСР об’єднує 35 найбільш еко-
номічно розвинених країн світу та співпрацює з державами 
світу, які не є членами організації, з Україною також, у меж-
ах  спеціалізованих  програм,  міжнародних  заходів,  надає 
урядам цих країн рекомендації з вивчення, розроблення та 
покращення соціально-економічної політики.

У 1988 р. розроблено Багатосторонню конвенцію про 
взаємну  адміністративну  допомогу  з  податкових  справ. 
Цей міжнародний договір регулює питання взаємної  до-
помоги його учасників у сфері адміністрування транскор-
донного оподаткування, а також, зокрема, боротьби з ухи-
ленням від сплати податків.

Конвенція  про  взаємну  адміністративну  допомогу  з 
податкових  справ  була  допрацьована  і  доповнена  спеці-
альним Протоколом на лондонському саміті G20 у 2010 р. 
Сьогодні  до  Конвенції  приєдналося  понад  100  держав, 
серед яких усі країни G20, країни БРІКС, майже всі чле-
ни ОЕСР та деякі офшорні юрисдикції. У 2004 р. до Кон-
венції приєдналася Україна, а у 2013 р. вона ратифікувала 
спеціальний Протокол до неї. Головна мета Конвенції – це 
створення механізму співпраці податкових органів різних 
держав у боротьбі з ухиленням від податків. Одним з осно-
вних  інструментів  співпраці  є  обмін  податковою  інфор-
мацією між країнами, що має 3 форми: обмін за запитом, 
автоматичний обмін,  спонтанний обмін. Крім  зазначено-
го,  Конвенція  передбачає ще  один  важливий  інструмент 
співпраці – податкові перевірки. Перевірки можуть бути 
двох  видів:  одночасні  перевірки,  податкові  перевірки  за 
кордоном [8].

Найважливішим кроком у протидії розмивання подат-
кової  бази  та  боротьбі  з  ухиленням  від  сплати  податків 
став опублікований у листопаді 2015 р. і схвалений на са-
міті G20 у Туреччині підсумковий план BEPS [1], що міс-
тить відповідні заходи ОЕСР. З ініціативи ОЕСР до плану 
BEPS можуть приєднуватися будь-які країни. Країни, що 
не  є  членами  ОЕСР  і  G20,  можуть  вступити  в  «Інклю-
зивну групу з імплементації плану BEPS”. Вимоги BEPS 
стосуються питань реформування внутрішнього податко-
вого законодавства і укладених між державами договорів 
про усунення подвійного оподаткування. Метою BEPS є 
створення  механізму  ефективної  боротьби  зі  схемами, 
які  сприяють  глобальному  переходу  прибутку   компаній 
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в  офшори,  та  правових  основ  боротьби  з  мінімізацією 
корпоративного  оподаткування  для  унеможливлення  за-
стосування  агресивних  схем  міжнародного  податкового 
планування [6].

Зазначений  план  являє  собою  набір  рекомендацій, 
що мають велике значення, проте він не має обов’язкової 
юридичної  сили.  План  BEPS  складається  з  15-ти  поло-
жень. Кожне положення – це опис конкретної податкової 
проблеми із запропонованими шляхами вирішення. Ці по-
ложення повинні бути впроваджені до національного за-
конодавства країн і міжнародних договорів між ними [7].

Серед основних положень можна виділити: удоскона-
лення правил  трансфертного ціноутворення,  запобігання 
уникненню  від  оподаткування,  оподаткування  доходів 
контрольованих іноземних компаній тощо. План BEPS за-
кріплює  мінімальні  стандарти  впровадження,  що  мають 
бути  реалізовані  кожною  країною-учасницею:  боротьба 
з податковими зловживаннями, підвищення ефективності 
механізмів  урегулювання  податкових  спорів,  уникнення 
зловживань  під  час  застосування  податкових  конвенцій, 
розкриття інформації про використання схем агресивного 
податкового планування.

На виконання пропозицій ОЕСР 28 січня 2016 р. Євро-
пейська  комісія,  у  межах  реалізації  плану  BEPS,  рекомен-
дувала Директиву  з  боротьби  з  ухиленням  від  податків  як 
частину заходів, спрямованих на посилення фінансової про-
зорості та боротьби з ухиленням від оподаткування. У липні 
цього ж року ухвалено Anti Tax Avoidance Directive (далі – 
ATAD). Вона містить юридично обов’язкові заходи щодо за-
безпечення мінімального рівня захисту від найбільш поши-
рених форм агресивного податкового планування.

У Директиві описані п’ять основних методів бороть-
би зі схемами ухилення від податків: уведення податку на 
приріст капіталу в разі виведення активів, запровадження 
правил про контрольовані іноземні компанії, застосування 
більш жорстких правил вирахування відсотків, усунення 
«гібридних схем» транскордонного ухилення від податків, 
уніфікація і впровадження правил GAAR [11].

Наступним  кроком  на  шляху  боротьби  з  ухиленням 
від  сплати  податків  на  міжнародному  рівні  стало  ухва-
лення  7  червня  2017  р.  Багатосторонньої  конвенції  про 
реалізацію пов’язаних із податковими договорами заходів 
попередження  розмивання  податкової  бази  і  виведення 
прибутку з-під оподаткування – Multilateral Convention to 
Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Ero-
sion and Profit Shifting (далі – Конвенція MLI).

Конвенція MLI є однією з обов’язкових частин реалі-
зації  плану BEPS. Вона  закріплює мінімальні  стандарти 
щодо  попередження  зловживань  податковими  договора-
ми,  недопущення  невиправданого  відступу  від  статусу 
«постійного  представництва»,  а  також  механізми  ви-
рішення  спорів  за  допомогою  обов’язкового  арбітражу. 

Вона передбачає спроможність країни, що приєдналася до 
неї, ввести зміни до всіх або деяких чинних конвенцій про 
уникнення подвійного оподаткування. Її механізм покли-
каний модифікувати велику кількість двосторонніх угод із 
країнами, що допоможе уникнути тривалих процедур пе-
регляду кожної з них у двосторонньому порядку [9].

1 січня 2017 р. Україна приєдналася до Програми роз-
ширеного співробітництва в рамках ОЕСР і взяла на себе 
зобов’язання імплементувати мінімальні стандарти плану 
дій BEPS. Приєднання України 23 липня 2018 р. до Кон-
венції MLI є виконанням двох із чотирьох положень міні-
мального стандарту BEPS [7]. 

24 жовтня 2018 р. Міністерство фінансів України спіль-
но з Національним банком опублікували законопроект про 
введення  в  дію  плану BEPS.  Законопроект  спрямований 
на  реалізацію  в  Україні  найбільш  необхідних  положень 
цього  лану,  а  саме:  розкриття  фізичними  особами-рези-
дентами України  своєї  участі  в  закордонних юридичних 
особах,  тобто встановлення правил про CFC  і  оподатку-
вання  їхнього  прибутку;  обмеження  витрат  на фінансові 
операції з пов’язаними особами; протидія зловживанням 
договорами  про  уникнення  подвійного  оподаткування; 
протидія схемам штучного догляду від статусу постійного 
представництва; удосконалення контролю за трансферним 
ціноутворенням; оптимізація вимог щодо документування 
трансфертного ціноутворення [9].

Імплементація  плану  BEPS  допоможе  гармонізувати 
міжнародні  податкові  правила  з  понад  сімдесятьма  кра-
їнами  світу  та  побудує  прозоре  податкове  середовище. 
Укладення  та  ратифікація Конвенції MLI допоможе дер-
жаві ввести потрібні зміни до міжнародних договорів про 
подвійне оподаткування між Україною й іншими держава-
ми. Конвенція сприятиме зменшенню переміщення укра-
їнського капіталу до держав із низьким рівнем оподатку-
вання для  зменшення податкових зобов’язань, допоможе 
збільшити надходження до бюджету.

Висновки. Проблема ухилення від сплати податків  є 
актуальною і потребує здійснення подальшої роботи для її 
вирішення. Зменшити розміри зазначеного явища можна 
через врегулювання і вдосконалення податкового законо-
давства та формування системи, що дозволить не вимива-
ти обігові кошти в суб’єктів господарювання і не буде спо-
нукати їх шукати законодавчих прогалин, щоби зменшити 
навантаження чи ухилитися від сплати податків. 

Значення  міжнародного  співробітництва  податкових 
органів та узгодженої із цією метою податкової політики 
держав стає дедалі більше. Розроблені міжнародним спів-
товариством заходи протидії ухиленню від сплати подат-
ків  застосовується  вже  багатьма  країнами  з  розвинутою 
економікою.  Україна  частково  імплементувала  в  націо-
нальне  законодавство деякі положення, що відповідають 
стандартам ОЕСР, та продовжує роботу в цьому напрямі.
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Стаття присвячена правовим аспектам визначення категорії подвійного оподаткування. Аналізуються доктринальні підходи до розу-
міння змісту подвійного оподаткування. Досліджуються юридичні ознаки подвійного оподаткування, розмежовуються понять «уникнен-
ня», «усунення» та «ухилення» від оподаткування.

Ключові слова: податки, подвійне оподаткування, платники податків, одночасність оподаткування, податковий тягар, уникнення 
оподаткування.

Статья посвящена правовым аспектам определения категории двойного налогообложения. Анализируются доктринальные подходы 
к пониманию содержания двойного налогообложения. Исследуются юридические признаки двойного налогообложения, разграничива-
ются понятия «избежание», «устранение», «уклонение» от налогообложения.

Ключевые слова: налоги, двойное налогообложение, налогоплательщики, одновременность налогообложения, налоговое бремя, 
избежание налогообложения.

The article is devoted to the legal aspects of the definition of the category of double taxation. The doctrinal approaches to understanding the 
content of double taxation are analyzed. The legal features of double taxation are studied, the concepts of “avoidance”, “elimination” and “eva-
sion” from taxation are distinguished.

Key words: taxes, double taxation, taxpayers, simultaneity of taxation, tax burden, avoidance of taxation.

У науці  міжнародного,  фінансового  та  податкового 
права  точиться  багато  дискусій щодо  сутності  подвій-
ного оподаткування, його правової природи, визначення 
даного поняття у зв’язку зі складністю даних відносин 
та  їх правовим регулювання. Наслідком таких числен-
них  дискусій щодо  правової  природи  подвійного  опо-
даткування стало те, що й досі не існує сталого визна-
чення поняття «подвійне оподаткування», що негативно 
впливає на регулювання даних відносин, адже основною 
вимогою, що висувається до наукової термінології, є  її 
чіткість,  однозначність  та  узгодженість  з  усіма  термі-
нами, які використовуються в науці. Сьогодні є чимало 
визначень поняття подвійного оподаткування в працях 
вітчизняних  і  закордонних  науковців.  Окрім  цього,  у 
положеннях міжнародних договорів про уникнення по-
двійного  оподаткування,  у  податковому  законодавстві 
інших країн містяться норми, що регулюють уникнення 
даного явища. Проте варто зазначити, що саме поняття 
подвійного  оподаткування  зазвичай  міститься  лише  в 
теоретичних працях,  але  єдиного нормативного визна-
чення  даного  поняття  на  даний момент  не  існує, що  і 
породжує наявність такої великої різноманітності дефі-
ніцій [1, с. 20].

Так, одним із перших, хто дослідив питання усунення 
подвійного оподаткування, став відомий науковець почат-
ку ХХ ст. Е. Селігман [2, с. 36]. У своїй праці “Essays in 
taxation”  він  дослідив  причини  й  умови  виникнення  по-
двійного оподаткування, дав наукове визначення поняття 
«подвійне оподаткування», виокремив характерні ознаки 
даного  явища.  Саме  його  праці  стали  основою  для  по-
дальшого дослідження цього явища різними вченими. На-
уковець  зазначав  необхідність  урегулювання  подвійного 
оподаткування як загальносуспільної проблеми [2, с. 36]. 
Він визначав більш широке розуміння подвійного оподат-
кування як дворазового чи багаторазового оподаткування 
податком чи податками того самого об’єкта оподаткування 
[1, с. 20].

Поняття  «подвійне  оподаткування»  досліджували  та-
кож  відомі  радянські  вчені:  Н.  Падейський,  М.  Загряц-
ков, Ю. Ровінський, О. Черепахін. У радянській науковій 

літературі  термінологічно  прийнято  під  подвійним  опо-
даткуванням  розуміти  не  тільки  одноразове  повторне 
оподаткування,  але  й  дворазове,  триразове,  багаторазове 
оподаткування [2, с. 37].

Завданням статті є правова характеристика змісту по-
няття подвійного оподаткування, його ознак.

На  сучасному  етапі  дослідження  правової  природи 
подвійного  оподаткування  сформувалися  різні  погляди 
вчених, які характеризуються суперечливістю та неодноз-
начністю.  Перший  підхід  до  розуміння  подвійного  опо-
даткування наголошує на тому, що основою в подвійному 
оподаткуванні є саме суб’єкт та об’єкт оподаткування. Цю 
думку підтримують такі вчені, як: С. Сутирін, О. Савиць-
ка, О. Євсєєв, В. Суторміна, В. Федоров, В. Андрущенко, 
В. Додонов, В. Панов, О. Румянцев. 

Так, на думку С. Сутиріна, «подвійне юридичне (між-
народне)  оподаткування  виникає  тоді,  коли  той  самий 
платник податків обкладається порівнянними (подібними) 
податками щодо  того  самого об’єкта обкладання  (подат-
кової  бази)  у  двох  чи  більше юрисдикціях  за  той  самий 
період часу» [3, с. 47]. Досить цікаве визначення поняття 
«подвійне оподаткування» дає О. Савицька, яка зазначає, 
що «подвійне оподаткування – це подвійна чи більша по-
даткова система як наслідок накладення кількох податків 
на ту саму власність» [4]. 

Проте,  на  наш  погляд,  досить  складно  погодитися  з 
таким  трактуванням  поняття  подвійного  оподаткування. 
Це можна пояснити тим, що податкова система по своїй 
суті є сукупністю податків, зборів та інших платежів, які 
стягуються із платників податків визначеним законом по-
рядком. Тому подвійне оподаткування доцільніше визна-
чати як певне явище чи юридичний факт, адже інакше ми 
можемо говорити про те, що відбувається накладення по-
даткових  систем двох  або декількох країн, що  зумовлює 
збільшення податкового тягаря на платника податків, що, 
у  свою  чергу,  призводить  до  появи  подвійного  оподат-
кування.  Що  стосуєть  об’єкта  оподаткування,  то  таким 
об’єктом може бути не лише власність, а й певні дії, стан, 
які викликають у платника обов’язок щодо сплати того чи 
іншого податку [1, с. 21].
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В. Суторміна, М. Федоров  і В. Андрущенко  зазнача-
ють, що терміном «подвійне оподаткування» (“double tax-
ation”) визначають випадок, коли об’єкт податку стосовно 
даного платника оподатковується в межах однієї чи кіль-
кох фіскальних юрисдикцій податком одного виду більше 
ніж один раз [2, с. 40].

Прихильниками  другого  підходу  є  В.  Кашин,  С.  Пе-
пеляєв,  М.  Кучерявенко  й  інші  вчені.  У  своїх  наукових 
працях науковці  дотримуються позиції, що в  основу по-
двійного оподаткування потрібно ставити право держави 
на стягнення податків, тобто податкову юрисдикцію дер-
жави. Характерною рисою даної позиції є те, що для уник-
нення даного явища, а також для його усунення головним 
критерієм  є  правове  регулювання  діяльності  держави  у 
сфері уникнення подвійного оподаткування [2, с. 41]. 

Вчення  російського  науковця В.  Кашина  ґрунтується 
на тому, що подвійне, або «надмірне» оподаткування ви-
никає тоді, коли оподаткування «міжнародних» доходів не 
координується податковими органами обох країн [5, с. 80]. 

На  думку  С.  Пепеляєва,  «міжнародне  юридичне  ба-
гаторазове  (подвійне  і більше) оподаткування можна ви-
значити  як  обкладання  аналогічними  податками  у  двох 
(і більше) державах одного і того ж платника податку по 
відношенню до одного і того ж об’єкта оподаткування за 
один і той же період часу» [2, с. 42].

Відомий український науковець М. Кучерявенко нео-
дноразово  у  своїх  дослідженнях  звертався  до  проблеми 
подвійного оподаткування. У своїх працях він також зро-
бив  спробу  визначити, що ж  являє  собою подвійне  опо-
даткування.  Так,  на  його  думку,  подвійне  оподаткуван-
ня  варто  визначати  як  «обкладання  одного  податкового 
об’єкта в окремого платника тим самим (або аналогічним) 
податком за той самий відрізок часу (найчастіше податко-
вий період)» [6, с. 27]. А міжнародне (зовнішнє) подвійне 
оподаткування  він  визначає  як  «оподаткування,  за  якого 
стикаються національні законодавства під час визначення 
об’єкта оподаткування чи платника податку, розглядаючи 
його як зобов’язану особу за аналогією із законодавством 
іншої держави» [6, с. 27].

Отже, можна зробити висновок, що проблему подвій-
ного  оподаткування,  яка  стосується  податкового  законо-
давства різних країн світу, можна вирішити за допомогою 
міжнародної співпраці таких держав.

Для розуміння самої сутності подвійного оподаткуван-
ня потрібно не лише звертати увагу на визначення поняття 
«подвійне  оподаткування»,  доцільно  також визначити  та 
проаналізувати ознаки подвійного оподаткування. Так,  у 
доктрині фінансового права науковці виділяють юридичні 
та фактичні ознаки подвійного оподаткування. 

У  своїх  працях  Л.  Вдовічена  зазначає,  що  юридичні 
ознаки подвійного оподаткування пов’язані з належним і 
адекватним правовим регулюванням державами механіз-
му стягнення податків [2, с. 43]:

– облік податків, сплачених за кордоном, під час визна-
чення податкових обов’язків у країні постійного місцепе-
ребування;

– механізм визначення джерела доходів;
– різниця в правилах і методиках обчислення оподат-

ковуваного доходу в різних державах [2, с. 43–45].
На  противагу  юридичним  ознакам,  фактичні  ознаки 

подвійного  оподаткування  пов’язують  утворення  остан-
нього з отриманням доходів платниками податків за меж-
ами їхньої країни:

1) ідентичність суб’єктів оподаткування (платників по-
датків)  або  об’єктів  оподаткування.  Ідеться  про  те,  коли 
різні  держави  в  межах  своєї  податкової  юрисдикції  по-
різному визначають суб’єкти й об’єкти оподаткування та 
взаємозв’язок даних правових категорій. Проблема вини-
кає саме тоді, коли органи законодавчої влади держав на-
магаються визначити базу оподаткування, адже платники 
податків отримують різноманітні доходи як в межах їхньої 

держави, так і поза нею. З іншого боку, наявна проблема 
щодо регулювання системи обліку доходів,  які платники 
податків,  резиденти  та  нерезиденти,  отримують  у  даній 
країні чи за  її межами, отже, сплати даними платниками 
податків;

2)  подвійне  оподаткування  пов’язане  з  оподаткуван-
ням, яке здійснюється в межах декількох (двох і більше) 
податкових юрисдикцій  [2,  с. 46]. Дана ознака вказує на 
те, що кожна країна в межах своєї юрисдикції самостійно 
та на власний розсуд встановлює систему податків, визна-
чає, яким чином вони будуть справлятися. Однак, як по-
казує міжнародна практика, кожна країна використовує у 
своїй діяльності одночасне застосування різних міжнарод-
них принципів оподаткування, що, у свою чергу, впливає 
на виникнення подвійного оподаткування;

3) подібність податків – обкладання тим самим чи по-
дібним податком [2, с. 47]. У такому разі ми можемо гово-
рити про  те, що подвійне оподаткування може виникати 
шляхом накладення одного об’єкта оподаткування на  ін-
ший як на території однієї держави, так і в різних подат-
кових юрисдикціях. Так, подвійне оподаткування наявне 
за оподаткування однакових за типом податків об’єктів, а 
не різних. Подвійне оподаткування може набувати форми 
повторного оподаткування того самого об’єкта оподатку-
вання різними податками. Тоді можна говорити про те, що 
сфера дії подвійного оподаткування стає надто широкою, 
тому зміст проблеми обмежується впливом на той самий 
об’єкт однотипних податків. Зазнають подвійного оподат-
кування не тільки юридичні особи, а й індивідуальні плат-
ники, фізичні особи [1, с. 23–24];

4) одночасність оподаткування (у той самий податко-
вий період). Подвійне оподаткування справді буде подвій-
ним, якщо воно здійснюється стосовно тих самих об’єктів 
чи суб’єктів, зазвичай за той самий відрізок часу (податко-
вий період) [7, с. 125]. 

Однократність оподаткування передбачає сплату плат-
ником податків певного податку лише один раз за відпо-
відний  податковий  період  з  того  самого  об’єкта  оподат-
кування.  Подвійне  оподаткування  як  негативне  явище 
виникає тоді, коли платник податку змушений виконувати 
своє податкове зобов’язання щодо певного об’єкта більше 
ніж один раз протягом відповідного податкового періоду.

Так,  на  думку  Ю.  Петраша,  «досліджуючи  сутність 
явища подвійного оподаткування як з позиції держави, що 
має дві основні цілі: наповнення державного бюджету за 
рахунок податків і обов’язкових платежів та забезпечення 
недискримінаційного  оподаткування  через  диференційо-
вані підходи до суб’єктів оподаткування, так і з позиції са-
мих платників податків, для яких неврегульоване подвійне 
оподаткування є непомірним тягарем, за якого втрачається 
сам  зміст діяльності, подвійне оподаткування в площині 
характерних ознак – явище негативне» [1, c. 23].

Отже, подвійне оподаткування є негативним явищем, 
адже той непомірний податковий тягар, який покладаєть-
ся  на  плечі  платників  податків  за  наявності  подвійного 
оподаткуванн,я спричиняє значні втрати коштів для даних 
осіб  у  процесі  здійснення  ними  господарської  діяльнос-
ті. Як наслідок, або зникає інтерес платників податків до 
здійснення  такої  діяльності,  або  платники  податків  на-
магаються незаконними шляхами  здійснювати свою під-
приємницьку діяльність, щоби мінімізувати втрати своїх 
коштів. 

Якщо  держави  не  приділяють  достатньої  уваги  усу-
ненню проблеми  подвійного  оподаткування  й  ігнорують 
її, то це спричиняє не лише втрату зацікавленості в здій-
сненні господарської діяльності, але й негативні наслідки 
для розвитку економічних відносин між країнами у вигля-
ді створення перешкод для обміну товарами, послугами, 
знижує приплив капіталу в такі країни.

Одним  із  найсерйозніших  економічних  наслідків  по-
двійного оподаткування стає безпосередній вплив на об-
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сяг інвестицій, що надходять до держави, державні доходи 
та їх розподіл у межах держави.

Так,  відомій  шотландський  учений  Адам  Сміт  ще  в 
1776 р. у своїй праці «Дослідження про природу і причи-
ни багатства народів» виокремив основні принципи опо-
даткування, серед яких особливу увагу приділяв принци-
пу стимулювання, що передбачає створення правових та 
економічних  інтересів  у  людей,  отримання  ними  вищих 
доходів, що, у свою чергу, приводить до отримання дер-
жавами  максимальної  економічної  вигоди.  Окрім  цього, 
як показує досвід становлення та функціонування подат-
кових систем у різних європейських країнах, до традицій-
них принципів, виокремлених Адамом Смітом, можна від-
нести і більш вузькі принципи, серед яких можна виділити 
такі:  податки  і  затрати на  їх  стягнення повинні  скерову-
ватися до мінімізації, щоби переорієнтувати з фіскальної 
функції  на  стимулюючу;  справедливість  використання 
податкових механізмів має полягати насамперед у немож-
ливості  подвійного  оподаткування;  сума  сплаченого  по-
датку повинна бути еквівалентна вартості благ та послуг, 
які отримують платники податків від держави; об’єкт опо-
даткування повинен визначатися відповідно до розумного 
оптимуму, передбачаючи стягнення не більше третини до-
ходу [1, с. 30].

Саме тому для здійснення ефективного правового ре-
гулювання  подвійного  оподаткування  та  мінімізації  не-
гативних  наслідків,  що  спричиняє  дане  явище,  держави 
укладають численні міжнародні договори про уникнення 
подвійного  оподаткування,  визначають  дієві  методи  та 
шляхи його подолання.

Ще одним важливим аспектом для розуміння сутності 
подвійного оподаткування є, на нашу думку, питання відсут-
ності  обґрунтованого  розмежування  понять  «уникнення», 
«усунення»  й  «ухилення», що  дозволяє  одним науковцям 
під  час  аналізу  врегулювання  подвійного  оподаткування 
розглядати зазначені терміни як співвідношення цілого та 
його складових частин, а до категорії «уникнення» вклю-
чати як законне ухилення від сплати податків, обумовлене 
правовою регламентацією, яка передбачає усунення подвій-
ного оподаткування, що закріплюється в правових нормах 
національного  законодавства  і  міжнародних  податкових 
угод  (форма  правомірної  поведінки  в  контексті  уникнен-
ня  подвійного  оподаткування),  так  і  незаконне  ухилення, 
що  включає незаконні механізми  відповідного  уникнення 
(форма  неправомірної  поведінки  в  контексті  уникнення 
подвійного  оподаткування),  тобто  підходити  до  поняття 
«уникнення» як до узагальнюючого, яке охоплює усунення 
подвійного оподаткування й ухилення від сплати податків 
[8, с. 50]. Інші науковці під час визначення поняття «уник-
нення» підходять до нього як до системи усунення подвій-
ного оподаткування, що являє собою негативне явище, яке 
порушує права платників податків і створює перешкоди на 
шляху міжнародної  інтеграції.  Треті  науковці  визначають 
уникнення від сплати податків як негативне явище, що за-
вдає  збитків  економіці  країни,  тобто розглядають його  як 
незаконне ухилення від сплати податків.

Саме тому необхідно передусім з’ясувати, чи є тотож-
ними визначення «уникнення подвійного оподаткування» 
й «усунення подвійного оподаткування», оскільки одні на-
уковці оперують ними як тотожними, а інші – як різними, 
що співвідносяться як ціле із частиною.

Згідно із «Тлумачним словником», «уникати – <…> за-
побігати чому-небудь, позбавлятися чогось; не допускати 
якихось  небажаних  наслідків,  результатів»,  а  «усувати  – 
<…> доводити що-небудь до зникнення, припиняти існу-
вання;  ліквідувати».  Отже,  етимологічний  зміст  терміна 
«уникнення» фактично охоплює запобігання й усунення. 

Що ж  стосується поняття «ухилення»,  то,  відповідно до 
цього ж словника, воно означає «<…> відступ від голов-
ного, правильного, прийнятого, порушення чогось; відхи-
лення» [8, с. 51]. Отже, етимологічно правильне вживання 
слова «уникнення» для визначення механізму недопущен-
ня та ліквідування подвійного оподаткування як негатив-
ного  явища,  тоді  як  уживання  словосполучення  «уник-
нення від сплати податків» є етимологічно неправильним, 
оскільки  значення  слова  «уникнення»  включає  запобі-
гання  й  усунення  яких-небудь  небажаних  результатів,  а 
«ухилення» – ні. Для визначення невиконання платника-
ми податків встановленого обов’язку зі сплати податків та 
зборів правильно вживати термін «ухилення». Проте в на-
уковій літературі та публіцистиці часто трапляється сло-
восполучення  «уникнення  від  сплати  податків»,  поняття 
«уникнення» й «ухилення» уживають як синоніми. Такий 
підхід  зумовлений  подвійним неправильним перекладом 
термінів,  що  вживаються  в  міжнародній  практиці.  Так, 
термін “avoidance” (англ.) спочатку був перекладений ро-
сійською мовою як «избежание», а потім українською – як 
«уникнення», а термін “evasion” (англ.) перекладено спо-
чатку російською як «уклонение», а потім українською – 
знову ж таки як «уникнення», у зв’язку із цим і виникли 
непорозуміння під час їх уживання [8, с. 51]. 

Більшість науковців для визначення механізму недопу-
щення та ліквідування подвійного оподаткування як нега-
тивного явища вживають термін «уникнення», а щодо не-
виконання платниками податків встановленого обов’язку 
зі сплати податків та зборів – «ухилення від сплати подат-
ків». Ухилення від сплати податків може бути як легаль-
ним  (законне),  коли платником  використовуються  пробі-
ли в законодавстві для ухилення від сплати податків, але 
його дії фактично не порушують закон, так і нелегальним 
(незаконне),  коли платник вдається до умисної несплати 
відповідних податків і зборів, для чого використовує неза-
конні способи та схеми уникнення оподаткування. Отже, 
ухилення від сплати податків, на нашу думку, не належить 
до системи врегулювання подвійного оподаткування,  а  є 
окремою  проблемою  міжнародного  податкового  права, 
яка потребує врегулювання.

Окремо хотілося б  зупинитися на позиції О. Шахма-
метьєва, який як елемент системи уникнення подвійного 
оподаткування  визначає  рівні  правового  регулювання  – 
національний  та міждержавний  [9,  с.  26]. Практика  вре-
гулювання подвійного оподаткування свідчить про те, що 
таке  врегулювання  можливе  як  на  національному  рівні, 
тобто  одностороннім  порядком,  шляхом  реформування 
національного  законодавства,  так  і  на  міждержавному  – 
шляхом укладення відповідних договорів між двома  або 
більше  країнами  щодо  уникнення  подвійного  оподатку-
вання.

Отже,  проаналізувавши  погляди  різних  учених щодо 
сутності подвійного оподаткування та його ознак, можна 
зробити  висновок,  що  подвійне  оподаткування  є  досить 
складним правовим явищем. Воно передбачає обкладан-
ня об’єкта оподаткування або окремого платника тим са-
мим податком декілька разів за певний податковий період. 
Дана проблема спричинена насамперед недостатністю та 
недосконалістю  правового  регулювання  даного  питання 
на державному та міждержавному рівнях. Урегулювання 
подвійного  оподаткування  являє  собою  комплексне  сис-
темне явище, спрямоване на забезпечення справедливого 
розподілення  податкових  обов’язків  платників  податків 
між  податковими  юрисдикціями  різних  країн,  яке  здій-
снюється на двох рівнях (національний і міждержавний) 
і включає принципи, методи та механізми уникнення по-
двійного оподаткування.
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УПРАВЛІННЯ ЖиТЛОВО-КОМУНАЛьНиМ ГОСПОДАРСТВОМ: 
АСПЕКТи ВДОСКОНАЛЕННЯ

MaNagEMENT Of hOuSINg aNd MuNICIPaL hOuSINg: aSPECTS Of IMPrOVEMENT

Голодник Ю.А.,
здобувач кафедри адміністративного і фінансового права

Національного університету біоресурсів і природокористування

У статті розглянуто сучасну систему державного управління галуззю житлово-комунального господарства. Аналізуються основні 
повноваження цих органів. Констатується, що сьогодні функції державного управління і державного контролю в галузі житлово-кому-
нального господарства розподілені між різними органами виконавчої влади. Водночас державний контроль тут здійснюється фрагмен-
тарно, щодо окремих питань. Робиться висновок, що історичний досвід і сучасні тенденції вказують на одне – централізоване державне 
управління галуззю житлово-комунального господарства неефективне та потребує максимальної децентралізації. Наводяться конкретні 
пропозиції щодо децентралізації й оптимізації центральних органів виконавчої влади в галузі житлово-комунального господарства.

Ключові слова: житлово-комунальне господарство, державне управління, державний контроль, децентралізація, оптимізація.

В статье рассматривается современная система государственного управления отраслью жилищно-коммунального хозяйства. 
Анализируются основные полномочия этих органов. Констатируется, что сегодня функции государственного управления и госу-
дарственного контроля в области жилищно-коммунального хозяйства распределены между различными органами исполнитель-
ной власти. При этом государственный контроль здесь осуществляется фрагментарно, по отдельным вопросам. Сделан вывод о 
том, что исторический опыт и современные тенденции указывают на одно – централизованное государственное управление от-
раслью жилищно-коммунального хозяйства является неэффективным и нуждается в максимальной децентрализации. Вносятся 
конкретные предложения по децентрализации и оптимизации центральных органов исполнительной власти в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, государственное управление, государственный контроль, децентра-
лизация, оптимизация.

The article deals with the modern system of state management of the housing and communal services sector. The main powers of 
these bodies are analyzed. It is stated that today the functions of state administration and state control in the field of housing and commu-
nal services are distributed among various executive authorities. At the same time, state control here is carried out fragmentarily, in relation 
to certain issues. It is concluded that the historical experience and current trends point to one thing: the centralized state administration of 
the housing and utilities sector is ineffective and needs maximum decentralization. Specific proposals on decentralization and optimization 
of central bodies of executive power in the field of housing and communal services are presented.

Key words: housing and communal services, state administration, state control, decentralization, optimization.

Постановка проблеми.  Житлово-комунальне  гос-
подарство  (далі  –  ЖКГ)  –  специфічна  сфера  держав-
ного  управління,  діяльність  якої  регламентується 
нормативно-правовими  актами  різних  галузей  права  – 
адміністративного,  цивільного,  житлового,  фінансового 
тощо.  Ефективність  функціонування  вказаної  сфери  на-
родного господарства значною мірою залежить від діяль-
ності суб’єктів та методів управління. Протягом останньо-
го  часу  відбувається  реорганізація  органів ЖКГ,  перехід 
підприємств  ЖКГ  із  комунальної  власності  в  приватну 
[1].  Україна  пройшла  довгий  шлях  до  формування  сис-
теми та механізмів державного управління у сфері ЖКГ. 
Постійні та неодноразові зміни (реорганізація, ліквідація, 
об’єднання) центральних органів виконавчої  влади, ком-
петентних в управлінні сферою ЖКГ, свідчать про те, що 
пошук оптимальної їх системи ще не завершено.

Метою статті є  надання  на  основі  аналізу  досвіду 
управління у сфері ЖКГ та сучасної політики державного 

управління згалом обґрунтованих пропозицій з удоскона-
лення системи державного управління галуззю ЖКГ.

Виклад основного матеріалу.  Самого  поняття  дер-
жавного управління у сфері ЖКГ не розкрито в жодному 
нормативно-правовому акті, хоча цю галузь регулює зна-
чна кількість нормативних актів.

Сьогодні термін «державне управління» згадується в по-
над  40  законодавчих  актах,  однак  жоден  із  них  не  містить 
визначення  цього  поняття,  так  само  немає  двох  законів,  в 
яких б вживали цей термін в однаковому значенні [2]. Лише 
в р. VII Указу Президента України «Про заходи щодо впро-
вадження Концепції адміністративної реформи в Україні» від 
22 липня 1998 р. № 810/98 надається визначення аналізова-
ного нами поняття. Відповідно до Указу, державне управлін-
ня – це вид діяльності держави, що полягає у здійсненні нею 
управлінського, тобто організуючого впливу на ті сфери і галу-
зі суспільного життя, які вимагають певного втручання держа-
ви, шляхом використання повноважень виконавчої впади [3].
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Немає єдиного підходу до трактування цього поняття 
й у науковців.

Одні  вчені  є  прихильниками  «широкого»  підходу  до 
тлумачення  поняття  державного  управління,  відповідно 
до  якого  державне  управління  є  різновидом  соціального 
управління, яке можна визначити як практичний, органі-
зуючий і регулюючий вплив держави на суспільну життє-
діяльність людей  із метою  її  впорядкування,  збереження 
або  перетворення,  спираючись  на  силу  державного  при-
мусу. Такий підхід до визначення державного управління 
характерний  для  представників  теорії  держави  і  права, 
теорії  управління,  конституційного  права. Представники 
ж адміністративно-правової науки дотримуються «вузько-
го» підходу до тлумачення державного управління, акцен-
туючи  увагу  на  тому, що  державне  управління  –  це  вид 
діяльності держави, що притаманний не будь-яким її ор-
ганам, а лише окремому виду, основним з яких є органи 
виконавчої влади [2].

Сьогодні  безпосереднє  управління  сферою  ЖКГ  із 
2011  р.  здійснює  Міністерство  регіонального  розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства Укра-
їни  (далі  – Мінрегіон),  повноваження  якого  закріплені  в 
Положенні про Міністерство регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господарства України 
(далі – Положення), затвердженому постановою Кабінету 
Міністрів України від 30 квітня 2014 р. № 197. Відповідно 
до п. 3 Положення, основні завдання Мінрегіону такі:

1)  забезпечення  формування  та  реалізація  державної 
регіональної політики, державної житлової політики  і по-
літики  у  сфері  будівництва,  архітектури,  містобудування, 
житлово-комунального господарства, зокрема щодо: благо-
устрою населених пунктів, поводження з побутовими від-
ходами, поховання, технічної інвентаризації об’єктів неру-
хомого майна, питної води та питного водопостачання;

2)  забезпечення  формування  державної  політики  у 
сфері  архітектурно-будівельного  контролю  та  нагляду, 
контролю у сфері житлово-комунального господарства, у 
сфері  інформатизації,  електронного  урядування,  форму-
вання і використання національних електронних інформа-
ційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, у 
сфері  ефективного  використання  паливно-енергетичних 
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енер-
гії й альтернативних видів палива;

3) забезпечення технічного регулювання у сфері будів-
ництва, містобудування, промисловості будівельних мате-
ріалів, житлово-комунального господарства [4].

Окрім  Мінрегіону,  деякі  повноваження  державного 
регулювання, моніторингу та контролю в галузі ЖКГ має 
Національна  комісія,  що  здійснює  державне  регулюван-
ня  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг  (далі  – 
НКРЕКП),  правовий  статус,  завдання, функції  та  повно-
важення  якої  визначено  у  відповідному  Законі  України 
[5]. Так, за ст. 2 вищевказаного Закону, НКРЕКП здійснює 
державне регулювання, моніторинг та контроль за діяль-
ністю  суб’єктів  господарювання  у  сферах  енергетики  та 
комунальних  послуг.  Зокрема,  у  сфері  комунальних  по-
слуг державне регулювання, моніторинг та контроль за ді-
яльністю з виробництва теплової енергії на теплогенерую-
чих установках, включаючи установки для комбінованого 
виробництва теплової й електричної енергії, транспорту-
вання її магістральними та місцевими (розподільчими) те-
пловими мережами, постачання теплової енергії в обсягах 
понад рівень, що встановлюється умовами та правилами 
провадження  господарської  діяльності  (ліцензійними 
умовами),  та  діяльністю  у  сфері  централізованого  водо-
постачання  і  водовідведення в обсягах понад рівень, що 
встановлюється умовами та правилами провадження гос-
подарської діяльності.

Окремі  контрольні  повноваження  у  сфері  ЖКГ  має 
Державна  архітектурно-будівельна  інспекція  (далі  – 
ДАБІ), що діє із 2011 р. Відповідно до п. 1 Положення про 

Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, за-
твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
9 липня 2014 р. № 294, ДАБІ України є центральним ор-
ганом виконавчої влади, який реалізує державну політику 
з питань державного архітектурно-будівельного контролю 
та нагляду [6].

Тобто  сьогодні  діє  така  система  органів  виконавчої 
влади, що виконують управлінські функції в галузі ЖКГ: 

1.  Міністерство  регіонального  розвитку,  будівництва 
та  житлово-комунального  господарства  України,  осно-
вним завданням якого в галузі ЖКГ є забезпечення форму-
вання та реалізація політики у сфері житлово-комунально-
го господарства загалом та контролю в цій сфері зокрема.

2. Національна комісія, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг, яка в 
галузі ЖКГ здійснює державне регулювання, моніторинг 
та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання щодо: 
діяльності  з  виробництва  та  транспортування  теплової 
енергії,  її  постачання  понад  рівень,  що  встановлюється 
ліцензійними умовами; та діяльності у сфері централізо-
ваного водопостачання та водовідведення в обсягах понад 
рівень, що встановлюється ліцензійними умовами.

3. ДАБІ, до повноважень якої в галузі ЖКГ належить 
здійснення контролю за дотриманням різними суб’єктами 
вимог  законодавства  у  сфері  містобудівної  діяльності, 
будівельних норм, стандартів і правил під час виконання 
підготовчих та будівельних робіт із будівництва, зокрема 
нового житла і реконструкції та ремонту наявного житло-
вого фонду.

Отже, можна  констатувати, що  сьогодні функції  дер-
жавного управління і державного контролю в галузі ЖКГ 
розподілені між різними органами виконавчої влади. Вод-
ночас державний контроль тут здійснюється фрагментар-
но, щодо окремих питань.

На  нашу  думку,  остання  «оптимізація»  системи  цен-
тральних органів виконавчої влади, компетенція яких по-
ширюється на сферу ЖКГ, є не зовсім вдалою. Оскільки, 
по-перше, як такої оптимізації не відбулося, органів дер-
жавного управління у сфері ЖКГ стало лише більше; по-
друге, незважаючи на збільшення кількості таких органів, 
їхня  система  не  може  забезпечити  якісний  контроль  за 
наданням послуг споживачам у сфері ЖКГ. Тобто головні 
цілі та завдання оптимізації центральних органів виконав-
чої  влади у  сфері ЖКГ,  яка  відбулася у 2011 р.,  не були 
досягнуті.

З  огляду  на  те,  що  сьогоднішній  стан  справ  у  сфері 
ЖКГ об’єктивно погіршується, держава в особі її уповно-
важених органів має запровадити дієвий механізм, завдяки 
якому буде забезпечено дотримання вимог законодавства, 
стандартів, правил, норм і порядків у сфері ЖКГ, установ-
лено відповідальність за порушення в ній [7].

На  наше  переконання,  такий  механізм  передусім 
пов’язаний з ефективним державним управлінням у галузі 
ЖКГ. Водночас така побудова сучасної моделі державно-
го управління повинна ґрунтуватися як на накопиченому 
досвіді управління саме в цій сфері, так і на сучасній по-
літиці  державного  управління  загалом.  Очевидним  є  те, 
що і цей історичний досвід, і сучасні тенденції вказують 
на  одне  –  централізоване  державне  управління  галуззю 
житлово-комунального  господарства  неефективне  та  по-
требує  максимальної  децентралізації.  На  наш  погляд, 
зумовлюється  це  тим, що житлово-комунальному  госпо-
дарству  притаманний  здебільшого  локальний  характер 
обслуговування  та  концентрація  об’єктів  надання  відпо-
відних послуг у конкретних населених пунктах. Фактично 
система ЖКГ України є сукупністю житлово-комунальних 
господарств окремих населених пунктів.

Так,  аналіз  функціонування  різних  центральних  ор-
ганів  державного  управління  зазначеною  галуззю  по-
казує,  що  держава  використовувала  різноманітні  цен-
тральні органи з такими управлінськими функціями як за 
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 організаційною формою (починаючи з комітету і закінчу-
ючи провідним центральним органом виконавчої влади – 
міністерством), так  і  за предметом відання  (здійснювали 
управління суто в галузі ЖКГ чи поєднували управлінські 
повноваження в цій та інших, функціонально пов’язаних 
сферах). Як ми бачимо, ефективного функціонування га-
луззі ЖКГ жодна із цих моделей так і не досягла.

Що  стосується  сучасної  національної  політики  з  пи-
тань державного управління, то стратегічним документом, 
що визначає вектори руху із цих та інших стратегічних пи-
тань на найближчі роки, є Указ Президента України «Про 
Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»» від 12 січ-
ня 2015 р. № 5/2015. Відповідно до цієї Стратегії, першо-
черговою політики держави є децентралізація та реформа 
державного управління, мета якої – відхід від централізо-
ваної моделі управління в державі, забезпечення спромож-
ності місцевого  самоврядування  та  побудова  ефективної 
системи територіальної організації влади в Україні [8].

Більш детально  напрями, механізми  і  строки форму-
вання ефективного місцевого самоврядування та територі-
альної організації влади регулюються розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України (далі – КМУ) від 1 квітня 2014 р. 
№ 333-р «Про схвалення Концепції реформування місце-
вого самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні». Усвідомлюючи, що на даний час ефективного 
та швидкого  вирішення потребують проблеми надмірної 
централізації  повноважень  органів  виконавчої  влади  та 
фінансово-матеріальних  ресурсів,  цим  розпорядженням 
КМУ детально визначив основні проблеми, шляхи і спо-
соби їх вирішення, принципи та завдання реформування, 
конкретні етапи реалізації Концепції (2014–2017 рр.), об-
сяг фінансових ресурсів та очікувані результати.

Так,  одним  зі  шляхів  і  способів  вирішення  згаданих 
проблем є розмежування повноважень між органами вико-
навчої влади й органами місцевого самоврядування на за-
садах децентралізації влади за принципом субсидіарності. 
Водночас основними повноваженнями органів місцевого 
самоврядування  базового  рівня  в  галузі ЖКГ  є  забезпе-
чення:  розвитку місцевої  інфраструктури,  зокрема  доріг, 
мереж водо-,  тепло-,  газо-,  електропостачання  і  водовід-
ведення,  інформаційних  мереж,  об’єктів  соціального  та 
культурного призначення; благоустрою території; надання 
житлово-комунальних  послуг  (централізоване  водо-,  те-
плопостачання  і  водовідведення,  вивезення  й  утилізація 
відходів, утримання будинків і споруд, прибудинкових те-
риторій комунальної власності); організації пасажирських 
перевезень на території громади; утримання вулиць і доріг 
у населених пунктах. Такі зміни мають відбуватися із за-
провадженням механізму державного контролю за відпо-
відністю Конституції  та  законам України рішень органів 
місцевого самоврядування та якістю надання населенню 
публічних послуг [9].

Тому ми не можемо говорити про ефективне управлін-
ня без такого його елемента, як дієвий і всебічний держав-
ний контроль.

Необхідність ефективного контролю центру над місце-
вим управлінням сумніву не викликає. Потреба в такому 
контролі  обґрунтовується  й  тим,  що  більшість  функцій, 
які здійснюються місцевою владою, по суті мають загаль-
нонаціональний  характер,  тому  потрібно  підтримувати 
хоча б деякі мінімальні стандарти їх реалізації.

Сьогодні ж  склалася  ситуація,  за  якої,  з  одного боку, 
Держархбудінспекція  –  це  орган,  якому  функціонально 
не  притаманні  виконання  повноважень  контролю  у  сфе-
рі ЖКГ, оскільки він не має кваліфікованих спеціалістів у 
цій галузі і, здійснюючи реалізацію державної політики з 
питань державного архітектурно-будівельного контролю, 
не виконує покладених на неї Кабінетом Міністрів Укра-
їни повноважень у сфері ЖКГ. А органи місцевого само-
врядування  фактично  контролюють  виконання  власних 
повноважень  у  сфері  ЖКГ  самостійно  створеними  під-

приємствами  або  самостійно  обраними  приватними  під-
приємствами – виробниками та/або виконавцями житло-
во-комунальних послуг. Як результат, кінцевий споживач 
послуг у сфері ЖКГ, звичайний громадянин, позбавлений 
можливості  неупередженого,  об’єктивного  захисту  сво-
їх  законних  прав  та  інтересів  у  даній  галузі  [7]. Органи 
ж НКРЕКП здійснюють контроль у  сфері ЖКХ тільки  з 
окремих питань.

Висновки. З огляду на вищезазначене, ми пропонуємо: 
– по-перше, відновити діяльність Державної житлово-

комунальної інспекції. За основу в питанні регулювання 
правового  статусу  Державної  житлово-комунальну  ін-
спекції можна взяти постанову Кабінету Міністрів Укра-
їни від 10 вересня 2008 р. № 798 «Про затвердження По-
ложення про Державну житлово-комунальну інспекцію», 
яка детально та вичерпно (включаючи навіть громадський 
контроль  у  вигляді  громадських  інспекторів)  визначає 
роль та місце Інспекції в правовідносинах у сфері ЖКГ;

–  по-друге,  реорганізувати  Міністерство  регіональ-
ного  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального 
господарства України шляхом виключення з його повно-
важень  управлінські  функції  у  сфері  житлово-комуналь-
ного  господарства  (фактично  ліквідувати Міністерство  з 
питань житлово-комунального господарства України, яке 
шляхом злиття з Міністерством регіонального розвитку та 
будівництва України увійшло до складу новоствореного у 
2011 р. Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України).

В  Україні  ж  під  час  реорганізації  Мінрегіону  його 
повноваження  в  галузі ЖКГ можна  розподілити між  ін-
шими  державними  і  недержавними  інституціями.  Так, 
повноваження  щодо  забезпечення  формування  та  реалі-
зації  державної  політики  у  сфері житлово-комунального 
господарства; політики у сфері контролю у сфері житло-
во-комунального  господарства, моніторинг  стану  рефор-
мування та розвитку житлово-комунального господарства 
можна покласти на Кабінет Міністрів України, адже, від-
повідно до ст. 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України»  від  27  лютого  2014  р. №  794–VII  («Відомості 
Верховної  Ради»,  2014, №  13,  ст.  222),  до  основних  за-
вдань  Кабінету  Міністрів  України  належить,  зокрема, 
розроблення і виконання загальнодержавних програм роз-
витку  та  забезпечення проведення державної  політики  в 
різних сферах.

Державну  житлово-комунальну  інспекцію  треба  наді-
лити  повноваженнями  щодо  затвердження:  нормативно-
правових актів із питань контролю у сфері житлово-кому-
нального  господарства;  порядків,  норм  і  правил  у  сфері 
житлово-комунального  господарства,  житлової  політики, 
благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими 
відходами, поховання; технічних умов у сфері питної води 
та питного водопостачання; методики визначення норм спо-
живання житлово-комунальних послуг; нормативів витрат і 
втрат ресурсів, що використовуються в житлово-комуналь-
ній сфері; порядку проведення моніторингу якості питної 
води і технічного стану об’єктів централізованого питного 
водопостачання тощо. Зумовлюється це тим, що розроблен-
ня та  затвердження цих документів потребує спеціальних 
знань та навичок, якими і мають володіти працівники ор-
ганів,  більшість  функцій  яких  становлять  контрольно-на-
глядові  за  дотриманням  державними  органами,  органами 
місцевого  самоврядування,  їх  посадовими  особами, юри-
дичними та фізичними особами актів законодавства в галу-
зі ЖКГ. Крім того, виконуючи контрольні функції, Інспек-
ція паралельно може виконувати функції щодо моніторингу 
підготовки та проходження опалювального сезону, а також 
оплати населенням, юридичними особами наданих їм жит-
лово-комунальних послуг. 

Національна  комісія,  що  здійснює  державне  регу-
лювання  у  сферах  енергетики  та  комунальних  послуг, 
може  ефективно  виконувати  функції  із  затвердження 
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нормативно- правових актів у сфері ефективного викорис-
тання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 
відновлюваних  джерел  енергії  й  альтернативних  видів 
палива; розроблення та координації програм підвищення 
енергоефективності й енергозбереження в житлово-кому-
нальному  господарстві,  обладнання  житлових  будинків 
засобами обліку і регулювання споживання води та тепло-
вої енергії; формування прогнозних балансів споживання 
теплової енергії тощо, оскільки ці питання функціонально 
пов’язані зі сферою діяльності Комісії.

Реалізуючи  контрольно-наглядові  повноваження  в  ар-
хітектурно-будівельній  сфері,  ДАБІ  України  може  взяти 
частину повноважень Мінрегіону щодо затвердження: про-
грами підвищення енергоефективності в будівельній галу-
зі; кваліфікаційних вимоги до виконавців робіт, пов’язаних 
зі  створенням  об’єктів  архітектури;  нормативно- правових 
актів із питань архітектурно-будівельного контролю та на-

гляду. А також проведення архітектурно-містобудівних кон-
курсів; професійної атестації виконавців робіт, пов’язаних 
зі створенням об’єктів архітектури.

Нарешті,  місцеві  органи  виконавчої  влади  й  орга-
ни  місцевого  самоврядування,  будучи  обізнаними  щодо 
стану справ у відповідній місцевості, можуть ефективно 
виконувати  повноваження  із  проведення  установленим 
порядком  моніторингу  соціально-економічних  та  інших 
показників  розвитку  населених  пунктів;  затвердження 
програм подолання депресивності територій і проведення 
моніторингу їх виконання; загальної координації розвитку 
сільських територій; розроблення інвестиційних програм 
і проектів регіонального розвитку; проведення архітектур-
но-будівельних конкурсів та інших конкурсних заходів.

Таке рішення відповідатиме розпочатому процесу де-
централізації й оптимізації центральних органів виконав-
чої влади.
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У статті розглянуто питання розвитку правових механізмів забезпечення і захисту прав людини. Ефективний захист прав людини 
є основною ознакою будь-якої правової держави. Із проголошенням України незалежною державою право кожного на судовий захист 
стало одним із фундаментальних прав людини, гарантованих конституційним порядком. 

Ключові слова: права, захист людини, суд, гарантії, міжнародний захист.

В статье рассмотрены вопросы развития механизмов обеспечения и защиты прав человека. Эффективная защита прав человека 
является основным признаком любого правового государства. С провозглашением Украины независимым государством право каждого 
на судебную защиту стало одним из фундаментальных прав человека, гарантированных в конституционном порядке.

Ключевые слова: права, защита человека, суд, гарантии международная защита.
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The article deals with the development of legal mechanisms for the provision and protection of human rights. Effective protection of human 
rights is a fundamental feature of any rule of law. With the proclamation of Ukraine by an independent state, the right of everyone to judicial pro-
tection became one of the fundamental human rights guaranteed by the constitutional order.

Key words: rights, human rights, court, guarantees, international protection.

Постановка проблеми.  Особливості  конституційно-
правового механізму захисту конституційних прав, свобод 
людини та громадянина в Україні та в Європейському суді 
з прав людини, а також процедура звернення до Європей-
ського  суду  з  прав  людини  громадян  України  по  захист 
передбачає ст. 55 Основного закону, згідно з якою права і 
свободи людини і громадянина захищаються судом, саме 
вона  й  закріплює  положення щодо  звернення  до  міжна-
родних судових установ чи відповідних органів міжнарод-
них організацій по такий захист, за умови, якщо Україна є 
їхнім членом чи учасником.

Стан опрацювання. Питанням міжнародного  захис-
ту прав людини висвітлено в працях таких науковців, як: 
М.  Антонович, М.  Баймуратов,  О.  Бурлак,  В.  Буткевич, 
В. Манукян, А. Мовчан, С. Нестеренко, Б. Радченко й ін.

Мета статті  –  зробити  аналіз  міжнародно-правового 
механізму забезпечення і захисту прав і свобод людини і 
громадянина, висвітлити процедури звернення по захист 
до Європейського суду з прав людини громадян України.

Виклад осново матеріалу. Права людини –  складне, 
багатоаспектне  явище. У різні  епохи проблема прав лю-
дини незмінно залишалася політико-правовим, релігійно-
етичним і філософським феноменом.

Людство на шляху  утвердження прав  і  свобод  люди-
ни пройшло тернистий шлях, крок за кроком обмежуючи 
всевладдя держави, поширюючи принцип рівноправності 
на все більше коло осіб та відносин між ними. Історія ідеї 
прав людини бере початок з давніх часів. Уже в Біблії міс-
тяться положення про цінність і недоторканність людсько-
го життя, рівність людей. В античних державах і країнах 
Давнього Сходу обґрунтовувалася рівність людей однако-
вими природними умовами їхнього походження з Космосу, 
«неба». І хоча за часів рабовласництва і феодалізму пану-
вала ідея про права «вільних» людей (Аристотель, Платон 
та ін.), її розвиток сприяв накопиченню інтелектуального 
матеріалу для подальшого (буржуазного) стрибка в цьому 
напрямі – визнання рівності всіх людей перед законом [1].

Проблема  прав  і  свобод  людини  є  вельми  складним 
явищем,  яке  пребуває  в  полі  зору  не  тільки  права,  але  і 
філософії,  психології,  педагогіки  й  інших  наук.  Права  і 
свободи  людини  і  громадянина  є  досягненням  людської 
цивілізації: основні права і свободи людини закріплені в 
міжнародних  законах  і  нормах.  У  різні  епохи  проблема 
прав людини  завжди була насамперед правовою пробле-
мою,  хоча  й  набувала  нерідко  релігійно-етичного,  філо-
софського звучання [2].

Відомий конституціоналіст А. Кассезе визначає ієрар-
хічну  позицію  прав  людини.  На  його  думку,  абсолютні 
міжнародні норми з питань захисту прав людини перебу-
вають на вершині міжнародного правопорядку і є передо-
вим установчим конституційним принципом міжнародно-
го співтовариства [3].

На думку Ю. Волошина, вихід людини, її прав та інтер-
есів на перший план міждержавного співробітництва зумо-
вив істотні зміни в правовому статусі людини: якщо раніше 
її правовий статус визначався суто нормами національного 
права, то нині, завдяки розвитку міжнародного гуманітар-
ного права, виникненню великої кількості міжнародних ор-
ганів, що мають захищати права людини, остання отримала 
можливість  від  власного  імені  виступати  на  міжнародній 
арені на захист своїх порушених прав [4].

Є. Львова визначає, що обсяг обов’язків щодо забезпе-
чення реалізації прав, перелічених в основних міжнарод-
но-правових актах, можна представити так: 

а)  обов’язки, що містяться  в  таких  ліберальних між-
народно-правових кодифікованих актах, як: Міжнародний 

пакт про громадянські та політичні права 1996 р. (Грома-
дянська  конвенція Організації Об’єднаних Націй  (далі  – 
ООН), в основу якої покладено Загальну декларацію прав 
людини  (1948  р.));  Конвенція  про  захист  прав  людини  і 
основоположних  свобод  1950  р.  (Європейська  конвенція 
з прав людини) тощо;

б) обов’язки, що містяться в соціальних міжнародно-
правових  кодифікованих  актах,  наприклад:  у Міжнарод-
ному  пакті  про  економічні,  соціальні  і  культурні  права 
1966 р. (Соціальна конвенція ООН); Міжнародній конвен-
ції про права інвалідів 2006 р. (Конвенція ООН про права 
інвалідів); Європейській соціальній хартії 1961 р. та Пере-
глянутій Європейській соціальній хартії 1996 р. тощо;

в)  обов’язки,  передбачені  нормами  звичаєвого права, 
та ін. [5].

У  всіх  народів  завжди  існували  моральні  та  правові 
кодекси на  захист  людської  гідності,  які  визначали межі 
втручання державної влади в життя простої людини. Але 
зазвичай  відносини  в  площині  «влада  –  людина»  були 
об’єктивно нерівними. У першій половині XX ст. це при-
звело до появи  тоталітарних режимів  і  найжахливішої  в 
історії світової бійні. Запровадження єдиної міжнародної 
системи захисту прав людини стало одним із найважливі-
ших завдань створеної після  завершення Другої  світової 
війни Організації Об’єднаних Націй. Наріжним каменем 
у побудові системи захисту прав людини стало ухвалення 
Загальної декларації прав людини 12 грудня 1948 р. Від-
тоді  рішенням  ООН  12  грудня  проголошено  Днем  прав 
людини [6].

Загальна декларація прав людини від 10 рудня 1948 р. 
як  специфічний  збірний міжнародно-правовий  документ 
увібрала в себе всі досягнення світової цивілізації у сфері 
прав людини, включає весь комплекс прав і свобод у ци-
вільній,  політичній,  соціально-економічній  і  культурних 
сферах [7].

На шляху становлення і розвитку інституту правового 
статусу людини і громадянина ухвалено багато правових 
актів, які стали вагомим внеском у розвиток цього інсти-
туту. Серед них Петиція про права (1628 р.), Habeas Corpus 
Act (1679 р.), Білль про права (1689 р.), Декларація неза-
лежності  Сполучених Штатів  Америки  (1776  р.),  фран-
цузька Декларація прав людини і громадянина (1789 р.) і, 
звичайно ж, Загальна декларація прав людини, ухвалена 
Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 р. Крім того, у 1966 
р. ООН ухвалила два важливих документи: Міжнародний 
пакт про громадянські і політичні права та Міжнародний 
пакт про економічні, соціальні і культурні права, які разом 
із Загальною декларацією про права і свободи людини ста-
новлять так звану Хартію прав людини. Доречно згадати 
і  про  інші  міжнародно-правові  акти, що  створили  осно-
ву для подальшого  закріплення  і  розвитку прав  і  свобод 
людини і громадянина: Заключний акт Наради з безпеки 
і  співробітництва  в Європі  (1975 р.), Підсумковий доку-
мент Віденської зустрічі представників держав-учасників 
Наради  з безпеки  та  співробітництва в Європі  (1989 р.), 
Конвенція про встановлення міжнародної системи збере-
ження  прав  у  галузі  соціального  забезпечення  (1982  р.), 
Паризька хартія для нової Європи (1990 р.) та ін. [8]. 

Вступ України до Ради Європи, ухвалення Конституції 
України (1996 р.), ратифікація парламентом України Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод 
(1950 р.) є тими підвалинами, які охоплюють основні на-
прями правової реформи в Україні, спрямованої на утвер-
дження  і  забезпечення,  гарантування  і  захист  основних 
прав  і  свобод людини  і  громадянина. В Україні визнача-
ється необхідність подальшої гармонізації законодавства з 
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міжнародно-правовими стандартами у сфері прав людини. 
Під кутом зору даної ідеології відбувається переоцінка по-
глядів  на  конституційні  гарантії  прав  і  свобод  людини  і 
громадянина в Україні, удосконалення механізму реаліза-
ції, гарантії та захисту прав, свобод та обов’язків людини і 
громадянина в умовах адаптації законодавства України до 
вимог Європейського Союзу (далі – ЄС).

На жаль, Україна ще не може похвалитися сталим ме-
ханізмом реалізації основних прав людини. Але й те, що 
зроблено за часи незалежності, не може не викликати захо-
плення. Це насамперед новосформовані інститути захисту 
прав людини – Уповноважений Верховної Ради України з 
прав людини, Конституційний та адміністративні суди; це 
також модернізовані інститути правозахисту – адвокатура, 
нотаріат тощо [9]. 

У контексті адаптації законодавства України до законо-
давства ЄС варто дослідити питання, які саме зобов’язання 
щодо дотримання та захисту прав людини і громадянина взя-
ли на себе країни – члени ЄС. Тут варто погодитися з думкою 
І. Лобасюка про те, що Європейська конвенція з прав люди-
ни стала першим міжнародним правозахисним документом, 
спрямованим на захист широкого спектра цивільних та полі-
тичних прав, що запровадив ефективний контрольний меха-
нізм. Це стало можливим завдяки тому, що сам документ був 
представлений у вигляді міжнародної угоди, держави-учас-
ниці якої брали на себе відповідні  зобов’язання,  а  також у 
результаті запровадження системи контролю за імплемента-
цією прав на національному рівні [10].

Для забезпечення додержання високими договірними 
сторонами їхніх зобов’язань за Європейською конвенцією 
з прав людини, укладеною в Римі 4 листопада 1950 р. (на-
брала чинності 3 вересня 1953 р.), та протоколами до неї 
створено Європейський суд з прав людини – міжнародний 
судовий орган на постійній основі, наділений компетенці-
єю виносити рішення проти держав, які не виконують свої 
зобов’язання  (ст.  19).  Європейський  суд  з  прав  людини 
(далі – ЄСПЛ) є міжнародним судовим органом для контр-
олю за виконанням державами-учасницями норм про пра-
ва людини, закріплених у р.  І Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод та в протоколах до Кон-
венції. Україна як член Ради Європи підписала Конвенцію 
9 листопада 1995 р. Після її ратифікації Верховною Радою 
17  липня  1997  р.  та  з  набуттям  нею  чинності  в  Україні 
наша держава визнала для себе обов’язковою юрисдикцію 
Європейського суду з прав людини [11].

Європейський суд з прав людини справді можна вва-
жати  найефективнішим  засобом  захисту  прав  та  свобод 
людини. По-перше, його рішення, на відміну від рішень 
інших інституційних механізмів, доступних країнам Євро-
пи, мають зобов’язальний характер, тобто є обов’язковими 
до  виконання  державами-членами  Конвенції  про  захист 
прав людини  і основоположних свобод  (далі – Європей-
ська конвенція з прав людини, ЄКПЛ). По-друге, Європей-
ський  суд  з  прав  людини  здатний  до  змін  відповідно  до 
потреб міжнародної спільноти та викликів, що вона перед 
ним ставить. Так, наприклад, у відповідь на перенаванта-
ження Суду великою кількістю заяв Рада Європи здійсни-
ла реформування Суду, ухливши 2004 р. Протокол № 14 
до Конвенції про захист прав людини  і основоположних 
свобод. Цей Протокол, зокрема:

– уповноважив суддю одноособово вирішувати питан-
ня щодо прийнятності заяви та, за наявності на те підстав, 
визнавати заяви неприйнятними;

– розширив повноваження комітетів, уповноваживши 
їх постановляти рішення по суті, якщо покладене в основу 
справи питання щодо тлумачення або застосування Кон-
венції чи протоколів до неї  є предметом усталеної прак-
тики Суду;

–  розширив  наглядові  повноваження  Комітету  міні-
стрів Ради Європи й уповноважив його звертатися до Суду 
для отримання відповідного роз’яснення в разі, коли він 

вважає,  що  нагляд  за  виконанням  остаточного  рішення 
ускладнений проблемою його  тлумачення,  а  також  звер-
татися  до  Суду  з  питанням  про  додержання  державою, 
яка відмовляється виконувати остаточне рішення в справі, 
у якій вона є стороною, свого зобов’язання. В останньо-
му випадку, якщо Суд встановлює порушення державою 
свого  обов’язку  виконувати  рішення  суду,  у  яких  вона  є 
стороною, він передає справу Комітету міністрів з метою 
визначення заходів, яких потрібно вжити [2]. 

Ст.  46  Конвенції  про  захист  прав  людини  і  осново-
положних  свобод  містить  повноваження  Комітету  міні-
стрів звертатися до Суду з метою отримання відповідного 
роз’яснення в разі, коли Комітет міністрів Ради Європи вва-
жає, що нагляд за виконанням остаточного рішення усклад-
нений проблемою його тлумачення, а також повноваження 
звернутися до Суду з питанням про додержання державою, 
яка відмовляється виконувати остаточне рішення в справі, 
у якій вона є стороною, свого зобов’язання. В останньому 
випадку, якщо Суд встановлює порушення державою свого 
обов’язку виконувати рішення Суду, у яких вона є  сторо-
ною, він передає справу Комітету міністрів із метою визна-
чення заходів, яких потрібно вжити [12]. 

Європейський суд з прав людини приймає до розгляду 
заяви лише тоді, коли вони відповідають умовам прийнят-
ності  –  критеріям,  за  якими  визначається  прийнятність 
заяв, визначеним у ст. 35 Конвенції про захист прав люди-
ни і основоположних свобод. Але основне, що заявником 
мають бути вичерпані всі національні засоби юридичного 
захисту згідно із загальновизнаними принципами міжна-
родного  права.  Мета  зазначеного  правила  визначається 
бажанням надати національним органам можливість запо-
бігти порушенням Конвенції  або виправити  їх. Воно ба-
зується на положенні, що закріплено в ст. 13 даного між-
народного договору,  відповідно до якої  кожен, чиї права 
та свободи, визнані в цій Конвенції, порушено, має право 
на ефективний засіб юридичного захисту в національному 
органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особа-
ми, які здійснювали свої офіційні повноваження [11].

Варто  підкреслити  той факт, що Європейський  суд  з 
прав  людини  може  брати  справу  до  розгляду  впродовж 
шести місяців від дати постановлення остаточного рішен-
ня в національному праві. Зазначена позиція безпосеред-
ньо  пов’язана  з можливістю  вичерпання  всіх  національ-
них  засобів  захисту,  тому  що  відрахунок  шести  місяців 
розпочинається саме з вичерпання таких засобів.

Метою  запровадження  такого  відліку  часу,  на  думку 
Суду,  є  необхідність  гарантувати  правову  визначеність  і 
забезпечити, щоби справи, в яких порушуються питання, 
пов’язані з Конвенцією, розглядалися впродовж розумно-
го часу, не змушуючи органи влади й інших зацікавлених 
осіб перебувати в стані невизначеності надто довго (спра-
ва «Р. М. проти Сполученого Королівства»). Крім того, це 
правило дає потенційному заявникові достатній строк для 
роздумів  стосовного того, чи подавати  заяву,  і,  якщо він 
вирішить, що так, чітко визначити свої аргументи й окрес-
лити  стверджувальну шкоду,  воно  також полегшує  вста-
новлення фактів у справі, оскільки із плином часу розгляд 
фактів у заяві буде все більш проблематичним [13].

Цікавим є той факт, що 16 травня 2013 р. Комітет міні-
стрів Ради Європи схвалив Протокол № 15 до Конвенції про 
захист прав людини та основоположних свобод (24 червня 
2013 р. Протокол відкрито для підписання), яким термін на 
звернення зі скаргами до Європейського суду з прав люди-
ни скорочено із шести до чотирьох місяців.

Що стосується мови подання заяви до Європейського 
суду з прав людини, то офіційними мовами Суду є англій-
ська та французька,  але,  за бажанням, можна  звертатися 
до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї  з держав, 
що  ратифікували  Конвенцію.  На  початковій  стадії  про-
вадження Суд може також листуватися із заявником цією 
мовою. Проте, якщо Суд не визнає заяву неприйнятною на 
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основі надісланих документів, а вирішить запропонувати 
уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд 
вестиме листування англійською чи французькою мовою, 
а  заявник  чи  його  представник,  за  загальним  правилом, 
мають  надсилати  подальші  зауваження  англійською  чи 
французькою мовами.

Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою (не 
телефоном). Якщо заяву надіслано електронною поштою 
або факсом, то заявнику обов’язково потрібно продублю-
вати її звичайною поштою. Також немає необхідності бути 
особисто присутнім у Суді для усного викладення обста-
вин справи.

Листи і документи, які надсилаються до Суду, не варто 
прошивати степлером, склеювати чи скріплювати  іншим 
чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеро-
вані.

У змісті заяви, згідно з положеннями правила 47 Регла-
менту Суду, необхідно:

а) навести стислий виклад фактів, щодо яких заявник 
скаржиться, та суть скарг;

б)  зазначити права,  гарантовані Конвенцією або про-
токолами до неї, які, на думку заявника, порушені;

в)  назвати  національні  засоби  юридичного  захисту, 
якими заявник скористався;

г) навести перелік рішень судів (або інших державних 
органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення й 
органу, який його виніс, а також коротку інформацію про 
зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії са-
мих рішень  (Суд не повертає надіслані йому документи, 
тому необхідно надсилати тільки копії, а не оригінали).

Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоби заява була 
підписана заявником або його представником.

Якщо  заявник  не  бажає  розкривати  свою  особу,  він 
має це зазначити в заяві до Суду та викласти причини на 
виправдання такого відступу від загального правила глас-
ності  провадження  в  Суді.  У  виняткових  і  виправданих 
випадках голова палати Суду може надати дозвіл на ано-
німність [14].

Судом визначаються й обмеження щодо розгляду заяв, 
одним із них є те, що, відповідно до п. а) ч. 2 ст. 35 Конвен-
ції про захист прав людини і основоположних свобод, Суд 
не розглядає жодної індивідуальної заяви, поданої згідно 
зі ст. 34, якщо вона є анонімною [11].

Анонімною вважається заява, якщо матеріали справи 
не містять жодного елемента, що дозволив би встановити 
заявника (наприклад, немає прізвища, а зазначено псевдо-
нім тощо).

Європейський суд  з прав людини також не розглядає 
жодної індивідуальної заяви, поданої згідно зі ст. 34, якщо 
вона по своїй суті ідентична заяві, що вже була розглянута 
Судом чи подана на розгляд до іншого міжнародного орга-
ну розслідування чи врегулювання, а також якщо вона не 
містить нових фактів у справі (п. б. § 2 ст. 35 Конвенції про 
захист людини і основоположних свобод) [11].

Відповідно до ст. 35 § 3 п. а) Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод, «Суд оголошує непри-
йнятною будь-яку індивідуальну заяву, подану згідно зі ст. 
34, якщо він вважає: а) що ця заява <…> є зловживанням 
правом подання заяви <…>» [11].

Можна  поділити  на  кілька  категорій  справи,  в  яких 
ЄСПЛ визначив зловживання правом на оскарження:

– інформація, що вводить в оману (подання заяви під 
несправжнім прізвищем, підробка документів, поданих до 
Суду тощо);

–  вживання  образливих  формулювань  (застосування 
особливо образливих, погрозливих або провокативних ви-
словлювань проти уряду-відповідача, проти самого Суду, 
його суддів, його канцелярії або її працівників);

– порушення вимог конфіденційність під час процеду-
ри дружнього врегулювання (розголошення конфіденцій-
ної інформації має бути умисним);

–  заява  явно  сутяжницька  або  позбавлена  реальної 
мети.  Зловживанням  вважається  той  факт,  коли  заявник 
неодноразово  подає  до  Суду  сутяжницькі  й  явно  необ-
ґрунтовані заяви, аналогічні заяви, яку він подавав раніше 
і яку вже було визнано неприйнятою, або заяву, що явно 
позбавлена  реальної  мети  і/або  стосується  дуже  малої 
суми грошей. Так, у справі “Bock проти Німеччини» заяв-
ник скаржився на тривалість судового провадження, роз-
початого на його прохання з метою відшкодування йому 
вартості харчової добавки, яку йому прописано лікарем, у 
сумі 7,99 євро. Суд зазначив, що перевантажений великою 
кількістю нерозглянутих справ, в яких ідеться про серйоз-
ні порушення прав людини, і що існує очевидна диспро-
порція між встановленою Конвенцією системою захисту 
і вимогам заявника, з урахуванням, по-перше, незначного 
характеру суми, про яку йдеться (зважаючи також на роз-
мір  отримуваної  ним  заробітної  плати),  по-друге,  факту, 
що провадження  стосувалось не ліків,  а  харчової  добав-
ки. Крім того, Суд зауважив, що такого роду провадження 
спричиняють перевантаження національних судів  і  є  од-
нією  із  причин  надмірної  тривалості  проваджень.  Заяву 
відхилено як таку, що є зловживанням [15].

Також варто підкреслити той факт, що «Суд не розгля-
дає жодної індивідуальної заяви, поданої згідно зі ст. 34, 
якщо заява не сумісна з положеннями Конвенції або про-
токолів до неї <…>» (§ 3 ст. 35 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод) [11].

Висновки. З вищенаведеного варто зробити висновок, 
що в умовах євроінтеграції для України забезпечення най-
вищих цінностей людини і громадянина набуває характе-
рологічного значення її розвитку. Зокрема, європейський 
вибір  України  визначив  державну  політику  як  таку,  що 
спрямована на наближення рівня життя  громадян Украї-
ни до європейських стандартів, укорінення європейських 
цінностей в усіх сферах функціонування держави та сус-
пільства. 

Практика Європейського суду з прав людини відіграє 
важливу  роль  у  процесі  реформування  законодавства 
України. Європейський  суд  з  прав  людини  відіграє  важ-
ливу роль у реалізації права громадян України на захист, 
коли вітчизняні юридичні засоби захисту вичерпано. Ве-
лике  значення  для  розвитку  вітчизняного  законодавства 
мають  правові  позиції  ЄСПЛ,  на  які  орієнтується Суд  в 
аналогічних рішеннях і які є джерелом права для україн-
ських судів. Найістотнішим недоліком захисту прав юри-
дичних осіб через звернення до Європейського суду з прав 
людини є тривалість строків розгляду.
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ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ПРОЦЕДУРи ЯК СКЛАДНиКи ФІНАНСОВОГО ПРОЦЕСУ: 
ТЕОРЕТиКО-ПРАВОВиЙ АСПЕКТ

fINaNCIaL aNd LEgaL PrOCEdurES aS COMPOSITION Of fINaNCIaL PrOCESS: 
ThEOrETICaL aNd LEgaL aSPECTS

Губський К.О.,
аспірант кафедри фінансового права

Національного університету державної фіскальної служби України

Статтю присвячено теоретико-правовому аналізу понять «юридичний процес», «фінансовий процес» та «фінансові процедури», 
визначенню їхніх специфічних ознак. Автор зіставляє ці поняття та робить висновок про те, що фінансовий процес – це особливий вид 
юридичного процесу, який складається зі стадій, які чітко визначені в законодавстві, розташовані в логічні послідовності і мають замкне-
ний цикл. Кожна зі стадій містить фінансово-правові процедури, проведення яких передбачено в законодавстві.

Ключові слова: юридичний процес, фінансовий процес, фінансово-правові процедури, стадії фінансового процесу.

Статья посвящена теоретическому и правовому анализу понятий «правовой процесс», «финансовый процесс» и «финансово-
правовые процедуры», определению их особенностей. Автор сравнивает эти понятия и приходит к выводу, что финансовый процесс 
представляет собой особый тип юридического процесса, который состоит из стадий, четко определенных в законе, расположенных в 
определенной логической последовательности и имеющих замкнутый цикл. Каждая из стадий содержит финансовые и юридические 
процедуры, предусмотренные в законодательстве.

Ключевые слова: судебный процесс, финансовый процесс, финансово-правовые процедуры, этапы финансового процесса.

The article is devoted to theoretical and legal analysis of the concepts of “legal process”, “financial process” and “financial and legal proce-
dures” and definition of their specific features. The author compares these concepts and concludes that the financial process is a special type of 
legal process, which consists of stages, which are clearly defined in the law and are arranged in a certain logical sequence and have a closed 
loop. Each of the stages contains financial and legal procedures for holding them in the legislation.

Key words: legal process, financial process, financial and legal procedures, stages of financial process.

Реформи, які відбуваються в Україні, як  і в будь-якій 
державі, неможливі без якісного правового поля, яке по-
кликане встановлювати правила існування держави, права 
й  обв’язки  громадян,  закріплювати  правила  функціону-
вання будь-яких процесів незалежно від сфери їх реаліза-
ції, правила й етапи руху грошових коштів у безперервно-
му процесі функціонування публічних фондів, здійснення 
грошових чи будь-яких інших операцій чи процедур. 

Фінансово-правові відносини є найважливішими сус-
пільними відносинами в державі, оскільки вони виника-
ють у сфері формування, розподілу, управління і викорис-
тання  публічних  фондів  грошових  коштів.  Вступаючи  в 
ці відносини суб’єкти сприяють руху грошових коштів у 
межах цих фондів  та  спрямовують ці  кошти на  забезпе-
чення публічних потреб населення, що є основним і прі-
оритетним завданням держави й органів місцевого само-
врядування, яке закріплено в Конституції України.

Фінансове право – комплексна  галузь,  яка  є  теорети-
ко-правовою  основою  цих  відносин.  Понятійний  апарат 
фінансового права використовується під час створення фі-
нансового  законодавства. Для правників найважливішим 
пріоритетом у правотворчості є вживання понять, які ма-
ють  однозначне  тлумачення. Які  не  спричиняють  супер-
ечностей під час їх тлумачення, є однозначними для розу-

міння смислу тієї чи іншої норми. Це має велике значення, 
особливо для уніфікації  законодавства  із  законодавством 
інших країн, Європейського співтовариства та для право-
застосовчої дільності. 

Сьогодні  багато  вчених  вказують  на  те,  що  поня-
тійний апарат фінансового права перебуває в стані ста-
новлення,  бо  ця  галузь  для  незалежної  України  нова. 
Оскільки  Україна  зі  здобуттям  незалежності  перебуває 
в  постійному  розвитку,  крім  того,  має  тісні  економічні 
і  політичні  зв’язки  з  багатьма  країнами  світу,  це  часто 
приводить  до  необхідності  реформування  різних  сфер 
суспільного життя, викликає появу нових правовідноси-
ни, нових понять та категорій, які потребують правового 
закріплення. 

Над  понятійним  апаратом фінансового  права  працює 
ціла плеяда науковців, серед них Л. Воронова, О. Грачова, 
М. Карасьова, Ю. Крохіна, М. Кучерявенко, Л. Касьянен-
ко, О. Музика-Стефанчук, А. Нечай, О. Орлюк, П. Пацур-
ківський, Н. Пришва, О. Дмитрик та інші, які майже трид-
цять  років  досліджують  виникнення  понять,  категорій, 
трактують їх для досягнення однозначного розуміння під 
час уживання, але дотепер ще залишаються багато понять 
і категорій, щодо трактування яких між ученими не досяг-
нуто одностайності думки.
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Серед  таких  понять  терміни  «фінансовий  процес»  і 
«фінансово-правові  процедури». Це нові  порівняно  з  ін-
шими поняття фінансового права, на  сьогодні  тільки ве-
дуться дослідження щодо їх значення та співвідношення. 
Проблема  полягає  в  тому,  що  часто  поняття  «процес»  і 
«процедура»  ототожнюють.  Так,  у  підручнику  «Теорія 
держави  і права» за редакцією М. Рассолова, В. Лучина, 
Б.  Ебзєєва  зазначено,  що  «процес  –  це  визначена  зако-
ном процедура  застосування матеріально-процесуальних 
норм,  а  у  вузькому  значенні,  це  встановлена  процедура 
провадження  у  кримінальних,  цивільних,  господарських 
та інших справах» [1, c. 187] С. Алексєєв визначає «юри-
дичний процес не просто як процедуру, а особливу проце-
дуру, що виражається в специфічних юридичних режимах 
застосування права» [2, c. 237]. Ю. Мельников наголошує 
на  тому,  що  «будь-яка  процедура  повинна  бути  визнана 
юридичним  процесом  на  підставі  того,  що  вона  є  юри-
дичною формою опосередкованості суспільних відносин 
із реалізації матеріальних прав і обов’язків» [3, c. 14–15]. 
Крім того, на ототожнення даних понять вказує  і  те, що 
в  Україні  сьогодні  діють  Кримінальний  процесуальний 
кодекс, Цивільний  процесуальний  кодекс,  підготовлений 
проект Адміністративно-процедурного кодексу [4, c. 46].

Щоби зрозуміти, чи справді це синонімічні поняття, чи 
різні, необхідно не тільки розглянути ці категорії в межах 
фінансового права, а й звернутися до загальної теорії права, 
а точніше, теорії юридичного процесу, яка досліджувалась у 
працях С. Алексєєва, К. Бельського, В. Горшеньова, М. Ма-
тузова, О. Малька, В. Лазарєва, В. Рязановського, М. По-
лянського, О. Скакуна, М. Строговича, В. Савицького.

Сьогодні  теорія  юридичного  процесу  нерозвинена  і 
також  перебуває  в  стані  становлення,  але  В.  Горшеньов 
зазначає, що «теорія юридичного процесу повинна уніфі-
кувати  і  узагальнювати  поняття,  категорії,  вивчати  різні 
юридичні практики, скласти інтегральну картину катего-
ріального апарату, щоб забезпечити сприятливі умови для 
використання цих  категорій  у  різних  галузевих юридич-
них науках» [5, c. 191]. Л. Касьяненко у своїй монографії 
також наголошує на тому, що не можна в одному значенні 
вживати  терміни  «юридичний  процес»,  «процесуальне 
право», «процес», «процедура», «провадження», тому що 
вони в юридичній науці недостатньо визначені [4, c. 22].

Для співвідношення даних понять та їх однозначного 
розмежування  треба  дати  їм  визначення,  окреслити  спе-
цифічні ознаки.

С.  Ожегов  визначає  термін  «процес»  як  перебіг  яко-
го-небудь  явища,  послідовних  станів,  стадій  розвитку 
[6,  c.  558].  У  «Словнику  іноземних  мов»  за  редакцією 
О. Сліпушко «процес» визначається як послідовна зміна 
станів або явищ, що відбувається закономірним порядком, 
перебіг розвитку чогось [7, c. 619]. У «Великому тлумач-
ному словнику сучасної української мови» за ред. Т. Бусел 
поняття «процес» визначається як сукупність послідовних 
дій, засобів, спрямованих на досягнення певного наслідку 
[8,  c. 997]. Ю. Тихомиров звертає увагу на те, що з ети-
мологічного  погляду  поняття  «процес»  –  це  сукупність 
послідовних дій, явищ, станів, спрямованих на досягнен-
ня певного явища [9, c. 185]. У теорії права «юридичний 
процес» визначається як урегульований процесуальними 
нормами порядок діяльності компетентних державних ор-
ганів, що виражається в системі їхніх процесуальних дій 
із підготовки, ухвалення й документування юридичних рі-
шень загального й індивідуального характеру [10].

Загальноприйняті  види юридичного процесу:  цивіль-
ний процес, кримінальний процес, господарський процес 
та адміністративний процес. 

У законодавстві відсутнє визначення даних понять, а в 
теорії вони визначаються так:

1. Цивільний  процес  –  встановлений  законодавством 
порядок розгляду і вирішення цивільних справ. Здійсню-
ється у вигляді відповідного судового провадження [11].

2.  Кримінальний  процес  –  це  врегульована  нормами 
кримінально-процесуального права діяльність органів до-
судового розслідування, слідчого, прокурора, судді і суду з 
розкриття злочинів, викриття й покарання винних та недо-
пущення покарання невинних, а також система правовід-
носин, що виникають у перебігу цієї діяльності вказаних 
органів один з одним, а також із громадянами, посадови-
ми особами, установами, підприємствами, громадськими 
об’єднаннями й трудовими колективами, які залучаються 
до сфери кримінально-процесуальної діяльності [11].

3. Господарський процес – установлений нормами гос-
подарського  процесуального  права  порядок  досудового 
врегулювання та судового розгляду господарських спорів. 
Основне завдання господарського процесу – примирення 
сторін, а в разі неможливості його досягнення – швидке 
вирішення спору [11].

4. Адміністративний процес – це вид юридичного про-
цесу, за якого адміністративно-процесуальними нормами 
регулюється  діяльність  виконавчих  органів  держави,  їх 
посадових  осіб  і  визначається  порядок  розгляду  і  вирі-
шення конкретних адміністративних справ з урахуванням 
норм матеріального права [12].

Що стосується визначення саме цих видів процесу, то 
між вченими немає суперечок, оскільки є відповідні про-
цесуальні  кодекси,  які  регламентують  здійснення  відпо-
відних процесів в однойменній галузі, під час яких реалі-
зуються норми відповідного матеріального права.

Ю. Мельніков у своїй праці визначає такі ознаки юри-
дичного процесу: 1) наявність матеріально-правової осно-
ви, системи галузевих норм матеріального закону; 2) на-
явність  процесуальних  норм,  що  визначають  процедуру 
регламентації організаційно-процесуальних відносин, що 
сформовані в правозастосовчій діяльності; 3) назва проце-
су повинна відповідати однойменній галузі матеріального 
права  [13,  с.  143]. На  нашу  думку,  ці  ознаки  не  повною 
мірою відображають особливості здійснення самого про-
цесу, крім того, вони також не дають можливості розмеж-
увати поняття «процес» і «процедура». 

Т. Шолкова  визначає  такі  ознаки юридичного  проце-
су: 1) наявність стадійності, етапності у вчиненні дій, які 
становлять  повноцінний  цикл  із  логічним  завершенням; 
2)  сукупність  послідовних,  юридично  значущих  дій  у 
межах  відповідного  етапу  (стадії);  3)  закріплення  етапів 
та послідовності дій у нормативно-правових актах (наяв-
ність процесуальних норм); 4) наявність визначеного кола 
уповноважених суб’єктів  (учасників процесу), які мають 
формально закріплені права й обов’язки [14, c. 613–614]. 
На нашу думку, вони більш повно характеризують будь-
який юридичний процес як вид, але до цих ознак необхід-
но додати ще таку ознаку, як «реалізація норм матеріаль-
ного права відповідної галузі».

Особливим видом юридичного процесу є фінансовий 
процес. З усіх видів процесу цей наймолодший, на необ-
хідності його дослідження наголошував ще П. Пацурків-
ський  у  своїй монографії  «Проблеми  теорії  фінансового 
права», де зазначав: «Визріла невідкладна потреба спеці-
ально дослідити загальні питання фінансового процесу  і 
відобразити їх спочатку окремо в Загальній частині фінан-
сового права, а пізніше й зовсім виокремити їх, конкрети-
зуючи ці загальні питання в інститутах Особливої частини 
фінансового права» [15, с. 154].

«Публічна фінансова діяльність» – це регламентована 
нормативно-правовими актами діяльність уповноважених 
державних  органів  та  органів  місцевого  самоврядуван-
ня  з  формування,  розподілу,  управління,  використання 
та  контролю фінансових  ресурсів  публічних  централізо-
ваних  та  децентралізованих фондів  коштів  із  метою  ви-
конання  завдань  і  функцій  держави,  органів  місцевого 
самоврядування та задоволення публічного інтересу насе-
лення [14, c. 610]. Отже, зважаючи на ознаки юридичного 
процесу та зіставивши їх із вищезазначеним визначенням 
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публічної фінансової діяльності, можна стверджувати, що 
здійснення публічної фінансової діяльності також є фінан-
совим процесом. Оскільки процес полягає як в організа-
ції  руху  грошових  коштів,  стадійності  руху  фінансових 
ресурсів  у межах  грошового фонду,  так  і  у  створенні  та 
функціонуванні  самих публічних централізованих  та де-
централізованих фондів коштів [14, c. 613–614].

Отже, фінансовий процес є правовою формою реаліза-
ції матеріальних прав у галузі утворення, розподілу, управ-
ління  та  використання  публічних  фінансових  ресурсів. 
Правове закріплення процесуальної сторони фінансової ді-
яльності держави сприяє дотриманню суб’єктами приписів, 
дозволяє користуватися правами та виконувати обов’язки, 
що сприяє ефективному формуванню, розподілу, управлін-
ню та використанню публічних фінансових ресурсів.

Сьогодні норми окремих підгалузей фінансового пра-
ва в науковій літературі вже розглядаються як сформовані 
різновиди  фінансового  процесу,  наприклад,  податковий 
процес, бюджетний процес. Але внаслідок відсутності чіт-
кого визначення та закріплення понять «фінансово-право-
ва процедура» чи «фінансовий процес» наявна плутанина 
в законодавстві. Так, у Податковому кодексі України вжи-
вається  термін  «процедура»,  замість  поняття  «процес». 
Поняття  та  стадії  бюджетного  процесу  закріплені  в  Бю-
джетному  кодексі  України. Митне  законодавство  оперує 
терміном «митна процедура» [16]. Так, п. 21 ст. 4 Митного 
кодексу України містить визначення поняття «митні про-
цедури» як те, що «зумовлено метою переміщення товарів 
через  митний  кордон  України,  сукупність  митних  фор-
мальностей та порядок їх виконання» [17].

В юридичній  науці  є  різні  погляди щодо  визначення 
поняття та змісту терміна «митна процедура». Б. Габрічи-
дзе визначає митні процедури як «контроль за дотриман-
ням порядку переміщення товарів i майна, огляд предме-
тів, оформлення митних документів, накладення митного 
забезпечення, перевірка правильності заповнення вантаж-
ної митної декларації, нарахування митних платежів, пе-
редача  статистичних  відомостей  органам  Держкомстату 
та  інші дії органів державного митного контролю на ви-
конання законодавства з митних питань» [18, с. 189]. 

Термін  «процедура»  запозичений  із  французької 
мови – “procedure”. У свою чергу, французька мова запо-
зичила це поняття з латини: “procedere” означає просуван-
ня чого-небудь, а в іншому значенні – офіційно встановле-
ний порядок дій під час обговорення якої-небудь справи 
[19, с. 417].

«Правовою  процедурою»  в  юридичній  науці  нази-
вають  «особливий,  нормативно  встановлений  порядок 
здійснення юридичної діяльності, що гарантує реалізацію 
норм матеріального права і матеріальних правовідносин, 
який охороняється від порушення правовими санкціями» 
[20, с. 4–13].

Учені  вважають,  що  держава  завжди  здійснює  орга-
нізаційно-правову  діяльність  у  певних  процесуальних 
межах  за  допомогою  спеціальної  процедури  [21,  c.  84]. 
Л. Касьяненко зазначає, що тривалість процесу зумовлює 

суттєве значення чинника часу як невід’ємного складника 
його  юридичної  характеристики,  що  передбачає  деталь-
не  регулювання  його  строків  для  здійснення  процесу-
альних дій, що  виконуються  за  визначеною процедурою 
[4, c. 33] А. Іванський зазначає, що «державний орган, як 
правило, реалізує свою компетенцію в рамках матеріаль-
но-правової  процедури.  Наприклад,  державні  виконавці, 
виконуючи  рішення  державного  органу  (суду,  нотаріату 
й  ін.),  здійснюють  свої  компетенційні  дії  примусового 
характеру  в  матеріально-правовому  порядку»  [22].  Про-
цесуальні правові приписи зазвичай можуть містити різні 
процедури – регламентувати окремі ділянки діяльності з 
реалізації права, установлювати різні варіанти досягнення 
передбачуваного матеріальними нормами результату. Так, 
цивільно-правовий процес, пов’язаний  із винесенням рі-
шення щодо конкретної суперечки, може здійснюватися в 
рамках процедури досудового розгляду, претензійної про-
цедури, власне судового розгляду тощо. Процедурні при-
писи мають локальний характер, однак вони перебувають 
у  системному  взаємозв’язку.  Кожна  процедурна  вимога 
має своє чітко визначене місце в межах юридичного про-
цесу. Це дає змогу виділити основні блоки в процесуаль-
ній  діяльності,  конкретизувати  регламентацію  окремих 
складних  або  відповідальних  дій,  установити  різні  варі-
анти досягнення юридично значущого результату. Окремо 
взяті процедурні приписи виконують своєрідні «технічні» 
або «технологічні» функції забезпечення юридичної пра-
вильності дій, пов’язаних із реалізацією права. Саме тому 
правильніше розглядати юридичну процедуру як порядок 
здійснення конкретної юридичної  дії,  а юридичний про-
цес – як сукупність юридичних процедур [22, с. 41].

Проаналізувавши  праці  різних  учених,  серед  яких 
П. Латковський [23], А. Іванський [22, c. 280], можна ви-
окремити  специфічні  ознаки  процедури,  а  саме:  1)  про-
цедура  –  це  сукупність  послідовних  дій  уповноважених 
органів,  які  реалізують  свою  компетенцію,  виконують 
«технічні» або «технологічні функції»; 2) за результатами 
цієї  діяльності  складається  локальний  нормативний  акт, 
припис,  відбувається  посвідчення  юридично  значущих 
фактів,  надання  дозволів  на  провадження  певних  видів 
діяльності;  3)  порядок  проведення  процедур  регламен-
туються  виключно  підзаконними  нормативно-правовими 
актами або методиками.

Отже, можна казати про те, що в межах юридичного 
процесу існують юридичні процедури, водночас юридич-
ний процес і юридична процедура співвідносяться як за-
гальне і часткове.

Виходячи  із  вищезазначеного,  пропонуємо  авторське 
визначення  поняття.  Фінансово-правова  процедура  –  це 
сукупність  послідовних  дій  уповноважених  органів,  які 
реалізують свою компетенцію у сфері публічної фінансо-
вої діяльності в межах будь-якої стадії фінансового про-
цесу, за результатами якої складається локальний норма-
тивний акт для посвідчення юридично значущих фактів, 
порядок проведення процедур регламентуються  виключ-
но підзаконними нормативно-правовими актами.
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Статтю присвячено дослідженню окремих шляхів удосконалення законодавства, що регулює адміністративно-правовий статус по-
ліцейського в Україні. Проаналізовано законотворчі ініціативи, зокрема супровідні документи до відповідного законопроекту, зареєстро-
ваного в парламенті. Розглянуто питання доцільності нововведень, передбачених згадуваним законопроектом.

Ключові слова: поліцейський, ідентифікація, інформаційна система, персональні дані, публічний порядок.

Статья посвящена исследованию отдельных путей усовершенствования законодательства, регулирующего административно-пра-
вовой статус полицейского в Украине. Анализируются законотворческие инициативы, включая сопроводительные документы к соответ-
ствующему законопроекту, зарегистрированному в парламенте. Рассмотрен вопрос целесообразности нововведений, предлагаемых в 
упомянутом законопроекте.

Ключевые слова: полицейский, идентификация, информационная система, персональные данные, публичный порядок.

The article is devoted to the study of certain ways of improving the legislation that regulates the administrative and legal status of a police-
man in Ukraine. The law-making initiatives, including accompanying documents, to the corresponding draft law registered in the parliament are 
analyzed. The question of expediency of innovations envisaged by the mentioned bill is considered.

Key words: policeman, identification, information system, personal data, public order.

Постановка проблеми. Дослідженню різних аспектів 
адміністративно-правового статусу співробітників Націо-
нальної поліції в Україні присвячено праці таких учених-
адміністративістів,  як:  О.М.  Бандурка,  Т.О.  Коломоєць, 
В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, Є.В. Курінний, О.В. Не-
годченко, В.Д. Сущенко й ін.

Мета дослідження  полягає  в  розгляді  та  здійсненні 
правового  аналізу  окремих  законотворчих  ініціатив,  що 
стосуються  вдосконалення  адміністративно-правового 
статусу поліцейського в Україні. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  ч.  1 
ст. 59 Закону України «Про Національну поліцію», служба 
в поліції є державною службою особливого характеру, яка 
є професійною діяльністю поліцейських із виконання по-
кладених на поліцію повноважень [1]. Водночас у Законі 

закріплено  основні  положення  щодо  правового  статусу 
поліцейського в Україні.

Питанню дослідження правового статусу особи як ці-
лісного  правового  феномена,  а  також  розгляду  окремих 
його  елементів  присвячено  достатню  кількість  наукових 
праць  (дисертації,  наукові  статті,  навчальні  посібники 
тощо) [2–9].

Зокрема, на думку Д.М. Ластовича, правовий статус – 
це встановлена нормами законодавства певна сукупність 
юридично значущих елементів, що визначають положення 
фізичної та (або) юридичної особи в суспільстві та (або) у 
системі державного управління [2, с. 35].

Дещо уточнюючи вказане визначення,  зазначимо, що 
під правовим статусом варто розуміти встановлену право-
вими нормами сукупність юридично значущих елементів, 
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що визначають положення фізичної або юридичної особи 
в суспільстві, зокрема в системі публічного управління 

Адміністративно-правовим статусом працівника Наці-
ональної поліції, у загальному вигляді, є сукупність його 
прав, обов’язків, правових обмежень, гарантій діяльності 
та юридичної відповідальності [9, с. 42].

У  розрізі  питання  про  юридичну  відповідальність 
поліцейського  як  складову  частину  його  адміністратив-
но-правового статусу варто наголосити на тому, що акту-
альною сьогодні залишається проблема ідентифікації по-
ліцейського в разі порушення ним прав чи свобод людини 
і громадянина.

Вирішенню цієї проблеми в різний час було присвяче-
но декілька законопроектів [10–13], але досі відповідного 
закону ухвалено не було.

Україна взяла на себе низку міжнародних зобов’язань, 
які стосуються дотримання прав людини й основополож-
них свобод у діяльності органів забезпечення правопоряд-
ку і відображені, зокрема, у Кодексі поведінки посадових 
осіб  із  підтримки  правопорядку  (Генеральна  Асамблея 
Організації  Об’єднаних  Націй  (далі  –  ООН),  17  грудня 
1979 р.), Декларації про поліцію (Парламентська Асамб-
лея  Ради Європи,  1979  р.),  Європейському  кодексі  полі-
цейської етики (Комітет міністрів Ради Європи, 19 верес-
ня 2001 р.).

У цих документах визначено основні принципи робо-
ти органів забезпечення правопорядку, серед яких такі:

– працівники органів  забезпечення правопорядку ма-
ють бути легко впізнаванні, за їхнім зовнішнім виглядом 
має бути зрозуміла їхня приналежність та їхній професій-
ний статус;

– на всіх рівнях організації органів забезпечення пра-
вопорядку мають  діяти  ефективні  засоби  боротьби  з  ко-
рупцією та зловживаннями з боку їх працівників;

– кожен працівник органів забезпечення правопорядку 
має нести персональну відповідальність за свої дії чи без-
діяльність, віддані накази;

– органи державної влади мають забезпечити ефектив-
ні процедури оскарження дій конкретного працівника ор-
гану забезпечення правопорядку.

Останнім із зареєстрованих у парламенті законопроек-
тів (реєстр. № 5700 від 23 січня 2017 р.) [10], на виконання 
вищезазначених зобов’язань, пропонується удосконалити 
систему персональної ідентифікації поліцейських.

Навіть  після  ухвалення  Закону  України  «Про  Наці-
ональну  поліцію»,  який  містив  певні  норми  щодо  іден-
тифікації,  виникли  проблеми  на  практиці,  через  те,  що 
відповідні  положення  Закону  були  недосконалі  та  неде-
талізовані.  За  час,  що  минув  із  моменту  набрання  чин-
ності  вищезазначеним  Законом,  авторами  законопроекту 
№ 5700 виявлені такі проблеми:

а) номери на жетонах нечитабельні, особливо в темну 
пору доби;

б) поліцейські під час охорони громадського порядку 
на мирних зібраннях не мають жетонів та номерів на засо-
бах індивідуального захисту;

в) знаючи номер жетона поліцейського, майже немож-
ливо  дізнатися,  кому  належить  відповідний  номер  через 
небажання Національної поліції України розкривати цю a 
priori відкриту інформацію.

 Отже, шляхом  вирішення  проблеми,  на  думку  авто-
рів  розглядуваного  законопроекту, мають  стати  (на  рівні 
закону):

1)  встановлення  вимог щодо  читабельності  інформа-
ції на жетоні поліцейського та закріплення його в області 
грудей;

2)  зазначення  індивідуального  номера  в  посвідченні 
поліцейського та дублювання на засобах індивідуального 
захисту шляхом нанесення такого номера не на сам засіб, 
а на нашивку, яка кріпитиметься на липучці або в інший 
зручний спосіб до засобу індивідуального захисту;

3) запровадження персональної дисциплінарної відпо-
відальності  за  порушення  правил  ідентифікації  поліцей-
ським;

4) створення єдиної бази  індивідуальних номерів по-
ліцейських та безкоштовний доступ до такої бази в мережі 
Інтернет шляхом надання інформації на запит щодо кон-
кретного номера.

Суто психологічно, поліцейський, який знає, що його 
особу просто ідентифікувати, на підсвідомому рівні буде 
менше схильний до можливого порушення закону. І навпа-
ки – відчуваючи свою анонімність, буде більш схильним 
до порушення меж дозволеного.

Кожному поліцейському передбачено довічне присво-
єння  індивідуального  номера,  який  вноситься  до  єдиної 
бази індивідуальних номерів поліцейських. Водночас про-
ект передбачає затвердження Кабінетом Міністрів Украї-
ни положення про вказану базу даних.

Наявність такої бази надасть можливість вести єдиний 
всеукраїнський  облік  поліцейських  за  індивідуальними 
номерами. Водночас присвоєння індивідуального номера 
довічно, на рівні закону, забезпечить уникнення його ду-
блювання у зв’язку зі звільненням поліцейського та мож-
ливим подальшим його поновленням на службі.

Громадяни  матимуть  безкоштовний  доступ  до  такої 
бази  в  мережі  Інтернет  за  запитами  щодо  конкретного 
номера.  На  запит  громадянин  отримає  інформацію  про 
прізвище, ім’я та по батькові поліцейського, його посаду, 
спеціальне  звання,  а  також  відомості  про  наявність  по-
вноважень,  покладених  на  нього  Законом України  «Про 
Національну  поліцію»  (чи  відсторонений  від  виконання 
службових  обов’язків  такий  поліцейський,  звільнений 
тощо). Не буде надаватись інформація про поліцейських, 
діяльність яких захищена Законом України «Про держав-
ну таємницю».

Дана  новела  не  поставить  під  загрозу  поліцейських, 
оскільки  інформація  про  прізвище,  ім’я  та  по  батькові 
кожного  поліцейського  і  посаду,  яку  він  обіймає,  уже  є 
відкритою для  громадськості:  кожен поліцейський подає 
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, відповідно до За-
кону України «Про запобігання корупції».

Крім того, відповідно до п. 1 резолютивної частини рі-
шення Конституційного Суду України від 20 січня 2012 р. 
№ 2-рп/2012, інформацією про особисте та сімейне жит-
тя  особи  є  будь-які  відомості  та/або  дані  про  відносини 
немайнового  та  майнового  характеру,  обставини,  події, 
стосунки тощо, пов’язані з особою та членами її сім’ї, за 
винятком передбаченої законами інформації, що стосу-
ється здійснення особою, яка обіймає посаду, пов’язану з 
виконанням функцій держави або органів місцевого само-
врядування, посадових або службових повноважень [14].

Удосконалення  системи  персональної  ідентифіка-
ції  поліцейських  дозволить  громадянам  легко  бачити, 
запам’ятовувати та фіксувати за допомогою технічних за-
собів індивідуальний номер поліцейського, у разі можли-
вих неправомірних дій із його боку або коли поліцейський 
не бажає представитись чи пред’явити своє службове по-
свідчення.

Незважаючи на позитивну оцінку аналізованого нами 
законопроекту з боку Генеральної Прокуратури України 
та Уповноваженого Верховної Ради України  з прав лю-
дини,  останнім  зроблено  зауваження щодо  необхіднос-
ті  узгодження  норм  законопроекту  з  вимогами  Закону 
України «Про доступ до публічної інформації». Так, згід-
но із ч. 2 ст. 2, цей Закон не поширюється на відносини у 
сфері  звернень  громадян, які регулюються спеціальним 
законом [15].

Інакше кажучи,  інформація з бази даних про індиві-
дуальні номери поліцейських не може бути надана від-
повідно  до  Закону  України  «Про  доступ  до  публічної 
інформації».
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Тобто йдеться, по суті, про таке.
Законопроектом  пропонується,  зокрема,  доповни-

ти  Закон  України  «Про  Національну  поліцію»  ст.  17–1 
«Службове посвідчення та індивідуальний номер», у ч. 9 
якої визначено, що доступ до єдиної бази даних,  зазна-
ченої  в  ч.  8  цієї  статті,  надається  безкоштовно  на  офі-
ційному веб-сайті Національної поліції України в такий 
спосіб, що дозволяє за індивідуальним номером отрима-
ти  інформацію  про  прізвище,  ім’я  та  по  батькові  полі-
цейського, його спеціальне звання, посаду та наявність у 
нього повноважень, установлених цим Законом. Доступ 
до  інформації  надається  з  урахуванням  вимог  законів 
України «Про доступ до публічної  інформації» та «Про 
державну таємницю» [10].

Отже, механізм реалізації вказаних нововведень одра-
зу ж блокується посиланням на дотримання вимог Закону 
України «Про доступ до публічної інформації».

Станом на сьогодні питання носіння спеціального же-
тона врегульовано на законодавчому та підзаконному рів-
нях так.

Згідно  з  наказом  Міністерства  внутрішніх  справ 
(далі – МВС) України від 19 серпня 2017 р. № 718 «Про 
затвердження Правил носіння однострою поліцейських», 
нагрудний  знак  із  зазначенням спеціального жетона роз-
міщується на таких предметах однострою:

– на куртках зимових типу А та типу Б, куртці демісе-
зонній – на платформі із двома металевими блочками, яку 
вшито в нагрудну прорізну кишеню, пропускаючи вістря 
голки між блочками;

– на пальті зимовому, плащі та плащі жіночому, кіте-
лі жіночому  типу А,  кітелі  костюма  (кітель,  брюки)  для 
вищого складу поліції, кітелі костюма  (кітель, спідниця) 
жіночого  для  вищого  складу  поліції  та  костюма  (кітель, 
брюки) жіночого для вищого складу поліції, куртках кос-
тюмів (куртка, брюки) спеціального призначення типу А 
та типу Б, сорочках костюмів (сорочка, брюки) типу В та 
типу Г, джемперах – на лівій пілочці вище лінії грудей;

–  на  кітелі,  кітелі  жіночому  типу  Б,  куртці  костюма 
(куртка, брюки), куртках костюма (куртка, брюки) для ви-
щого складу поліції та костюма (куртка, брюки) жіночо-
го для вищого складу поліції,  сорочках – на спеціальній 
шкіряній платформі під жетон, закріплюючи платформу за 
ґудзик під клапан лівої нагрудної кишені;

–  на  сорочках  трикотажних  із  короткими  рукавами 
типу А та типу Б – по низу застібки [16].

Необхідно  наголосити  на  тому,  що  вищезазначеним 
правовим нормам певною мірою суперечать аргументи ав-
торів законопроекту «Про внесення змін до Закону Украї-
ни «Про Національну поліцію» (щодо ідентифікації полі-
цейських)» (реєстр. № 5700 від 23 січня 2017 р.), оскільки 
в Пояснювальні записці зазначено таке: «Законом не ви-
значене місце закріплення жетона. На практиці непооди-
нокі  випадки,  коли  жетони  кріпляться  на  поясі.  Відтак, 
громадянину, який хоче прочитати інформацію на жетоні, 
доводиться нагинатись  чи  ставати на  коліна, що певним 
чином принижує людську гідність» [10].

У ч. 3 ст. 20 Закону України «Про Національну полі-
цію»  однозначно  закріплено, що  «на  однострої  поліцей-
ського розміщується нагрудний знак  із  чітким  зазначен-
ням його спеціального жетона» [1]. 

Слово «нагрудний» і визначає місце закріплення же-
тона. Отже, твердження про те, що «громадянину, який 
хоче  прочитати  інформацію  на жетоні,  доводиться  на-
гинатись чи  ставати на  коліна, що певним чином при-

нижує  людську  гідність», м’яко  кажучи,  не  відповідає 
дійсності. 

Крім того, у п. 4 Порядку оформлення, обліку, видачі 
спеціальних  жетонів  поліцейським,  затвердженого  нака-
зом МВС України від 23 грудня 2015 р. № 1614 «Про орга-
нізацію видачі спеціальних жетонів поліцейським» (на по-
вторення вимог ст. 20 Закону України «Про Національну 
поліцію»), закріплено таке:

«Спеціальний жетон розміщується на однострої полі-
цейських.

Спеціальний  жетон  заборонено  знімати  з  однострою 
чи приховувати, а також будь-яким іншим чином перешко-
джати прочитанню інформації на ньому або фіксуванню її 
за допомогою технічних засобів.

Поліцейські, які перебувають на службі та виконують 
службові обов’язки в цивільному одязі,  зобов’язані мати 
при собі спеціальні жетони, крім випадків, коли наявність 
спеціальних жетонів перешкоджає проведенню негласної 
слідчої (розшукової) дії.

У  поліцейських  підрозділів  особливого  призначення 
індивідуальний номер зі спеціального жетона, крім одно-
строю, додатково зазначається й на шоломі таким чином, 
щоб його можна було прочитати або зафіксувати за допо-
могою  технічних  засобів,  крім  випадків,  коли  такі  полі-
цейські відповідно до рішень уповноважених осіб поліції 
виконують завдання в режимі секретності» [17].

Висновки. Отже, у підсумку варто зазначити таке.
Як випливає з аргументів авторів проекту закону Укра-

їни  «Про  внесення  змін  до  Закону України  «Про Націо-
нальну поліцію» (щодо ідентифікації поліцейських)» (ре-
єстр. №  5700  від  23  січня  2017  р.),  чинні  норми  Закону 
України «Про Національну поліцію» не дозволяють гро-
мадянам ефективно персонально ідентифікувати поліцей-
ських, з якими вони стикаються. Це призводить до того, 
що поліцейські,  які  вчинили правопорушення,  уникають 
відповідальності та покарання. 

Така ситуація негативно впливає на рівень довіри насе-
лення до поліції, який, відповідно до ч. 3 ст. 11 Закону Укра-
їни «Про Національну поліцію», є основним критерієм оцін-
ки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. 

Ухвалення Закону сприятиме: 
1) підвищенню рівня довіри населення до поліції; 
2) удосконаленню законодавства України у сфері пра-

воохоронної діяльності; 
3)  підвищенню прозорості  надання поліцейських по-

слуг; 
4) встановленню демократичних принципів діяльності 

поліції;
5)  зменшенню  кількості  випадків  зловживання  вла-

дою,  перевищення  влади  та  службової  недбалості  полі-
цейськими; 

6) більш ефективному захисту своїх прав  громадяна-
ми. 

Система  ефективної  ідентифікації  поліцейських  до-
зволить громадянам легко запам’ятовувати дані поліцей-
ського  в  разі  можливих  неправомірних  дій  із  його  боку, 
що сприятиме ефективному проведенню службових роз-
слідувань за такими фактами.

З іншого боку, є нагальна необхідність узгодження по-
ложень проекту закону України «Про внесення змін до За-
кону України «Про Національну поліцію» (щодо ідентифі-
кації поліцейських)» (реєстр. № 5700 від 23 січня 2017 р.) 
із нормами Закону України «Про доступ до публічної ін-
формації» (ч. 2 ст. 2).
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У статті надано характеристику поняття ювенальної юстиції, висвітлено базові принципи ювенальної юстиції. Наводяться приклади 
застосування інституту ювенальної юстиції в закордонних державах. Окреслено проблеми сучасного стану запровадження ювенальної 
юстиції в Україні та впровадження міжнародних стандартів у національне законодавство України. 

Ключові слова: права дітей, ювенальна юстиція, суд, неповнолітні, ювенальне законодавство.

В статье охарактеризованы понятия ювенальной юстиции и освещены базовые принципы ювенальной юстиции. Приводятся приме-
ры применения института ювенальной юстиции в зарубежных государствах. Определены проблемы современного состояния введения 
ювенальной юстиции в Украине и внедрения международных стандартов в национальное законодательство Украины.

Ключевые слова: права детей, ювенальная юстиция, суд, несовершеннолетние, ювенальное законодательство. 

The article describes the concept of juvenile justice and highlights the main principles of juvenile justice. Examples of the use of the juvenile 
justice institute in foreign countries are given. The problems of the current state of juvenile justice in Ukraine are outlined and the introduction of 
international standards in the national legislation of Ukraine.

Key words: children’s rights, juvenile justice, court, minors, juvenile law.

Актуальність теми. Стан  підліткової  злочинності 
в  державі  викликає  глибоку  занепокоєність  та  зумовлює 
необхідність пошуку нових засобів її попередження. Од-
ним з яких є створення ювенальної юстиції та відновного 
правосуддя. Зазначимо такі статистичні дані Генеральної 
Прокуратури України:

– у 2016 р. 4 218 осіб вчинили кримінальні правопору-
шення, з них віком до 14 років – 218 осіб, віком 14–15 ро-
ків – 1 127 осіб, віком 16–17 років – 2 873;

– у 2017 р. 4 510 осіб вчинили кримінальні правопору-
шення, з них віком до 14 років – 212 осіб, віком 14–15 ро-
ків – 1 337 осіб, віком 16–17 років – 2 961; 

–  у  2018  р.  3  980  осіб  скоїли  кримінальні  право-
порушення,  з них віком до 14 років – 176 осіб,  віком 
14–15  років  –  1  240  осіб,  віком  16–17  років  –  2  564; 
застосовано  запобіжний  захід у  вигляді  тримання під 
вартою – 107,  засуджені  –  2  103,  закриті  судом – 404 
[1].
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Діти  –  це  майбутнє  будь-якої  держави,  від  того,  як 
держава  їх  захищає,  залежить,  яке  майбутнє  вона  буде 
мати  і  чи  буде  існувати  взагалі.  Захист  прав  дітей  –  пи-
тання національного значення, яке повинно розглядатися 
і розв’язуватися в різних контекстах, історичному, культу-
рологічному, соціологічному, демографічному, педагогіч-
ному, а також юридичному. Тобто необхідне закріплення 
законами  та  нормативно-правовими  актами  чітко  визна-
чених правил, норм, стандартів  і вимог щодо організації 
життєдіяльності дитини.

Мета статті – розглянути сучасний стан запроваджен-
ня ювенальної юстиції та відновного правосуддя в Укра-
їні, визначити перспективи впровадження досвіду закор-
донних країн у національну правову систему.

Стан дослідження проблеми. Із  часу  здобуття неза-
лежності Україною точиться дискусія практиків і науков-
ців  щодо  запровадження  в  державі  певної  моделі  юве-
нальної юстиції. Дослідження теорії ювенального права, 
інституту ювенальної юстиції та розвитку ювенальної по-
літики держави відображені в працях вітчизняних і закор-
донних учених,  серед них Н. Крестовська, В. Абрамова, 
Б.  Ісмаілов, А. Автономова, Є. Мельников, Н. Архіпова, 
О.  Процюк,  Т.  Бачинський,  В.  Тернавська,  Н.  Борисова, 
Л. Хасіна, О. Бутько, О. Ямкова, Л. Васінцева, Р. Опаць-
кий, О. Вінгловська, В. Вітвіцька, Є.  Гідулянова, М.  За-
славська й ін.

Основний зміст. Ювенальна юстиція існує вже понад 
100  років. Піонером  у  цій  справі  стали Сполучені Шта-
ти Америки (далі – США), де в 1899 р. створено перший 
«дитячий  суд»  у м.  Чикаго. Нині  є  декілька  ефективних 
моделей ювенальної юстиції  –  англо-американська,  кон-
тинентальна, скандинавська. За загальним правилом, вони 
діють на підставі окремих законодавчих актів про судоу-
стрій  і  процедуру  в  органах ювенальної  юстиції.  Так,  у 
США такою основою є федеральний Закон про ювенальну 
юстицію та запобігання правопорушенням неповнолітніх 
(1974  р.),  у  Великій  Британії  –  низка  законів  про  дітей 
і  молодь  (упроваджуються  з  1908  р.),  у Польщі  –  Закон 
«Про процедуру розгляду справ неповнолітніх» (1982 р.), 
у Канаді – Закон «Про кримінальну юстицію щодо непо-
внолітніх» (2003 р.) [2, с. 357].

Вагомий масив  норм міжнародного  права, що  стосу-
ється  роботи  з  дітьми,  які  з  різних  причин  потрапили  в 
ситуацію конфлікту або контакту із законом, свідчить про 
міжнародне  визнання  необхідності  вирішити  проблему 
щодо  неефективності  та  соціального  неприйняття  сус-
пільством застосування суто каральних заходів впливу на 
дітей-правопорушників. Ця широко визнана необхідність 
стала відправною точкою для розвитку і становлення но-
вої  галузі  юстиції  –  ювенальної  юстиції  (юстиція  щодо 
дітей) [3, с. 14–15]. Термін «ювенальна юстиція» є синте-
зом двох понять, що походять із римського права: «дитин-
ство» / «молодість» (від лат. juvenalis – юний, молодий) та 
«юстиція» (від лат. justitia – справедливість, правосуддя). 
Отже, у буквальному перекладі термін «ювенальна юсти-
ція»  означає правосуддя  (у  більш широкому розумінні  – 
здійснення справедливості) щодо дітей та молоді [4, с. 9].

Сьогодні існують детально розроблені світовим това-
риством стандарти ювенальної юстиції, а саме: Конвенція 
про права дитини від 20 листопада 1989 р., Європейська 
конвенція про здійснення прав дітей, Мінімальні стандарт-
ні  правила  Організації  Об’єднаних  Націй  (далі  –  ООН) 
щодо відправлення судочинства в справах неповнолітніх 
(Пекінські правила), затверджені резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН 10/33 від 10 грудня 1985 р., Керівні прин-
ципи ООН щодо  запобігання  злочинності  неповнолітніх 
(Ер-Ріядські  керівні  принципи),  ухвалені  резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН 45/112 від 14 грудня 1990 р., 
Рекомендації СМ/REC (2008) 11 Комітету міністрів Ради 
Європи державам-членам (зокрема, Україні), Європейські 
правила щодо неповнолітніх правопорушників, які підля-

гають  застосуванню  санкцій  чи  заходів,  від  5  листопада 
2008 р., Основні правила застосування програм відновно-
го правосуддя в кримінальних справах (Економічна і соці-
альна рада ООН, 24 липня 2002 р.), які є міцним підґрун-
тям формування системи ювенальної юстиції в будь-якій 
країні світу. Вони відбивають сучасне ставлення світової 
спільноти до необхідності особливого правового захисту 
неповнолітніх правопорушників, вік яких є однією з голо-
вних причин особливого правового захисту їхніх прав та 
охоронюваних законом інтересів [5, с. 20].

Державна політика України у сфері захисту прав дити-
ни відповідно до вимог Основного закону та в результаті 
виконання міжнародних зобов’язань скерована на розви-
ток нового пріоритетного напряму – ювенальної політики 
України. Однією з її стратегічних цілей є створення систе-
ми юстиції щодо дітей, визначення ефективних механізмів 
її розвитку, що спрямовані на захист прав і свобод дітей, 
які  опинилися  у  конфлікті  із  законом  або  в  ролі  свідків 
чи жертв  злочинів,  посилення  відповідальності  держави 
і  суспільства  за процес  їх  соціалізації  /  ресоціалізації  та 
перевиховання, підвищення рівня правового та соціально-
го  захисту,  зменшення рецидивної  злочинності  неповно-
літніх тощо [3, с. 16].

Українське законодавство поступово реформується, за 
часів  незалежності  ухвалено низку  законів,  які  наблизи-
ли Україну до створення повноцінної системи ювенальної 
юстиції, відходу від карального правосуддя щодо неповно-
літніх до відновного. 27 лютого 1991 р. Верховною Радою 
Української Радянської Соціалістичної Республіки ратифі-
ковано Конвенції ООН про права дитини. Це стало фун-
даментальним  кроком,  який  визначив  напрям  ювеналь-
ної політики та національного законодавства в цій сфері. 
Відповідно до Конституції України і Конвенції ООН про 
права  дитини,  у  2001  р.  ухвалений  Закон України  «Про 
охорону дитинства»,  який визначає охорону дитинства в 
Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет, 
що має велике значення для національної безпеки Украї-
ни, ефективності внутрішньої політики держави, з метою 
забезпечення  реалізації  прав  дитини  на  життя,  охорону 
здоров’я, освіту, соціальний захист, усебічний розвиток та 
виховання  в  сімейному оточенні  встановлює основні  за-
сади державної політики в цій сфері, що ґрунтуються на 
забезпеченні інтересів дитини [6]. 

Указом  Президента  України  від  24  травня  2011  р. 
№ 597/2011 «Про Концепцію розвитку кримінальної юс-
тиції  щодо  неповнолітніх  в  Україні»  визначені  основні 
напрями розвитку кримінальної юстиції щодо неповноліт-
ніх. Одним з яких є впровадження відновного правосуддя 
(restorative justice) – це новий підхід до врегулювання пра-
вових конфліктів, який ґрунтується на зосередженні уваги 
на компенсації завданої потерпілим шкоди, породженні в 
правопорушників  почуття  відповідальності  за  їхні  дії  та 
залученні  громади  до  врегулювання  конфлікту  за  умови 
активної участі сторін у процесі відновлення порушених 
стосунків, на примиренні та розробленні угод між потер-
пілими  та  правопорушниками  для  досягнення  бажаних 
результатів  і  відшкодувань  [7,  с.  5–6]. Угода про прими-
рення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим 
передбачена  в  гл.  35  ст.  468 Кримінального  процесуаль-
ного  кодексу  (далі  – КПК) України. Це  свідчить про ще 
один  крок  до  впровадження  відновного  правосуддя.  До-
мовленості стосовно угоди про примирення можуть вести 
представники або за інші особи, ідеться про медіацію. Це 
означає, що неповнолітній правопорушник розглядається 
державою насамперед  не  як  об’єкт  репресії,  а  як  об’єкт 
реабілітації.

Однак разом із позитивними тенденціями в цьому на-
прямі є низка невирішених питань. Незважаючи на існу-
вання в національному законодавстві правових положень 
щодо  органів,  які  відповідають  за  захист  прав  дітей,  до 
цього часу в Україні відсутні спеціалізовані суди в спра-
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вах  неповнолітніх. На  даному  етапі  розгляд  справ щодо 
неповнолітніх, які опинилися в конфлікті із законом, від-
повідно до ст. 18 Закону України «Про судоустрій та ста-
тус  суддів»,  відбувається  в  судах  загальної  юрисдикції, 
суддями, які обираються із числа суддів відповідного суду 
зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або 
за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропо-
зиція голови суду не була підтримана, на строк не більше 
трьох років і можуть бути переобрані повторно.

Судді,  уповноважені  здійснювати  кримінальне  про-
вадження щодо неповнолітніх, не звільняються від вико-
нання  обов’язків  судді  відповідної  інстанції,  проте  здій-
снення  ними  таких  повноважень  ураховується  під  час 
розподілу судових справ та має пріоритетне значення [8]. 
Позитивним  є  те, що в  Законі передбачена  спеціалізація 
судів,  які  уповноважені  здійснювати кримінальне прова-
дження щодо неповнолітніх. Водночас негативним є той 
факт, що справи стосовно неповнолітніх розглядаються в 
судах загальної юрисдикції, суддями, які, окрім справ що-
доо  неповнолітніх,  розглядають  справи  дорослих  право-
порушників, через це, на нашу думку, неможливо повною 
мірою забезпечити захист прав і свобод дитини під час су-
дового розгляду справи. Відсутність у процесуальному за-
конодавстві спеціальних вимог до прокурора чи слідчого 
судді, який здійснює кримінальне провадження щодо не-
повнолітнього, також неприпустима. На нашу думку, судді 
повинні мати, окрім юридичної освіти, ще педагогічну або 
психологічну. 

У р. 5 «Система завдань, заходів та результатів» Указу 
Президента України від 20 травня 2015 р. «Про Стратегію 
реформування судоустрою, судочинства та суміжних пра-
вових інститутів на 2015–2020 рр.» визначено розширення 
способів альтернативного (позасудове) урегулювання спо-
рів, зокрема шляхом практичного впровадження інституту 
медіації  і посередництва, розширення переліку категорій 
справ,  які  можуть  вирішуватися  третейськими  суддями 
або розглядатися судами в спрощеному провадженні;  за-
провадження  ефективних  процесуальних  механізмів  для 
попередження  розгляду  справ  за  відсутності  спору  між 
сторонами; вивчення доцільності введення мирових суд-
дів [9]. 

Кабінетом  Міністрів  України  схвалено  Концепцію 
Державної соціальної програми «Національний план дій 
щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на пе-
ріод до 2021 р., де визначено пріоритетні напрями, серед 
яких зазначено створення системи правосуддя, дружнього 
до дитини, а саме: запровадження дієвих форм і методів 
профілактики вчинення правопорушень дітьми; удоскона-
лення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили 
правопорушення; розвиток системи правосуддя, дружньо-
го до дитини. Упровадження ювенальної юстиції [10].

Як бачимо, країна здійснює цілу низку ініціатив і захо-
дів для забезпечення прав дітей, запровадження ювеналь-
ної юстиції та відновного правосуддя. Однак є деякі про-
блеми  запровадження  задекларованих  у  законопроектах 
положень, низка об’єктивних і суб’єктивних перепон. Пи-
тання створення ювенальної юстиції в Україні спричиняє 
багато  суперечок у  суспільстві. Ставлення різних верств 
населення до цього питання, зокрема науковців, громадян, 
релігійних та громадських організацій, різне. Немає єди-
ного розуміння того, яка модель ювенальної юстиції має 
бути в Україні. Провівши аналіз різних моделей ювеналь-
ної юстиції закордонних країн, можна дійти висновку, що 
в деяких країнах існують автономні суди для неповноліт-
ніх, що не пов’язані із загальним судом, в інших – спра-
ви щодо неповнолітніх розглядаються в загальних судах. 
Єдиної  моделі  спеціального  судочинства  стосовно  дітей 
не існує. Зміни залежать від особливостей національного 
законодавства кожної країни.

Наприклад,  у  сучасній  пострадянській  ювеналістиці 
існують  два  основні  підходи  до  організації  ювенальної 

юстиції та визначення її взаємодії з іншими суспільними 
та державними інститутами. На думку Є. Мельникова та 
В. Ткачова, ювенальна юстиція – це насамперед правосуд-
дя в справах неповнолітніх, і центральною його ланкою є 
суд. Усі інші державні та громадські інституції є допоміж-
ними для ювенальному суду. За визначенням В. Ткачова, 
«ювенальна юстиція – це система захисту прав, свобод та 
законних  інтересів  неповнолітніх,  що  об’єднує  навколо 
спеціалізованого суду в справах неповнолітніх різні спе-
ціалізовані  служби правоохоронних  органів,  а  також ор-
гани й установи системи профілактики бездоглядності та 
правопорушень  неповнолітніх,  громадські  правозахисні 
організації».

Інша  парадигма  ювенальної  юстиції  передбачає,  що 
ювенальний суд є лише однією з ланок ювенальної юсти-
ції. Вона розроблена представниками російських неурядо-
вих інституцій. Зокрема, ось якою є позиція О. Автономо-
ва та Н. Хананашвілі (Центр «Судово-правова реформа», 
Москва),  викладена  в  розробленому  ними  проекті  феде-
рального закону Російської Федерації «Про основи систе-
ми ювенальної юстиції»: «Під системою ювенальної юс-
тиції  розуміється  сукупність  державних  органів,  органів 
місцевого самоврядування, державних та муніципальних 
установ, посадових осіб, неурядових некомерційних орга-
нізацій, які здійснюють на підставі встановлених законом 
процедур  дії,  спрямовані  на  реалізацію  та  забезпечення 
прав, свобод та законних інтересів дитини» [4 с. 18, 19]. 
Можна погодитися  з Н. Ортинською, яка розглядає юве-
нальну юстицію як комплексну систему, з її основополож-
ними  елементами  для  повного  і  дієвого  застосування  в 
суспільстві. Її складниками вбачає не лише суди (судді, ад-
вокати, соціальні працівники служби пробації, судові ви-
хователі, працівники правоохоронних органів, слідства), а 
широку інституційну систему органів, які функціонували 
б комплексно (від початкової до стадії виконання покарань 
та ресоціалізації неповнолітнього) [2, с. 361].

На нашу думку, більш прийнятна для України конти-
нентальна  модель ювенальної юстиції,  за  основу  можна 
взяти модель ювенальної юстиції Франції. Система кри-
мінального  судочинства  щодо  неповнолітніх  цієї  краї-
ни  має  чітко  виражену  реінтеграційну  спрямованість,  а 
її  суб’єктами  є  не  тільки  правопорушники,  а  й  діти,  які 
потрапили в соціально небезпечні ситуації ще до вчинен-
ня  протиправного  діяння. Наприклад,  у  ст.  2 Ордонансу 
«Правопорушення неповнолітніх» від 2 лютого 1945 р. пе-
редбачено переважне застосування заходів захисту, нагля-
ду та сприяння перед кримінальним покаранням. До того 
ж певна система заходів із захисту неблагополучних дітей 
передбачена  також  у  Цивільному  та  Цивільно-процесу-
альному кодексах Франції, однак  і тут головною ланкою 
їх застосування є ювенальний суддя [11, с. 24]. Позитив-
ними елементами французької моделі ювенальної юстиції 
є  переважання  виховних  заходів  над  каральними,  спеці-
алізація  судів,  які  розглядають  суто  справи  неповноліт-
ніх, окремі суди, які є окремою судовою інстанцією, їхня 
юрисдикція  поширюється  на  всі  справи  щодо  неповно-
літніх, робота психологів  із неповнолітніми, ведення со-
ціального дослідження неповнолітнього правопорушника, 
яке оформлюється як соціальне досьє. Запозичені та впро-
ваджені в правову систему України елементи ювенальної 
юстиції Франції  стануть дієвим способом превенції  зло-
чинності та відновного правосуддя.

Отже, у правовому плані ювенальна юстиція включає 
масиви норм матеріального та процесуального права, в ін-
ституціональному плані – низку державних та недержав-
них установ та організацій, діяльність яких спрямована на 
протидію правопорушенням дітей та молоді, захист їх від 
несприятливих наслідків правопорушень та повернення їх 
до суспільного життя [4, с. 10]. 

У підсумку можна зробити висновок, що в Україні 
необхідно запровадити ювенальну юстицію, яка б була 
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спроможна забезпечити права дітей, які перебувають у 
конфлікті із законом та потрапили в несприятливі жит-
тєві  обставини.  Спираючись  на  міжнародний  досвід, 
міжнародно-правові  акти,  необхідно  ухвалити  низку 
законодавчих  актів,  які  слугуватимуть  фундаментом 
для  запровадження ювенальної юстиції,  яка б базува-

лася на нових сучасних підходах щодо реагування на 
злочини, профілактиці правопорушень, а саме віднов-
ному правосудді, охоронній та реабілітаційній функці-
ях,  а  також  запровадити  таку  процедуру,  як медіація, 
яка має  стати невід’ємною частиною відновного пра-
восуддя.
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У статті проводиться аналіз чинного законодавства та наукових праць стосовно забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. 
Виявлено проблемні питання забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб. Розроблено шляхи вирішення виявлених проблем.

Ключові слова: внутрішньо переміщені особи, переселенці, права, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, місце 
проживання.

В статье проводится анализ действующего законодательства и научных трудов по обеспечению прав внутренне перемещенных лиц. 
Выявлены проблемные вопросы обеспечения прав внутренне перемещенных лиц. Разработаны пути решения выявленных проблем.

Ключевые слова: внутренне перемещенные лица, переселенцы, права, справка о постановке на учет внутренне перемещенного 
лица, местожительства.

The article analyzes current legislation and scientific works on the rights of internally displaced persons. Problematic issues of ensuring the 
rights of internally displaced persons have been identified. Solutions for identified problems have been developed.

Key words: internally displaced persons, migrants, rights, certificate of registration of internally displaced person, place of residence.

Постановка проблеми. Питання  забезпечення  прав 
внутрішньо  переміщених  осіб  є  актуальним  з  огляду  на 
сучасну  військово-політичну  ситуацію  в Україні. Окупа-
ція Криму та військовий конфлікт на сході країни спричи-
нили масове внутрішнє переміщення населення. Ці проце-
си тривають уже п’ять років. Якщо спочатку можна було 
сподіватися на швидке повернення людей, які проживали 
в Криму, Луганській та Донецькій областях до своїх до-
мівок, то зараз можна впевнено говорити про нереальність 
здійснення таких сподівань. Тому потрібно докласти мак-
симум  зусиль  для  забезпечення  реалізації  гарантованих 
Конституцією та законами України прав і свобод внутріш-
ньо переміщених осіб (далі – ВПО) [1, c. 89].

Стан опрацювання. Проблеми  ВПО  досліджували 
такі українські вчені, як: В. Дяченко, О. Волох, О. Рогач, 

М. Савчин та  інші. Проте ще не всі питання даної  теми 
було вирішено належним чином.

Мета статті полягає у виявленні проблем, які виника-
ють під час забезпечення прав ВПО, та розробленні шля-
хів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  Зако-
ну України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених  осіб»  від  20  жовтня  2014  р.  №  1706–VII, 
внутрішньо переміщеною особою є громадянин України, 
іноземець  або  особа  без  громадянства,  яка  перебуває  на 
території України на законних підставах та має право на 
постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або 
покинути своє місце проживання в результаті або з метою 
уникнення  негативних  наслідків  збройного  конфлікту, 
тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, пору-
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шень прав людини та надзвичайних ситуацій природного 
чи техногенного характеру (абз. 1 ч. 1 ст. 1) [2].

У  Законі  України  «Про  забезпечення  прав  і  свобод 
внутрішньо  переміщених  осіб»  зазначено, що факт  вну-
трішнього  переміщення  підтверджується  довідкою  про 
взяття  на  облік  внутрішньо  переміщеної  особи.  Кожна 
дитина,  зокрема  й  та,  яка  прибула  без  супроводження 
батьків,  інших  законних представників,  отримує довідку 
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи  (ч. 1 
ст. 4). Для отримання довідки про взяття на облік внутріш-
ньо переміщеної особи така особа  звертається  із  заявою 
до структурного підрозділу з питань соціального захисту 
населення  районних,  районних  у  місті  Києві  державних 
адміністрацій,  виконавчих  органів  міських,  районних  у 
містах (у разі утворення) рад за місцем проживання в по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Фор-
ма  заяви  затверджується Міністерством  соціальної  полі-
тики України (ч. 3 ст. 4). Заява підписується заявником або 
його законним представником, який дає згоду на обробку, 
використання,  зберігання  його  персональних  даних  та 
персональних даних особи, від імені якої подається заява 
(абз. 5 ч. 4 ст. 4) [2].

Як стверджує О. Ольховський, реалізувати всі передба-
чені законодавством України права людини й громадянина 
ВПО можуть лише за наявності в них довідки про взяття 
на облік. Натомість отримання такої довідки цілком зале-
жить від надання згоди на обробку персональних даних. 
Обов’язковість  же  надання  згоди  ВПО  на  обробку  пер-
сональних  даних  суперечить  законодавству  України  про 
захист персональних даних і порушує права ВПО. Обсяг 
прав  і  свобод  внутрішньо  переміщених  осіб  є  фактично 
звуженим  унаслідок  ухвалення  Закону України  «Про  за-
безпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», 
конкретно  –  унаслідок  запровадження  правової  норми 
щодо надання згоди на обробку персональних даних під 
час  взяття на  облік  внутрішньо переміщеної  особи.  Зго-
да  на  обробку  персональних  даних,  що  вимагається  від 
внутрішньо  переміщеної  особи  в  разі  взяття  її  на  облік, 
є згодою на втручання в особисте й сімейне життя особи, 
отже, відмовою від права на невтручання в своє особис-
те й сімейне життя. Вирішується ця проблема внесенням 
змін до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб», а саме вилученням норми 
про  надання  внутрішньо  переміщеною  особою  згоди  на 
обробку її персональних даних під час взяття її на облік. 
Відповідні зміни потрібно внести й до тих постанов уряду, 
що регулюють правовий статус внутрішньо переміщених 
осіб [3, с. 48–51].

Також  проблемним  є  питання  голосування  ВПО  під 
час  виборів  до  місцевих  органів  влади  за  новим місцем 
проживання. Згідно із Законом України «Про місцеві ви-
бори» від 14 липня 2015 р. № 595–VIII, право голосу на 
виборах  депутатів  районної,  обласної,  сільської,  селищ-
ної, міської ради, сільського, селищного, міського голови, 
депутатів районної в місті ради мають громадяни України, 
які  проживають  у межах  відповідного  виборчого  округу 
(ч. 1 ст. 3). Документом, що засвідчує місце проживання 
виборця  та  підтверджує  його  право  брати  участь  у  міс-
цевих виборах, є паспорт громадянина України або тим-
часове посвідчення  громадянина України  (ч.  2  ст.  3)  [4]. 
У зв’язку з тим, що на підставі Закону України «Про за-
безпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 
відомості про зареєстроване місце проживання ВПО вно-
сяться  не  до  паспорта,  а  до  довідки про  взяття  на  облік 
ВПО (ч. 1 ст. 5), такі особи не можуть взяти участь у міс-
цевих виборах за новим місцем проживання. Такий стан 
речей порушує виборчі права ВПО, які, згідно із Законом 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо пе-
реміщених осіб», мають право голосу на виборах Прези-
дента України, народних депутатів України, на місцевих 
виборах та референдумах шляхом зміни місця голосуван-

ня  без  зміни  виборчої  адреси  (ст.  8)  [2].  Вирішити  таку 
проблему можна внесенням змін до Закону України «Про 
місцеві вибори», тобто додаванням до наявного переліку 
документів, що  засвідчують  місце  проживання  виборця, 
довідки про взяття на облік ВПО.

Труднощі виникають і під час реалізації житлових прав 
ВПО. Закон України «Про забезпечення прав і свобод вну-
трішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 р. № 1706 за-
кріплює можливість безоплатного тимчасового проживан-
ня (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) 
протягом шести місяців  із моменту взяття на облік ВПО; 
для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого 
віку цей термін може бути продовжено (абз. 8 ч. 1 ст. 9) [2]. 
Проте, як зазначає І. Басова, незважаючи на нормативну ви-
значеність, складність реалізації цього права проявляється 
в механізмі реалізації цих норм, тобто у виникненні проце-
дурних правовідносин та доведенні їх до логічного завер-
шення, а саме отримання житла ВПО на вказаних умовах. 
Законодавець, визначаючи такий спосіб захисту житлових 
прав, не врахував термінологічні та процедурні особливості 
вже наявних правовідносин із питань реалізації громадяна-
ми прав на житлове забезпечення. У результаті дослідження 
нормативно-правової бази з питань житлового забезпечен-
ня, його категоріального апарату, умов, механізму й особли-
востей реалізації житлових прав громадян встановлено, що 
право на отримання соціального житла можливе в порядку 
черги на одержання соціального житла та за умови перебу-
вання на соціальному квартирному обліку. Тобто на момент 
звернення до органів державної влади з питання отримання 
такого соціального житла ВПО має перебувати в черзі та на 
квартирному обліку. Проте у випадку із ВПО це положення 
відіграє неабияку роль,  бо не  всі  переміщені  особи пере-
бувають на такому обліку. Зважаючи на підстави, які спри-
чиняють  масове  вимушене  переміщення,  та  необхідність 
миттєвого  реагування  на  вирішення  проблеми,  має  бути 
створений окремий резервний житловий фонд для категорії 
ВПО, та у зв’язку із цим змінено механізм отримання такого 
житла. Насамперед потрібно відійти від категорії черговос-
ті. Навіть коли ВПО перебуває на соціальному квартирному 
обліку, отримати квартиру або садибний (одноквартирний) 
житловий будинок із житлового фонду соціального призна-
чення в позачерговому порядку остання не зможе. Оскільки 
до суб’єктного складу осіб, що мають право на позачергове 
або першочергове отримання житла відповідно до ст.ст. 11, 
12 Закону України «Про житловий фонд соціального при-
значення» від 12 січня 2006 р. № 3334, не включений та-
кий суб’єкт, як ВПО. І. Басовою запропоновано включити 
в  загальний  перелік  категорій  осіб,  що  мають  право  на 
позачергове або першочергове отримання квартир або са-
дибних  (одноквартирних)  жилих  будинків  із  житлового 
фонду соціального призначення, ВПО. А також спростити 
процедуру постановки на квартирний соціальний облік для 
вищевказаної категорії громадян. Житлова проблема вирі-
шується і завдяки гуманітарній програмі GIZ. Зараз за цією 
програмою в Україні побудовано 7 транзитних містечок: у 
Запоріжжі, Кам’янському, Дніпрі, Кривому Розі, Нікополі, 
Павлограді, Харкові  [5, с. 103–104]. Відповідно до поста-
нови Кабінету Міністрів України  «Про надання щомісяч-
ної  адресної  допомоги  внутрішньо  переміщеним  особам 
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг» від 1 жовтня 2014 р. № 505, 
ВПО  виділяється  державна  допомогу  на  оренду  житла  і 
проживання (п. 1) [6].

Однією з головних проблем ВПО є реалізація права на 
працю. До причин виникнення такої ситуації можна відне-
сти: низьку заробітну плату, відсутність вакансій або їхню 
невідповідність освіті та професії ВПО. Також наявна дис-
кримінація з боку роботодавців, часто вони не хочуть бра-
ти на роботу переселенців.

Як вважає І. Найда, допомогти ВПО у вирішенні цієї 
проблеми можна створенням для них робочіх місць. Вона 
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зазначає, що Данська рада в справах біженців (Danish Ref-
ugee Council) за фінансової підтримки Швейцарської аген-
ції розвитку та співробітництва (Swiss Agency for Develop-
ment and Cooperation / SDC) і Департаменту міжнародного 
розвитку Великобританії (Department for International De-
velopment / DFID) розпочинає нову програму, спрямовану 
на підтримку ВПО й осіб, які постраждали від конфлікту 
в Україні, стабілізацію їхнього життя та досягнення дов-
гострокових  результатів  шляхом  працевлаштування  й 
отримання  доходів.  Головна  ціль  програми  –  створення 
нових робочих місць для ВПО й осіб, які постраждали від 
конфлікту, через інвестиційний вклад у розширення існу-
ючого бізнесу [7, с. 122]. Також можна стимулювати пра-
цевлаштування ВПО шляхом здійснення компенсаційних 
виплат роботодавцям, якщо ними буде прийнято на роботу 
безробітного переселенця за направленням служби зайня-
тості, за умови підписання трудового договору.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 
«Про  здійснення  соціальних  виплат  внутрішньо  пере-
міщеним  особам»  від  5  листопада  2014  р. №  637,  при-
значення  та  продовження  виплати  пенсій  (щомісячне 
довічне  грошове  утримання),  довічних  державних  сти-
пендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, 
матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, 
субсидій та пільг коштом державного бюджету та фондів 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страху-
вання  ВПО  здійснюються  за  місцеперебуванням  таких 
осіб  на  обліку, що  підтверджується  довідкою,  виданою 
згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взят-
тя  на  облік ВПО. Виплата  (продовження  виплати)  пен-
сій  (щомісячне  довічне  грошове  утримання),  довічних 
державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та 
компенсацій, матеріального забезпечення, що призначені 
зазначеним особам, проводиться через рахунки та мере-
жу установ і пристроїв Публічного акціонерного товари-
ства  (далі  – ПАТ) «Державний ощадний банк України» 
(абз. 1 п. 1) [8]. Тобто переселенці можуть отримати со-
ціальні виплати лише за умови отримання довідки ВПО. 
Також значно ускладнює ситуацію можливість отриман-
ня соціальної допомоги тільки в ПАТ «Державний ощад-
ний банк України», що, у свою чергу, позбавляє ВПО сво-
боди вибору способу її отримання. Згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України  «Деякі  питання  здійснення 
соціальних  виплат  внутрішньо  переміщеним  особам» 
від 8 червня 2016 р. № 365,  запроваджується перевірка 
присутності  ВПО  за  фактичним  місцем  проживання  / 
перебування представниками структурного підрозділу з 
питань соціального захисту (п. 91). Причому відсутність 
переселенців  за  фактичним  місцем  проживання  /  пере-
бування, зазначеним ними під час взяття на облік, є під-
ставою для позбавлення соціальних виплат (абз. 1 п. 7) 
[9]. Запровадження такої процедури обмежує права пере-
селенців  на  свободу  пересування  та  вільний  вибір  міс-
ця проживання, які гарантуються Конституцією України 
(ст. 33) [10]. Вирішуються всі перелічені вище проблеми 
скасуванням постанови Кабінету Міністрів України «Де-
які  питання  здійснення  соціальних  виплат  внутрішньо 
переміщеним  особам»  як  такої,  що  не  відповідає  Кон-
ституції України. Внесенням змін до постанови Кабінету 
Міністрів  України  «Про  здійснення  соціальних  виплат 
внутрішньо переміщеним особам» у частині виключення 
здійснення таких виплат за місцеперебуванням ВПО на 
обліку; обов’язковості надання довідки про взяття на об-
лік ВПО під час оформлення виплат; здійснення виплат 
виключно через рахунки та мережу установ і пристроїв 
ПАТ «Державний ощадний банк України» як таких, що 
звужують права переселенців.

Висновки. Отже, виявлено порушення права на захист 
персональних даних; на невтручання в особисте й сімейне 
життя; виборчих прав. Крім того, встановлено проблеми 
реалізації  житлових  прав  ВПО,  отримання  соціальних 
виплат. Більшість вищезазначених проблем вирішуються 
шляхом внесення змін до  законів України «Про забезпе-
чення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про 
місцеві  вибори»,  «Про житловий фонд  соціального при-
значення»;  постанову  Кабінету  Міністрів  України  «Про 
здійснення  соціальних  виплат  внутрішньо  переміщеним 
особам». До того ж необхідне скасування постанови Ка-
бінету  Міністрів  України  «Деякі  питання  здійснення 
соціальних  виплат  внутрішньо  переміщеним  особам». 
Проблеми працевлаштування та житлова вирішуються за-
лученням іноземної допомоги, інвестицій та здійсненням 
компенсаційних виплат державою роботодавцям, які при-
ймуть на роботу переселенців.
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У статті досліджено поняття правохоронної діяльності загалом, а також у контексті розгляду компетенції органів доходів та зборів 
у митній сфері. Проаналізовано різні форми правоохоронної діяльності, зокрема, розглянуто різні форми митного контролю. Також до-
сліджено структуру органів доходів та зборів з огляду на особливості їх правоохоронної діяльності.

Ключові слова: правоохоронна діяльність, правоохоронні органи, органи доходів та зборів, посадові особи органів доходів та збо-
рів, правоохоронна компетенція.

В статье исследовано понятие правоохранительной деятельности в целом, а также в контексте рассмотрения компетенции органов 
доходов и сборов в таможенной сфере. Проанализированы различные формы правоохранительной деятельности, в частности, рас-
смотрены различные формы таможенного контроля. Также исследована структура органов доходов и сборов с учетом особенностей их 
правоохранительной деятельности.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, правоохранительные органы, органы доходов и сборов, должностные лица 
органов доходов и сборов, правоохранительная компетенция.

In the article the concept of law-enforcement activity in general, as well as in the context of consideration of the competence of revenue and 
customs authorities in the customs sphere is investigated. Different forms of law-enforcement activity are analyzed, in particular various forms 
of customs control are considered. Also, the structure of income and fees bodies for reviewing the peculiarities of their law enforcement activity 
has been researched.

Key words: law enforcement activity, police, income and collection systems, officials of income and fees bodies, law enforcement competence.

Постановка проблеми. Як відомо, додержання зако-
нів є обов’язковим приписом для всіх, являє собою осно-
ву державного порядку. Ефективно провадити діяльність 
щодо  реалізації  завдань  зі  справляння  податків,  єдиного 
внеску,  митних  платежів  органи  Держаної  фіскальної 
служби можуть тільки за умови, що всі  їхні дії здійсню-
ються в умовах законності, тобто методами і способами, 
передбаченими законом.

Необхідним способом захисту прав та свобод людини 
є гарантії. Вони є системою норм, принципів та вимог, які 
забезпечують процес дотримання прав та законних інтер-
есів людини. У свою чергу, з метою реалізації й охорони 
прав людини і суспільства держава здійснює правоохорон-
ну діяльність, передбачаючи для цього спеціально уповно-
важені правоохоронні органи.

Варто зазначити, що правоохоронна діяльність постає 
різновидом  державної  діяльності,  яка  здійснюється  чис-
ленними  правоохоронними  органами  за  різноманітними 
напрямами.

Правоохоронна  діяльність  як  елемент  сучасної  демо-
кратичної соціальної правової держави та громадянського 
суспільства безпосередньо спрямована на охорону і захист 
прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, 
інтересів суспільства та держави, водночас є важливим за-
собом забезпечення їх реальності [1, с. 72].

Система  правоохоронних  органів,  правоохоронна  ді-
яльність  є  предметом  науково-теоретичних  досліджень 
багатьох  науковців.  Серед  вітчизняних  науковців  це  пи-
тання  досліджувалося  в  наукових  працях  А.М.  Куліша, 
А.М. Кучука, В.Т. Білоуса, В.М. Дубінчак, А.М. Завального, 
А.Т. Комзюка, П.В. Онопенка, О.А. Троянського, Д.В. Ліс-
ного, Т.О. Шкулі й інших. Деякі проблеми правоохоронної 
діяльності митних органів розглядалися як у роботах вище-
зазначених учених, так і в працях Є.В. Додіна, С.В. Ківало-
ва, Д.В. Приймаченка, І.П. Жилки, В.В. Прокопенка.

Метою статті  є  дослідження  правоохоронної  діяль-
ності органів доходів та зборів як форми реалізації їхньої 
компетенції.

У  найбільш  загальному  вигляді  правоохоронна  ді-
яльність,  на  думку Ю.І.  Римаренка й Я.Ю. Кондратьєва, 
за  своєю  структурою  поділяється  на  попередження  ви-
никнення  умов  та  причин  суспільно  небезпечних  явищ; 
припинення  процесу  їх  розвитку;  ліквідацію негативних 
наслідків [2, с. 110].

Для  подальшого  аналізу  питання  доцільно  з’ясувати 
визначення  самого  терміна  «правоохоронні  органи». 
А.М. Детюк  зазначає, що правоохоронні  органи  –  це  іс-
нуючі в суспільстві та державі установи й організації, що 
виконують  правозастосовну  та  правоохоронну  функції, 
спрямовані на захист прав та інтересів, передусім держа-
ви, боротьбу зі злочинністю й іншими правопорушеннями 
[3, с. 34].

Здебільшого  науковці,  спираючись  на  Конституцію 
України, вважають, що правоохоронними є державні та гро-
мадські формування, які наділені правоохоронними функ-
ціями. Інші теоретики розглядають поняття «правоохоронні 
органи» у широкому і вузькому розумінні. Одні науковці до 
правоохоронних органів в їх широкому розумінні відносять 
абсолютно всі  державні органи,  які наділені повноважен-
нями в галузі контролю за дотриманням законності та пра-
вопорядку в державі. Натомість представники другої групи 
схиляються  до  вузького  розуміння  правоохоронних  орга-
нів, до яких вони відносять лише уповноважені державні 
органи, що спеціально утворені для дотримання законності 
та правопорядку, боротьби зі злочинністю, та яким із цією 
метою надані повноваження застосовувати передбачені за-
коном спеціальні заходи державно-владного впливу на осіб, 
які вчинили правопорушення.

Зокрема, аналізуючи чинне законодавство, звертаємо-
ся до Закону України «Про державний захист працівників 
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суду і правоохоронних органів», який у ст. 1 визначає, що 
до правоохоронних належать:

– органи прокуратури;
– органи Національної поліції;
– органи Служби безпеки;
– органи Військової служби правопорядку в Збройних 

силах України;
– Національне антикорупційне бюро України;
– органи охорони державного кордону;
– органи доходів і зборів;
– органи й установи виконання покарань;
– слідчі ізолятори;
– органи державного фінансового контролю;
–  органи  рибоохорони,  державної  лісової  охорони, 

низка  інших органів,  які виконують правозастосовні  або 
правоохоронні функції [4].

На підставі вищезазначеного можна зауважити, що ор-
гани доходів та зборів (митні органи), виконуючи покладені 
на них законодавством функції  та  завдання,  здійснюють  і 
правоохоронну  діяльність.  Законодавець  прямо  вказує  на 
те, що органи доходів та зборів виступають саме правоохо-
ронними органами. Варто наголосити на тому, що правоо-
хоронна діяльність органів доходів та зборів у митній сфері 
не є їхньою виключною функцією, а становить собою лише 
одне  з основних завдань, поставлених перед ними, реалі-
зація яких здійснюється безпосередньо через інші напрями 
діяльності вказаних органів державної влади.

За  змістом  правоохоронна  діяльність  митних  органів 
є  охоронним  інструментом  держави  у  сфері  державної 
митної справи, який проявляється в забезпеченні митними 
органами  захисту  прав  та  законних  інтересів фізичних  і 
юридичних осіб шляхом впливу на свідомість та поведін-
ку вказаних об’єктів управління за допомогою встановле-
них дозволів, приписів, заборон або реалізації юридичної 
відповідальності [5, с. 120].

Структурно правоохоронна діяльність органів доходів 
та зборів у митній сфері включає декілька напрямів, осно-
вними з яких є такі:

– діяльність із виявлення, припинення та попереджен-
ня порушень митних правил;

– діяльність із виявлення, припинення та попереджен-
ня  контрабанди  (ст.  ст.  201,  305  Кримінального  кодексу 
України);

– діяльність із протидії адміністративним корупційним 
правопорушенням (віднесення із 1 червня 2012 р. підроз-
ділів внутрішньої безпеки митних органів до спеціально 
уповноважених  суб’єктів,  які  безпосередньо  здійснюють 
у  межах  своєї  компетенції  заходи щодо  виявлення,  при-
пинення та розслідування корупційних правопорушень);

–  недопущення  переміщення  через  митний  кордон 
України  окремих  груп  товарів  (зокрема,  контрафактних, 
культурних цінностей тощо) [6, с. 183].

Як зазначав Є.В. Додін, правоохоронна діяльність ор-
ганів доходів та зборів у митній сфері зумовлена багато-
манітністю  нормативно-правових  актів  (національне  за-
конодавство, міжнародно-правове), які є підставами для її 
здійснення та  забезпечують практичну реалізацію вказа-
ного напряму діяльності [7, с. 82].

Отже, правоохоронна діяльність має різноманітні фор-
ми свого вираження. Тут варто згадати  і форми митного 
контролю, які передбачені ст. 336 Митного кодексу:

– митний огляд (огляд та переогляд товарів, транспорт-
них засобів, огляд та переогляд ручної поклажі та багажу, 
особистий огляд громадян);

–  перевірка  документів  та  відомостей,  які  надаються 
митним органам під час переміщення товарів, транспорт-
них засобів комерційного призначення через митний кор-
дон України;

–  облік  товарів,  транспортних  засобів  комерційного 
призначення,  що  переміщуються  через  митний  кордон 
України;

– усне опитування громадян та посадових осіб підпри-
ємств;

– огляд  територій  та приміщень  складів  тимчасового 
зберігання, митних складів, вільних митних зон, магази-
нів безмитної торгівлі й інших місць, де перебувають то-
вари,  транспортні  засоби  комерційного  призначення, що 
підлягають митному контролю, чи діяльність, контроль за 
якою відповідно до цього Кодексу й інших законів України 
покладено на митні органи;

–  перевірка  обліку  товарів, що  переміщуються  через 
митний  кордон  України  та/або  перебувають  під  митним 
контролем;

–  проведення  документальних  перевірок  дотримання 
вимог  законодавства України  з питань державної митної 
справи, зокрема своєчасності, достовірності, повноти на-
рахування та сплати митних платежів [8].

Особливість  правоохоронної  діяльності  також  зумов-
лена внутрішньою структурою митних органів. Так, апа-
рат Державної фіскальної служби складається зі спеціалі-
зованих департаментів, серед яких такі:

– Департамент боротьби з відмиванням доходів, одер-
жаних  злочинним  шляхом,  основним  завданням  якого 
є  вжиття  заходів щодо  виявлення,  аналізу,  організації  та 
проведення перевірок осіб, які здійснюють фінансові опе-
рації, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиван-
ням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або з фінан-
суванням тероризму;

– Департамент  організації  протидії  митним правопо-
рушенням та міжнародної взаємодії, мета якого полягає в 
запобіганні контрабанди, протидії їй, боротьбі з порушен-
нями митних правил на всій митній території України. До 
основних завдань даного структурного підрозділу входить 
також  здійснення  міжнародного  співробітництва,  забез-
печення виконання зобов’язань, узятих за міжнародними 
договорами України,  з питань, що належать до  її  компе-
тенції, зокрема, шляхом надання взаємної адміністратив-
ної  допомоги в  запобіганні порушенням  законодавства  з 
питань державної митної  справи,  виявленні  та  розсліду-
ванні таких, на підставі міжнародних угод;

–  Департамент  із  питань  запобігання  та  виявлення 
корупції,  метою  діяльності  якого  є  підготовка,  забез-
печення  та  контроль  за  здійсненням  заходів  щодо  запо-
бігання  корупції  відповідно  до  вимог  антикорупційного 
законодавства;  надання  методичної  та  консультативної 
допомоги  з  питань  дотримання  вимог  антикорупційного 
законодавства;  участь  в  інформаційному  та  науково-до-
слідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобіган-
ня та виявлення корупції, а також міжнародному співро-
бітництві  в  зазначеній  сфері;  проведення  організаційної 
та  роз’яснювальної  роботи  із  запобігання  та  виявлення 
корупції;  здійснення  контролю  за  дотриманням  вимог 
законодавства  щодо  врегулювання  конфлікту  інтересів; 
здійснення  контролю  за  дотриманням  антикорупційного 
законодавства.

Наявність в органів доходів та зборів правоохоронних 
функцій підтверджено також положеннями, за якими вони 
наділяються  правом  використання  спеціальних  засобів. 
Щоби не бути голослівними, звертаємося до Митного ко-
дексу, де передбачено право посадових осіб органів дохо-
дів і зборів застосовувати фізичну силу, спеціальні засоби 
та вогнепальну зброю.

Так, посадові особи органів доходів і зборів під час ви-
конання службових обов’язків мають право застосовувати 
фізичну силу для:

1) припинення порушень митних правил, затримання 
осіб,  які  їх  вчинили,  подолання  опору  законним  розпо-
рядженням  або  вимогам  посадових  осіб  органів  доходів 
і зборів;

2) забезпечення доступу до приміщень або на терито-
рії,  де  знаходяться  товари,  що  перебувають  під  митним 
контролем;
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3)  припинення  інших  дій,  що  перешкоджають  вико-
нанню обов’язків, покладених на посадових осіб органів 
доходів  і  зборів,  якщо ненасильницькі  засоби  впливу не 
забезпечують виконання цих обов’язків.

Посадові особи органів доходів і зборів під час вико-
нання  службових  обов’язків  мають  право  застосовувати 
наручники,  гумові  кийки,  сльозоточиві  речовини,  облад-
нання  для  відкриття  приміщень,  засоби  для  примусової 
зупинки  транспортних  засобів  та  інші  спеціальні  засоби 
для:

1) відбиття нападу безпосередньо на них або на інших 
осіб;

2) відбиття нападу на будинки, будівлі, споруди, тран-
спортні  засоби,  що  належать  органам  доходів  і  зборів, 
спеціалізованим навчальним закладам та науково-дослід-
ній установі органів доходів і зборів або використовують-
ся ними, на підприємства, установи й організації, у при-
міщеннях  та/або на  території  яких  здійснюється митний 
контроль, на товари, що перебувають під митним контр-
олем, а також для звільнення зазначених об’єктів у разі їх 
захоплення;

3) затримання правопорушників, їх доставки до служ-
бового приміщення органу доходів і зборів, якщо ці особи 
чинять опір та іншу протидію або можуть завдати шкоди 
іншим чи собі;

4) припинення фізичного опору, що чиниться посадо-
вій особі органів доходів і зборів;

5) проникнення до приміщень або на території, де мо-
жуть бути предмети контрабанди або безпосередні пред-
мети порушення митних правил;

6) зупинення транспортного засобу, водій якого не ви-
конав вимогу посадової особи органів доходів і зборів про 
зупинення.

Забороняється застосовувати спеціальні засоби до жі-
нок з явними ознаками вагітності, осіб з явними ознаками 
інвалідності та малолітніх, крім випадків учинення ними 
збройного опору, вчинення групового нападу, який загро-
жує життю  та  здоров’ю  людей,  збереженню  товарів, що 
перебувають під митним контролем.

За наявності обставин, що не дають можливості уник-
нути  застосування  спеціальних  засобів,  вжиті  заходи  не 
повинні перевищувати меж, необхідних для забезпечення 
виконання завдань, покладених на митну службу України, 
і повинні зводити до мінімуму можливість завдання шко-
ди здоров’ю правопорушників [8].

Окремим категоріям посадових осіб органів доходів і 
зборів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів 

України,  надається  право  під  час  виконання  службових 
обов’язків зберігати, носити та застосовувати вогнепаль-
ну зброю. До таких осіб належать:

– керівник і заступники керівника Державної фіскаль-
ної служби;

–  керівник,  заступники  керівника  та  працівники  під-
розділів спеціалізованого митного органу, до компетенції 
яких належать питання організації боротьби з контрабан-
дою і порушеннями митних правил;

– керівники митних органів, їх заступники – керівни-
ки підрозділів, до компетенції яких належать питання бо-
ротьби з контрабандою і порушеннями митних правил, а 
також працівники зазначених підрозділів;

–  керівники  митних  організацій,  спеціалізованих  на-
вчальних закладів Державної фіскальної служби, науково-
дослідної установи;

– посадові особи оперативно-чергових служб митних 
органів,  організацій,  спеціалізованих  навчальних  закла-
дів,  науково-дослідної  установи  Державної  фіскальної 
служби,  до  компетенції  яких  належать  питання  забезпе-
чення дотримання пропускного режиму, відбиття нападу 
на будинки, будівлі, споруди, транспортні засоби, що на-
лежать  митним  органам,  організаціям,  спеціалізованим 
навчальним  закладам  митної  служби,  науково-дослідній 
установі митної  служби  або  використовуються  ними,  на 
підприємства, установи й організації, у приміщеннях, на 
території яких здійснюється митний контроль, на товари, 
що перебувають під митним контролем, а також для звіль-
нення зазначених об’єктів у разі їх захоплення.

Отже,  детально  розглянувши  чинне  законодавство, 
можна стверджувати, що органи доходів та зборів посіда-
ють окреме місце в системі правоохоронних органів. Зміс-
том  правоохоронної  функції  органів  доходів  та  зборів  є 
запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушен-
нями митних правил, вжиття відповідно до законодавства 
разом з іншими органами виконавчої влади заходів для не-
допущення незаконного переміщення через митний кор-
дон України культурних цінностей, захисту інтересів спо-
живачів товарів, недопущення переміщення через митний 
кордон України товарів, які не відповідають установленим 
законодавством вимогам якості  та безпеки,  захисту прав 
інтелектуальної  власності  в  процесі  зовнішньоекономіч-
ної  діяльності,  недопущення  переміщення  через митний 
кордон України контрафактних товарів, здійснення в меж-
ах своїх повноважень заходів щодо запобігання та проти-
дії корупції й  іншим службовим зловживанням у митній 
сфері тощо.
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У статті визначаються інноваційні підходи до формування системи захисту та розвитку інформаційного простору в умовах глобалі-
зації та вільного обігу інформації. Приділяється увага проблемам інформаційного суверенітету та інформаційної безпеки, наводяться 
особливості становлення інформаційного суспільства в українських реаліях, визначаються основні завдання і напрями державної ін-
формаційної політики та можливі загрози національній безпеці. Проаналізовано рішення Ради національної безпеки і оборони України 
від 29 грудня 2016 р. «Про Доктрину інформаційної безпеки України». Розглядаються такі терміни, як «стратегічні комунікації», «урядові 
комунікації», «кризові комунікації», «стратегічний наратив». Зроблено висновок, що: 1. Інформаційний суверенітет держави не повинен 
перетворюватися на самоціль. 2. Соціальною цінністю суверенітету є юридична самостійність держави, котра виявляється в непідкорен-
ні іншій державі або групі держав, тобто незалежність від чужої волі. 3. Для виправлення неприпустимого становища, що утворилося в 
інформаційній сфері, необхідно чітко визначити законом інформацію, доступ до якої обмежується, і мету обмеження. Перелік відомос-
тей, які входять до кола обмежень, має бути вичерпно визначеним і систематично оприлюдненим. 4. Державі необхідно дотримуватися 
принципів максимального оприлюднення та чіткого переліку обмежень. 5. Доступність інформації має переважати над виправданням в 
обмеженні такої доступності.

Ключові слова: державна інформаційна політика, інформаційний суверенітет, інформаційне суспільство, національний інформацій-
ний простір, інформаційне законодавство, інформаційна безпека, доктрина інформаційної безпеки.

В статье определяются инновационные подходы к формированию системы защиты и развития информационного пространства 
в условиях глобализации и свободного обращения информации. Уделяется внимание проблемам информационного суверенитета и 
информационной безопасности, приводятся особенности становления информационного общества в украинских реалиях, определя-
ются основные задачи и направления государственной информационной политики и возможные угрозы национальной безопасности. 
Дан анализ решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 декабря 2016 г. «О Доктрине информационной 
безопасности Украины». Рассматриваются такие термины, как «стратегические коммуникации», «правительственные коммуникации», 
«кризисные коммуникации», «стратегический нарратив». Сделан вывод, что: 1. Информационный суверенитет государства не должен 
превращаться в самоцель. 2. Социальной ценностью суверенитета является юридическая самостоятельность государства, которая 
проявляется в неподчинении другому государству или группе государств, то есть независимость от чужой воли. 3. Для исправления не-
допустимого положения, образовавшегося в информационной сфере, необходимо четко определить законом информацию, доступ к ко-
торой ограничивается, и цель ограничения. Перечень сведений, которые входят в круг ограничений, должен быть исчерпывающе опре-
деленным и систематически опубликовываться. 4. Государству необходимо придерживаться принципов максимального обнародования 
и строгого перечня ограничений. 5. Доступность информации должна преобладать над оправданием в ограничении такой доступности.

Ключевые слова: государственная информационная политика, информационный суверенитет, информационное общество, на-
циональное информационное пространство, информационное законодательство, информационная безопасность, доктрина информа-
ционной безопасности.

The article defines innovative approaches to the formation of a system of protection and development of the information space in the condi-
tions of globalization and free circulation of information. The attention is paid to the problems of information sovereignty and information security, 
and the peculiarities of the formation of the information society in Ukrainian realities are pointed out, the main tasks and directions of the state 
information policy and possible threats to national security are determined. An analysis of the decision of the National Security and Defense 
Council of Ukraine dated December 29, 2016 “On the Doctrine of Information Security of Ukraine” was given. Terms such as “strategic commu-
nications”, “government communications”, “crisis communications”, “strategic narrative”. The article concludes that 1. Information sovereignty of 
the state should not become an end in itself. 2. The social value of sovereignty is the legal independence of the state, which is manifested in non-
obedience to another state or group of states, that is, independence from the will of others. 3. In order to correct the unacceptable situation that 
has emerged in the information sphere, it is necessary to clearly identify the information, the access to which is restricted by law, and the purpose 
of the restriction. In this case, the list of information that is within the scope of restrictions should be exhaustively defined and systematically made 
public. 4. The state must comply with the principles of maximum disclosure and a checklist of restrictions. 5. The availability of information should 
prevail over justifications in the limitation of such availability.

Key words: state information policy, information sovereignty, information society, national information space, information law, information 
security, doctrine of information security.

Застосування  Російською  Федерацією  технологій 
гібридної  війни  проти  України  перетворило  інфор-
маційну  сферу на  ключову  арену протиборства. Саме 
проти України Російська Федерація використовує най-
новіші  інформаційні  технології  впливу  на  свідомість 
громадян,  спрямовані  на  розпалювання  національної 
та релігійної ворожнечі, пропаганду агресивної війни, 
зміну  конституційного  ладу  насильницьким  шляхом 
або порушення суверенітету і територіальної ціліснос-
ті України.

Не можна говорити, ніби раніше проблемам інформа-
ційного суверенітету та інформаційної безпеки не приді-
лялася  увага.  Різні  аспекти  інформаційного  суспільства 
досліджували Д.  Белл, М. Кастельс, Ю. Хаяши, Е.  Тоф-
флер, які у своїх роботах дали визначення інформаційного 
суспільства,  окреслили  його  основні  риси,  позитивні  та 
негативні наслідки розвитку. В Україні вивчення вказаних 
питань розпочалося в 90-х рр. минулого століття. Такі вче-
ні, як В. Гапотій, Г. Почепцов, В. Голобуцький, В. Брижко, 
В. Цимбалюк, О. Олійник, О. Соснін, Л. Шиманський та 
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ін. приділяють увагу вивченню особливостей становлення 
інформаційного суспільства в українських реаліях, визна-
чають основні завдання і напрями державної інформацій-
ної політики та можливі загрози національній безпеці.

Комплексний  характер  актуальних  загроз  національ-
ній безпеці в інформаційній сфері потребує негайного ви-
рішення.

Метою  написання  нашої  статті  є  визначення  іннова-
ційних  підходів  до формування  системи  захисту  та  роз-
витку  інформаційного простору в умовах  глобалізації  та 
вільного обігу інформації.

Так,  25  лютого  2017  р.  Президент  України  підписав 
Указ  [1]  про  введення  в  дію  рішення  Ради  національної 
безпеки  і  оборони  України  від  29  грудня  2016  р.  «Про 
Доктрину  інформаційної безпеки України»  [2]. Також не 
можна не приділити увагу Закону України «Про основні 
засади забезпечення кібербезпеки України» [3].

Перераховані нормативно-правові акти безпосередньо 
опікуються політикою держави щодо  інформаційної без-
пеки. Цими документами визначаються національні інтер-
еси України в інформаційній сфері, загрози їх реалізації, 
напрями та пріоритети державної політики в інформацій-
ній сфері.

Не посягаючи на потрібність Доктрини інформаційної 
безпеки та корисність її прийняття для України, більш де-
тально розглянемо текст документа.

У п. 1 Доктрини наведені  визначення таких понять: 
«стратегічні  комунікації»,  «урядові  комунікації»,  «кри-
зові  комунікації»,  «стратегічний  наратив».  Поняття 
«стратегічні  комунікації»  сформульоване  щонайменше 
некоректно.  Стратегічні  комунікації  визначаються  як 
скоординоване  і  належне використання комунікативних 
можливостей  держави  –  публічної  дипломатії,  зв’язків 
із  громадськістю,  військових  зв’язків,  інформаційних  і 
психологічних операцій, заходів, спрямованих на просу-
вання цілей держави.

Якщо порівняти запропоноване визначення в Доктрині 
та загальноприйняте поняття, то виникають питання, які 
необхідно вирішувати.

По-перше, в  Доктрині  розглядається  лише  викорис-
тання комунікативних можливостей держави, але не зга-
дуються комунікативні можливості корпорацій і громади. 
Треба думати, що корпорації не можуть (не хочуть) діяти на 
благо держави та громада не здатна до стратегічних кому-
нікацій чи держава не хоче це все координувати. Покаже-
мо на прикладі. Телеканали «112 Україна» та «NewsOne» 
не належать до «комунікативних можливостей держави» 
(чи може, їх державність є однією з державних таємниць), 
але українська громада бачить безпосередній вплив дер-
жави на політику цих приватних телеканалів. Яким чином 
це відбувається? Бо в понятті «стратегічні комунікації» це 
не відображено ніяким чином.

По-друге,  не  вказане  походження  стратегії  для  т.  зв. 
«стратегічних  комунікацій»  –  хто  її  розробляє,  хто  вті-
лює. Тобто незрозуміло, чому раптом комунікації держави 
стають стратегічними. Якість «стратегічності» введена у 
визначення формально. Якщо Доктрина – не місце для об-
говорення  питання,  звідки  береться  стратегія  та  як  вона 
впроваджується та коригується, то потрібно сказати хоча 
б про головну стратегічну установку інформаційної полі-
тики задля безпеки України.

По-третє, не вказані базові установки для стратегічних 
комунікацій – збереження, розвиток та експансія України з 
такими основними атрибутами, як цілісна територія; полі-
тична, економічна, соціальна, культурна та інформаційна 
незалежність; право на незалежну Конституцію; право на 
незалежну внутрішню політику та право на суб’єктну зо-
внішню політику.

Поняття  «урядові  комунікації»  визначено  однобічно. 
Розглядати ж дійсні  «урядові  комунікації» потрібно  зна-
чно ширше:

– по-перше, урядові комунікації – це такі комунікації, 
які є тактичною реалізацією стратегії України у стратегіч-
них комунікаціях. Ми маємо вже у визначенні пов’язати 
урядові комунікації  (тактику)  зі  стратегічними комуніка-
ціями (стратегією).

– по-друге, якщо Уряд лише роз’яснює, а не коригує у 
своїй комунікації власну політику, то в такому визначен-
ні  «урядової  політики» фактично  сформульована  «непо-
мильність Уряду».

Поняття  «кризові  комунікації»  має  ознаки  маніпуля-
тивного поняття та є лише «комунікацією під час війни», 
в  яких  Президент  та  Уряд  можуть  обмежувати  урядові 
комунікації ситуацією монологу чи диктату від Уряду до 
корпорацій  і  громади.  Але  такі  комунікації  мають  бути 
чітко пов’язані з введенням воєнного стану. В іншому разі 
Президент та Уряд можуть будь-який стан, що  їм не по-
добається, оголосити кризовим, як це вже не раз бувало в 
історії незалежної України  і як це відбувається зараз під 
час т.  зв. штучної кризи в електроенергетиці, якою Уряд 
шантажує блокувальників контрабанди Донбасу [4].

Щодо поняття «Стратегічний наратив», то воно є клю-
човим контентним елементом всієї інформаційної (в т. ч. 
пропагандистської)  діяльності  держави,  і  на  його  утвер-
дження в цільових аудиторіях і спрямовується діяльність 
всіх  комунікативних  можливостей  держави.  Проблемою 
залишається те, що дотепер відсутнє єдине розуміння са-
мої концепції стратегічного наративу.

Однак  і  досі  не  вирішеними  залишаються  питання, 
якою мірою має  бути  викладений  стратегічний  наратив, 
наскільки він має бути конкретний і в якій формі зафіксо-
ваний (а також у якому типі документа має відбутися таке 
фіксування) [5].

Також  відзначимо,  що  аналіз  понять  і  ознак  страте-
гічного  наративу  викликає  дедалі  більше  не юридичних 
питань,  а  суто  філософських.  Оскільки  в  п.  2  «Мета  та 
принципи  Доктрини»  вказано,  що  «метою  Доктрини  є 
уточнення  засад формування  та  реалізації  державної  ін-
формаційної політики, насамперед щодо протидії руйнів-
ному інформаційному впливу Російської Федерації в умо-
вах  розв’язаної  нею  гібридної  війни»,  виникає  питання, 
чому Доктрина спрямована тільки проти певної держави, 
хоч  остання  і  проголошується  державою-агресором.  На 
наш погляд, доктрина повинна не застосовуватися до кон-
кретної держави або події,  а бути універсальним  інстру-
ментом. В  умовах  глобалізації  інформаційного  простору 
і  прагнення України формувати  інформаційне  громадян-
ське  суспільство  не  може  ідея  протидії  інформаційному 
впливу Російської Федерації переважати, підміняти собою 
весь  обсяг  спрямування  інформаційної  безпеки України. 
Існують і інші держави, з якими ми маємо будувати парт-
нерські інформаційні за змістом відносини задля самовиз-
начення України як рівних з іншими державами в інфор-
маційному «полі» цивілізованих сучасних правовідносин, 
де саме вітчизняна Доктрина  інформаційної безпеки має 
визначати прагнення України до досягнення високого рів-
ня інформаційного суверенітету. І хоч цей термін неодно-
разово відкидався і парламентом, і президентом у минулі 
роки,  до  початку  агресивних  закидів Російської Федера-
ції,  сьогодні  питання  впровадження  його  в  нормативно- 
правовий  обіг  постає  з  новою  силою  і  більшому  обсязі, 
ніж раніше.

Самі  автори  Доктрини  стверджують,  що  вона  базу-
ється  на  принципах  додержання прав  і  свобод  людини  і 
громадянина, поваги до гідності особи,  захисту  її  закон-
них  інтересів,  а  також  законних  інтересів  суспільства 
та  держави,  забезпечення  суверенітету  і  територіальної 
цілісності  України.  І  таке  декларування  засад  Доктри-
ни  найкраще  ілюструє,  що  інформаційний  суверенітет 
як  невід’ємна  складова  частина  державного  сувереніте-
ту  і  має  стати  об’єктовим  складником  заявлених  у Док-
трині  відносин.  У  такому  разі  засадничі  положення, що 
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 визначають спрямованість волі народу, а відтак і органів 
державної влади в напрямі здійснення державної політики 
у сфері інформаційної безпеки, не залежатимуть від того, 
яка саме організація прагне завдати шкоди інформаційно-
му простору України й інформаційним правам українців.

У п. 3 Доктрини сформульовані національні інтереси 
України в інформаційній сфері. Отже, національними ін-
тересами України в інформаційній сфері є:

1. Життєво важливі інтереси особи:
– забезпечення конституційних прав і свобод людини 

на  збирання,  зберігання, використання та поширення  ін-
формації;

– забезпечення конституційних прав людини на захист 
приватного життя;

–  захищеність  від  руйнівних  інформаційно-психоло-
гічних впливів [1, п. 3].

Доцільно  звернути  увагу  на  те, що  автори Доктрини 
характеризують  «скорочений»  обсяг  змісту  конституцій-
них інформаційних прав і свобод, зосереджуючись лише 
на  збиранні,  зберіганні,  використанні  та  поширенні  ін-
формації.  Тут  слід  наголосити,  що  це  суттєво  звужена 
конструкція, адже тільки законодавчо закріплене право на 
інформацію [6] передбачає, окрім визначених вище зміс-
тових складників, також: пошук, виготовлення (що дуже 
актуально для інформаційної незалежності), захист (який 
не може бути охоплений поняттям зберігання) інформації.

2. Серед життєво важливих інтересів суспільства і дер-
жави в інформаційній сфері Доктриною визначені:

–  захист  українського  суспільства  від  агресивного 
впливу деструктивної пропаганди;

– захист українського суспільства від агресивного ін-
формаційного впливу Російської Федерації, спрямованого 
на  пропаганду  війни,  розпалювання  національної  та  ре-
лігійної  ворожнечі,  зміну  конституційного  ладу  насиль-
ницьким шляхом або порушення суверенітету і територі-
альної цілісності України;

– всебічне задоволення потреб громадян, підприємств, 
установ і організацій усіх форм власності у доступі до до-
стовірної й об’єктивної інформації;

– забезпечення вільного обігу інформації;
– розвиток і захист національної інформаційної інфра-

структури;
–  збереження  і  примноження  духовних,  культурних  і 

моральних цінностей Українського народу;
– забезпечення всебічного розвитку і функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 
території України;

– вільний розвиток, використання та захист мов націо-
нальних меншин і сприяння вивченню мов міжнародного 
спілкування;

– зміцнення інформаційних зв’язків з українською діа-
спорою, сприяння збереженню її етнокультурної ідентич-
ності;

– розвиток медіакультури суспільства та соціально від-
повідального медіасередовища;

–  формування  ефективної  правової  системи  захисту 
особи, суспільства та держави від деструктивних пропа-
гандистських впливів;

– створення з урахуванням норм міжнародного права 
системи  і  механізмів  захисту  від  негативних  зовнішніх 
інформаційно-психологічних  впливів,  передусім  пропа-
ганди;

– розвиток інформаційного суспільства, зокрема його 
технологічної інфраструктури;

– безпечне функціонування  і розвиток національного 
інформаційного  простору  та  його  інтеграція  у  європей-
ський і світовий інформаційний простір;

– розвиток системи стратегічних комунікацій України;
– ефективна взаємодія органів державної влади та ін-

ститутів громадянського суспільства під час формування, 
реалізації державної політики в інформаційній сфері;

–  забезпечення  розвитку  інформаційно-комунікацій-
них технологій та інформаційних ресурсів України;

– захищеність державної таємниці та іншої інформації, 
вимоги щодо захисту якої встановлені законом;

– формування позитивного іміджу України у світі, до-
несення оперативної, достовірної й об’єктивної інформа-
ції про події в Україні до міжнародної спільноти;

– розбудова системи іномовлення України та забезпе-
чення  наявності  іншомовного  українського  каналу  в  ка-
бельних мережах та у супутниковому мовленні за межами 
України.

Загалом  перераховані  елементи,  що  складають  жит-
тєво  важливі  інтереси  суспільства  і  держави  в  інформа-
ційній сфері, не викликають сумнівів у  їх актуальності  і 
потребі захисту. Однак, знову ж таки, згадування у цих по-
ложеннях про інформаційний простір, про  інформаційну 
самостійність та інформаційну незалежність, і, за ідейним 
навантаженням, національного  інформаційного продукту 
говорить  про  «підсвідоме»  прагнення  авторів  Доктрини 
до вірогідності потреби оперування в цьому документі ка-
тегорією «інформаційний суверенітет».

П.  4  Доктрини  «Актуальні  загрози  національним  ін-
тересам та національній безпеці України в інформаційній 
сфері» розвиває ідеї, що повністю «зав’язані» на інформа-
ційному  суверенітеті. Узагальнюючи підходи до особли-
востей сучасного розуміння інформаційного суверенітету 
та пристосовуючи ці положення до України, можна окрес-
лити такі основні його складові частини:

1) законодавче визначення та забезпечення стратегіч-
них напрямів розвитку і захисту національного інформа-
ційного простору;

2) визначення норм, засад і меж діяльності зарубіжних 
і міжнародних суб’єктів у національному інформаційному 
просторі України;

3) формування та захист інтересів України у світовому 
інформаційному  просторі,  міжнародних  інформаційних 
відносинах;

4)  участь  у  заходах,  що  сприяють  сталому  розвитку 
національного інформаційного простору України та зміц-
ненню її суверенітету;

5)  гарантування  інформаційної  безпеки  України 
[7, с. 119].

Враховуючи, що у прикінцевих положеннях Доктрини 
передбачається можливість  реалізації Доктрини  лише  за 
умови належної координації заходів, здійснюваних усіма 
державними  органами,  а  суб’єкти  реалізації  державної 
інформаційної політики у взаємодії з інститутами грома-
дянського суспільства в межах компетенції повинні забез-
печувати  реалізацію  Доктрини,  а  також  за  необхідності 
вносити обґрунтовані пропозиції щодо корегування її по-
ложень, то є сенс звернути увагу і на певні суперечності 
ідейно-категоріального характеру у Доктрині.

До інструментальної частини Доктрини, тобто до тієї 
частини,  де  пропонуються  ті  чи  інші  інструменти,  най-
менше претензій. З огляду на деяку журналістську й екс-
пертну критику з цього приводу можна зауважити, що під 
час війни такі дії в інформаційному просторі можуть бути 
виправдані [2].

Крім  того,  є  декілька неточностей  у Доктрині. Перша 
проблема – в самій назві Доктрини. Якщо ми говоримо про 
інформацію, то це повідомчий монолог – журналістів, екс-
пертів.  Якщо  про  комунікацію,  то  це  значно ширше,  ніж 
інформація, бо тут діє полілог, причому з останніми теле-
комунікаційними досягненнями – інтерактивний полілог.

Не може в  інформаційному просторі  виникати ніякої 
комунікації, якщо ми його не розглядаємо як комунікацій-
ний простір. Тобто право вживати терміни «комунікація» 
з’являється лише в інакше поіменованій Доктрині – «Док-
трині комунікаційної безпеки».

У  сучасному  світі  інформація  вже не  є  основою без-
пеки. Основою безпеки є комунікація людей між собою, 



209

Порівняльно-аналітичне право
♦

представниками  влади  та  недержавними  установами  з 
приводу інформації.

Доктрина  такої  ситуації  не  передбачає. Відтак  ніякої 
інформаційної безпеки вона у своїх  засновках не пропо-
нує – лише закріплює проблему стратегічного протисто-
яння, надаючи владно-олігархічній стратегічній установці 
преференції.

У  розділі  2  «Мета  та  принципи  Доктрини»  вказано 
таке:  «Метою  Доктрини  є  уточнення  засад  формування 
та  реалізації  державної  інформаційної  політики,  насам-
перед щодо протидії руйнівному інформаційному впливу 
Російської Федерації в умовах розв’язаної нею гібридної 
війни».

Це класичний приклад, як не потрібно ставити в Док-
трині  цілі  стратегічного  характеру.  Не  можна  будувати 
інформаційну політику на протидії кому-небудь чи чому-
небудь. Це реакційний підхід, тобто позиція упосліджена, 
безперспективна  і  провальна.  Доктрина  інформаційної 
безпеки  повинна  формулювати  виклики  більш  далеко-
глядні та масштабні за своєю суттю.

Неефективно  повсякденним  наративом  з  елементами 
української  пропаганди  воювати  з  повсякденним  нара-
тивом  з  елементами російської  пропаганди. Це мало що 
дасть. Лише краща структурна організація повсякденно-
го наративу, вища  інтелектуалізація цього наративу  і на-
сичення його елементами стратегічного дискурсу дає нам 
шанс на перемогу в інформаційній війні (про яку в тексті 
Доктрини є згадка, але серед понять означення «інформа-
ційної війни» відсутнє).

Успіх російської пропаганди полягає в тому, що у неї є 
довгострокова стратегія, що робити з Україною, а в Укра-
їни такої довгострокової стратегії немає, і це є головною 
проблемою інформаційної безпеки для України.

Доктрина в своїх засновках першого та другого розді-
лу написана так, ніби десь вже є якась державна стратегія, 
а  професійні  інструменти  роботи  з  інформаційним  про-
стором мають її просунути та відстояти перед російською 
пропагандою.

Тобто найголовніший виклик – відсутність стратегії в 
української влади. Стратегічні комунікації є там, де є стра-
тегія. Коли немає стратегії, то не може бути ніяких страте-
гічних комунікацій.

Тому Доктрина в своїх засновках – це маніпуляція на 
користь захисту провладної цензури у ЗМІ, яка прикрива-
ється війною Росії проти України.

Отже,  правильні  інструменти,  запропоновані  у  Док-
трині,  нівелюються  засадничими  двома  розділами.  Не 
можуть бути ефективно задіяні навіть дуже професійні ін-

струменти, якщо в стратегічному плані понятійні уявлен-
ня та цілі сформульовані неправильно [4].

Підводячи підсумок всьому вищенаведеному, доцільно 
визначити такі тези-висновки:

1. Суверенітет держави та його окремі аспекти, зокре-
ма  інформаційний суверенітет, не повинен перетворюва-
тися на самоціль.

2. Соціальною цінністю суверенітету є юридична са-
мостійність  держави,  котра  виявляється  в  непідкоренні 
іншій  державі  або  групі  держав,  тобто  незалежність  від 
чужої волі. Однак ця незалежність не означає непідкорен-
ня  міжнародному  праву  і  не  повинна  бути  теоретичним 
обґрунтуванням  самоізоляції,  відокремлення  й  автаркії. 
У  цьому  контексті  прагнення  українського  законодавця 
до реалізації інформаційного суверенітету в тому вигляді і 
розумінні, в якому це поняття закріплене у законодавстві, 
може призвести до випадіння України з міжнародного ін-
формаційного простору.

3.  Для  виправлення  неприпустимого  становища,  що 
утворилося в інформаційній сфері, необхідно чітко визна-
чити законом інформацію, доступ до якої обмежується,  і 
мету обмеження. Перелік відомостей, які входять до кола 
обмежень, має бути вичерпно визначеним і систематично 
оприлюдненим.

4.  Необхідно  також  дотримуватися  двох  принципів. 
Перший  –  принцип  максимального  оприлюднення:  вся 
інформація,  яку  зберігають  державні  органи  влади,  під-
лягає  оприлюдненню,  винятки  можуть  бути  тільки  для 
дуже обмеженого числа випадків. Другий принцип харак-
теризує вимоги щодо обмежень: а) винятки повинні бути 
зрозумілими,  б)  описуватися  вузько,  в)  піддягати  контр-
олю на предмет наявності «шкоди» і впливу на «суспільні 
інтереси». А саме: рішення державного органу обмежити 
доступ до інформації є виправданим, якщо, по-перше, ін-
формація має відношення до легітимної мети, передбаче-
ної  законом;  по-друге,  її  оприлюднення може  дійсно  за-
грожувати спричиненням суттєвої шкоди легітимній меті; 
по-третє, шкода,  яка  може  бути  заподіяна  вказаній  меті, 
повинна бути вагомішою, ніж суспільний інтерес в отри-
манні інформації.

5. Вочевидь проголошення законодавцем інформацій-
ного суверенітету та  захист  інформації  з обмеженим до-
ступом, як елемент інформаційної безпеки, певною мірою 
перехрещуються  з  принципом  інформаційної  свободи, 
який  передбачає  апріорі  весь  соціальний  інформаційний 
загал як такий, що є  загально доступним. Тобто доступ-
ність інформації має переважати над виправданням в об-
меженні такої доступності.
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У статті розглянуто види військової служби за законодавством України. Встановлено, що відповідно до чинного законодавства існує 
військова служба за контрактом і військова служба за призовом, військова служба на постійній основі та військова служба у резерві. 
Розкрито особливості кожної з них. Зроблено висновок про необхідність вжиття заходів у напрямі фінансового забезпечення військовос-
лужбовців за контрактом з метою популяризації такого виду військової служби.

Ключові слова: військова служба, військова служба за контрактом, строкова військова служба, військова служба за призовом.

В статье рассмотрены виды военной службы согласно законодательству Украины. Установлено, что в соответствии с действующим 
законодательством существует военная служба по контракту и военная служба по призыву, военная служба на постоянной основе и 
военная служба в резерве. Раскрыты особенности каждой из них. Сделан вывод о необходимости принятия мер в направлении финан-
сового обеспечения военнослужащих по контракту с целью популяризации данного вида военной службы.

Ключевые слова: военная служба, военная служба по контракту, срочная военная служба, военная служба по призыву.

The article deals with the types of military service under the legislation of Ukraine. It was established that according to the current legislation 
there is a military service under the contract and military service for the prize, military service on a regular basis and military service in reserve. 
The features of each of them are revealed. The conclusion is made on the necessity of taking measures in the direction of financial provision of 
contracted servicemen in order to popularize this type of military service.

Key words: military service, military service under contract, term military service, military service on call.

Постановка проблеми. Події останніх років в Україні 
привернули  увагу  до  питання  комплектування  Збройних 
Сил України  (далі  –  ЗСУ)  особами,  здатними  за  станом 
здоров’я,  своїми психологічними  та професійними якос-
тями захищати інтереси держави від протиправних пося-
гань. Зважаючи на це, дослідження видів військової служ-
би за законодавством України є особливо актуальним.

Аналіз останніх публікацій і досліджень. Окремі ас-
пекти питання військової служби у своїх працях розгляда-
ли багато науковців, зокрема П.П. Богуцький, І.Ф. Корж, 
В.В. Сокуренко, В.О. Шамрай, В.О. Макухіна, В.О. Пала-
марчук, В.М. Александров, Є.І. Григоренко, М.В. Кушнір, 
О.І. Остапенко, однак, зважаючи на фрагментарний харак-
тер  досліджень,  доцільно  приділити  увагу  зазначеному 
питанню ще раз.

Відповідно метою статті  є  дослідження  особливостей 
видів військової служби за чинним законодавством України.

Викладення основного матеріалу.  Розкриваючи  сут-
ність поняття «військова служба»,  звернемо увагу на під-
хід  законодавця до його розуміння. Так, Законом України 
«Про військовий обов’язок і військову службу» від 18 лип-
ня 1992 р. військова служба визначена як державна служба 
особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності 
придатних до неї за станом здоров’я і віком громадян Укра-
їни, іноземців та осіб без громадянства, пов’язаній із оборо-
ною України,  її незалежності та територіальної цілісності 
[1].  Подібним,  але  водночас  дещо  відмінним  є  визначен-
ня поняття «військова служба у ЗСУ та  інших військових 
формуваннях, утворених відповідно до законів України» як 
державної служби особливого характеру, що полягає у про-
фесійній  діяльності  придатних  до  неї  за  станом  здоров’я 
і  віком  осіб  (за  винятком  випадків,  визначених  законом), 
пов’язаній із захистом України [2].

Слід  погодитися  з  І.Ф.  Корж,  що  військова  служба 
через  своє  специфічне  призначення,  принципи  функці-
онування,  характер  вимог  до  кандидатів  для  вступу  на 
військову  службу,  правове  регулювання  військово-служ-
бових  відносин,  встановлені  для  військовослужбовців 
повноваження й  обов’язки,  відповідальність,  визначення 
обмежень і заборон має певні відмінності порівняно з ін-
шими  видами  державної  служби.  Її  відмінність  полягає 
також в об’єкті управлінських відносин. Ним є соціальні 

відносини, що складаються, змінюються та припиняються 
в період проходження військової служби і спрямовані на 
забезпечення національної безпеки [3, с. 9–10].

На  думку М.В.  Кушніра,  військова  служба  є  публіч-
ною  діяльністю,  яка  супроводжується  виданням  актів 
військово-адміністративного застосування і є результатом 
складної взаємодії в системі механізму державного адмі-
ністрування. Науковець наголошує на тому, що військова 
служба включає певний алгоритм функціональної систе-
ми матеріальних процедур і юридичних механізмів під ці-
леспрямованим  керівним  впливом  військово-службового 
адміністрування, починаючи зі вступу на військову служ-
бу, прийняття військової присяги та завершуючи звільнен-
ням, припиненням військової служби [4, с. 137].

Законом України «Про військовий обов’язок і військо-
ву службу» від 18 липня 1992 р. виділено такі види військо-
вої служби, як: 1) строкова військова служба; 2) військо-
ва служба за призовом під час мобілізації, на особливий 
період; 3) військова служба за контрактом осіб рядового 
складу; 4) військова служба за контрактом осіб сержант-
ського  і  старшинського  складу;  5)  військова  служба  (на-
вчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, 
а  також вищих навчальних  закладів,  які мають у  своєму 
складі  військові  інститути,  факультети  військової  підго-
товки, кафедри військової підготовки, відділення військо-
вої підготовки (далі – вищі військові навчальні заклади та 
військові  навчальні  підрозділи  вищих навчальних  закла-
дів); 6) військова служба за контрактом осіб офіцерського 
складу; 7) військова служба за призовом осіб офіцерського 
складу [1]. Але зазначений список окремі науковці, напри-
клад, О.І. Остапенко,  доповнюють кадровою військовою 
службою офіцерського складу, зарахованого до ЗСУ та ін-
ших військових формувань до введення військової служби 
за контрактом [5, c. 86].

Слушною є позиція Ю.А. Калагіна, котрий вказує, що 
ЗСУ комплектуються за змішаним принципом: на підставі 
загального військового обов’язку шляхом призову грома-
дян на строкову військову службу строком до 12 місяців 
або  до  18  місяців  і  прийняттям  громадян  на  військову 
службу  в  добровільному  порядку  шляхом  укладення  з 
ними контракту на строк від 3 до 5 років. Така система до-
зволяє укомплектовувати війська рядовим, сержантським і 
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старшинським складом у межах, які забезпечують підтри-
мання їх бойової готовності та підготовку мобілізаційних 
ресурсів. Хоча й  існують певні проблеми щодо якості як 
призовних ресурсів,  так  і контингентів,  із яких можливо 
відбирати кандидатів для їх подальшого прийняття на вій-
ськову службу за контрактом [6, с. 257].

Положенням про проходження військової служби гро-
мадянами військової служби у ЗСУ, затвердженим Указом 
Президента України від 10 грудня 2008 р. № 1153/2008, та-
кож визначено, що громадяни проходять військову службу 
в добровільному порядку або  за призовом  [7]. Виходячи 
зі  змісту положень  законодавчого  акта  –  Закону України 
«Про військовий обов’язок  і  військову службу»,  а  також 
підзаконного акта – Положення про проходження військо-
вої  служби  громадянами у  ЗСУ, ми можемо  зробити  ви-
сновок, що до добровільної військової служби належать: 
1) військова служба (навчання) курсантів вищих військо-
вих навчальних закладів; 2) військова служба за контрак-
том: а) осіб рядового складу; б) сержантського і старшин-
ського  складу;  в)  офіцерського  складу. У  свою чергу,  до 
військової служби за призовом можна віднести: а) строко-
ву військову службу; б) військову службу за призовом під 
час мобілізації, на особливий період; в) військову службу 
за призовом осіб офіцерського складу.

Офіційні дані свідчать про те, що у 2017 р. на військо-
ву службу за контрактом було прийнято понад 34 тис. сер-
жантів  і  солдатів,  понад  2,4  тис.  офіцерів,  більше  того, 
проведено  призов  на  військову  службу  1,5  тис.  офіцерів 
запасу, на строкову службу – 17,5 тис. осіб, зараховано до 
оперативного резерву близько 140 тис. резервістів для за-
безпечення можливості доукомплектування військ (сил) у 
найкоротший час у разі відкритої агресії противника [8].

Щодо  контрактної  військової  служби,  то  відповідно 
до  положень  чинного  Закону  України  «Про  військовий 
обов’язок  і  військову  службу» на  таку  військову  службу 
приймаються  особи,  котрі  відповідають  переліку  кри-
теріїв.  Насамперед  такі  особи  мають  бути  громадяна-
ми  призивного  віку,  які  мають  вищу,  професійно-тех-
нічну,  повну  або  базову  загальну  середню  освіту  і  не 
проходили  раніше  строкової  військової  служби.  Крім 
цих  категорій  осіб,  контракт  може  укладатися  також  із 
військовозобов’язаними,  у  т.  ч.  жінками,  котрі  здобули 
відповідну освіту або пройшли спеціальну підготовку та 
не мають військових звань офіцерського складу; військо-
вослужбовцями, які проходять строкову військову службу 
або військову службу за призовом під час мобілізації, на 
особливий період [1].

Після укладення контракту про проходження військо-
вої служби виникають військово-службові відносини, що 
є  видом  адміністративних,  характеризуються  нерівністю 
сторін, тобто подальше правове регулювання здійснюєть-
ся на підставі методу влади  і підпорядкування, оскільки 
сторонами  контракту  про  проходження  професійної  вій-
ськової служби у ЗСУ є громадянин України та Міністер-
ство оборони України, яке виступає від імені держави [7].

Відповідно  до  ст.  18  Положення  про  проходження 
громадянами України військової служби у ЗСУ існує два 
види контрактів – перший і новий. Передбачено, що пер-
ший  контракт  укладається  виключно  з  громадянином, 
який раніше не проходив професійну військову службу у 
ЗСУ. Перший контракт про проходження військової служ-
би укладається на строк не менше 5 років. У свою чергу, 
сторонами нового контракту є держава в особі уповнова-
жених нею органів і громадянин, котрий раніше проходив 
військову службу в Україні, проходить військову службу, 
або ж військовослужбовець, якого у порядку, визначено-
му законом, відряджено з інших військових формувань до 
ЗСУ з виключенням зі списків особового складу цих фор-
мувань  чи  військова  служба  якого  була припинена. Слід 
зазначити, що встановлено також певні обмеження щодо 
укладення нового контракту, зокрема він має бути підпи-

саний обома сторонами не пізніше ніж за два місяці до за-
кінчення строку чинного контракту, але набирає чинності 
лише після закінчення дії попереднього [9, с. 129].

Контракт про проходження військової служби уклада-
ється  лише  після  проведення  відповідних  заходів  із  від-
бору громадян на військову службу за контрактом, а саме: 
попереднього  вивчення  особистих  якостей  громадян  до 
прийняття на військову службу за контрактом; медичного 
обстеження  та  професійно-психологічного  відбору  осіб, 
які  мають  намір  проходити  військову  службу  за  контр-
актом;  спеціальної  перевірки  відомостей  кандидатів  у 
випадках,  визначених  законодавством,  та  оформлення  їх 
особових  справ  і  направлення  кандидатів  до  військових 
частин для подальшого прийняття на військову службу за 
контрактом [10].

Безсумнівно, військова служба за контрактом має ряд 
переваг, однак, як  зазначає С.М. Чімишенко, актуальним 
для такого виду військової  служби залишається  існуван-
ня кризових явищ у системі грошового забезпечення вій-
ськовослужбовців, що стримує перехід до комплектуван-
ня  ЗСУ  виключно  військовослужбовцями  за  контрактом 
і  знижує  ефективність  видатків  на  утримання  особового 
складу [11].

Говорячи  про  військову  службу  за  призовом,  доціль-
но  звернути увагу на конституційний обов’язок  громадян 
України, закріплений у ст. 65 Конституції України, щодо за-
хисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності 
України, а також шанування її державних символів [12].

Специфічним видом військової служби є служба за при-
зовом на особливий період,  який Законом України «Про 
мобілізаційну  підготовку  та  мобілізацію»  від  21  жовтня 
1993  р.  є  періодом  функціонування  національної  еконо-
міки, органів державної влади, інших державних органів, 
органів місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових 
формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ 
і  організацій,  а  також  виконання  громадянами  України 
свого конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, 
незалежності  та  територіальної  цілісності України,  який 
настає  з  моменту  оголошення  рішення  про  мобілізацію 
(крім цільової) або доведення його до виконавців стосов-
но прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного 
стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює 
час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період 
після закінчення воєнних дій [13].

На законодавчому рівні передбачено, що в особливий 
період на військову  службу в обов’язковому порядку  за-
раховуються особи,  звільнені  з військової служби, які  за 
професійно-психологічними  характеристиками  і  станом 
здоров’я придатні до служби у військовому резерві та від-
повідають встановленим вимогам проходження служби у 
військовому резерві [14].

У разі закінчення особливого періоду або оголошення 
демобілізації  зазначені  військовослужбовці  за  бажанням 
продовжують військову службу за новим контрактом.

Крім  військової  служби  за  контрактом  і  призовом, 
виділяємо  також  військову  службу  на  постійній  осно-
ві та в резерві. Таку пропозицію обґрунтовуємо тим, що 
особи,  котрі  тимчасово  перебувають  у  резерві,  все  одно 
зобов’язані відвідувати військові збори, проходити спеці-
альну підготовку тощо. Водночас цим двом видам військо-
вої  служби  притаманні  деякі  відмінності.  Так,  військова 
служба  на  постійній  основі  передбачає  припинення  вій-
ськовослужбовцем трудової діяльності, але за ним збері-
гається його місце роботи, тоді як у разі військової служби 
в резерві особи, які її проходять, не припиняють свою тру-
дову діяльність.

Відповідно до інформації на офіційному веб-сайті Мі-
ністерства оборони України в останні два роки в ЗСУ впро-
ваджено систему щорічної підготовки резервістів у складі 
бойових бригад, за якою вже підготовлено понад 30 тис. 
резервістів.  Особливістю  навчальних  зборів   резервістів 
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є те, що вони проводяться в складі бойових бригад лише 
під час активних практичних дій у ході  їх бойового зла-
годження,  із  залученням  на  доукомплектування  кожної 
бригади 500 – 1 000 резервістів [15]. Також зазначимо, що 
військова служба у резерві не виключає можливості особи 
перейти на військову службу за контрактом. Більше того, 
саме таким особам надається перевага в укладенні контр-
актів на військову службу.

Висновки. Аналіз  положень  чинного  національного 
законодавства та доктринальних джерел свідчить про  іс-

нування  таких  видів  військової  служби,  як  добровільна 
військова  служба  та  військова  служба  за  призовом,  вій-
ськова  служба  на  постійній  основі  та  військова  служба 
у резерві. Кожному  із  зазначених видів притаманна своя 
специфіка. Незважаючи на  запровадження в Україні вій-
ськової служби за контрактом, вона все ще не є популяр-
ною через кризові явища у грошовому забезпеченні вій-
ськовослужбовців. У зв’язку з цим вважаємо, що сьогодні 
першочерговим завданням є повноцінне фінансове забез-
печення військовослужбовців за контрактом.
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У статті обґрунтовується значення звернень до публічної адміністрації у боротьбі з корумпованістю чиновників. Розкриваються сут-
нісні особливості таких ініціатив в адміністративному порядку, в т. ч. з погляду легітимного способу передачі й отримання інформації. 
Окреслюється роль звернень до публічної адміністрації як ефективного юридичного інструменту контролю за діяльністю публічної адмі-
ністрації та способу участі в управлінні державними справами.

Ключові слова: звернення, інформація, корупція, публічна адміністрація, управління.

В статье обосновывается значение обращений к публичной администрации в борьбе с коррумпированностью чиновников. Раскры-
ваются сущностные особенности таких инициатив в административном порядке, в т. ч. с точки зрения легитимного способа передачи и 
получения информации. Определяется роль обращений к публичной администрации в качестве эффективного юридического инстру-
мента контроля за деятельностью публичной администрации и способа участия в управлении государственными делами.

Ключевые слова: обращение, информация, коррупция, публичная администрация, управление.

In the article is justified the importance of appeals to the public administration in the fight against corruption of officials. The essential features 
of such initiatives are described in the administrative order, including from the point of view of the legitimate method of transmitting and receiving 
information. Is determined the role of appeals to the public administration as an effective legal instrument of control over the activities of the public 
administration and a way of participation in the management of public affairs.

Key words: appeal, information, corruption, public administration, management.
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Постановка проблеми. Сьогодні  в  Україні  корупція 
визнана  однією  з  проблем,  яка  несе  в  собі  загрозу  наці-
ональній  безпеці  нашої  держави. За  даними  досліджень 
Індексу сприйняття корупції (далі – СРІ), що проводяться 
Transparency  International,  українці  вважають  свою  дер-
жаву однією з найбільш корумпованих у світі. У 2018 р. 
індекс CPI України складає 32 бали зі 100 можливих, що 
лише на 2 бали більше, ніж у 2017 р. У всесвітньому рей-
тингу Україна посідає 120 місце зі 180 країн. У минулому 
році Україна  була  на  130-му місці  зі  180  країн.  З-поміж 
своїх сусідів вона змогла обійти лише Російську Федера-
цію  (28  балів,  138  місце).  Натомість  решта  мають  вищі 
оцінки: Польща – 60, Словаччина – 50, Румунія – 47, Угор-
щина – 46, Білорусь – 44, Молдова – 33 бали [1].

Отже, у світлі перманентних кризових явищ, що від-
буваються у нашій державі в політичній і соціально-еко-
номічній сферах, у т. ч. корумпованості чиновників і по-
ширенні  криміналізації  у  суспільстві,  інститут  звернень 
до  публічної  адміністрації  (за  умови  ефективного функ-
ціонування) може стати одним із дієвих юридичних засо-
бів подолання відповідних негативних тенденцій і налаго-
дження сприятливого клімату в соціумі. У зв’язку з цим 
актуальність і необхідність обраної теми диктує сам час.

Стан дослідження. Проблематика звернень в адміні-
стративному порядку стала предметом наукового пошуку 
багатьох вітчизняних вчених  (М.Н. Берідзе, Н.П. Камен-
ська, Ю.І. Кіщак, І.С. Ковальчук, К.В. Конюшко, М.В. Ла-
циба,  О.О.  Мірошніченко,  В.А.  Соболь,  В.П.  Тарануха, 
А.В. Шевченко, М.В. Фігель та ін.). Однак соціально-пра-
вова сутність таких ініціатив фізичних і юридичних осіб 
із  погляду юридичного  засобу  боротьби  з  корупційними 
правопорушеннями досі не вивчалася.

Метою статті є  характеристика  соціально-правової 
сутності звернень до публічної адміністрації з погляду ді-
євого юридичного засобу боротьби з корупцією.

Виклад основного матеріалу. На  нинішньому  етапі 
розбудови в Україні цивілізованої правової держави ши-
рокий  спектр  прав фізичних  і юридичних  осіб  потребує 
ефективних  гарантій  реалізації  на  практиці.  Така  ситуа-
ція  зумовлюється  непоодинокими  випадками  прийняття 
суб’єктами  владних  повноважень  протиправних  рішень, 
вчинення їх посадовими особами незаконних дій та / або 
бездіяльності.  Причини  цього  найчастіше  криються  в 
непрофесіоналізмі  тих  або  інших  чиновників,  безвідпо-
відальному  ставленні  останніх  до  виконання  посадових 
обов’язків,  забюрократизованості  управлінської  сфери,  а 
також корумпованості окремих представників влади.

Наприклад, згідно зі статистичними даними, розміще-
ними на офіційному сайті Державної фіскальної  служби 
України, у 2018 р. за фактами вчинення посадовими осо-
бами органів доходів  і зборів корупційних та  інших зло-
чинів у сфері службової діяльності розпочато 320 кримі-
нальних проваджень (2017 р. – 458). До судових органів 
передано 39 обвинувальних актів (2017 р. – 113), 15 осіб 
судом вже визнано винними у скоєнні відповідних злочи-
нів  (2017  р.  –  28)  [2]. Аналогічна  інформація  регулярно 
розміщується  й  на  інших  офіційних  сайтах  органів  дер-
жавної влади.

Необхідно враховувати також те, що в означеній сфері 
(як  і  в  будь-якій  іншій) має місце  латентна  злочинність, 
тому  офіційні  статистичні  дані  реальний  стан  речей  по-
вною  мірою  не  відображають.  За  таких  обставин  ефек-
тивні та доступні гарантії належної реалізації та захисту 
прав,  свобод,  законних  інтересів  фізичних  і  юридичних 
осіб  не  завадять.  У  свою  чергу,  звернення  до  публічної 
адміністрації  серед відповідних юридичних  гарантій по-
сідають  особливе місце. Саме  за  допомогою  звернень  із 
боку суспільства здійснюється контроль за дотриманням 
конституційних  принципів  законності  та  верховенства 
права у сфері публічного адміністрування. Так, ініціюючи 
пропозиції, електронні петиції, їх автори беруть участь в 

управлінні  державними  справами  та  привертають  увагу 
соціуму та суб’єктів владних повноважень до відповідних 
проблем. За допомогою заяв і скарг громадяни та суб’єкти 
господарської  діяльності  здійснюють  реалізацію  значної 
кількості прав, у т. ч. у площині адміністративних послуг, 
захищають  законні  інтереси  від  протиправних  посягань. 
Інформаційні  запити  та  запити щодо роз’яснення  є  легі-
тимним  засобом  отримання  необхідної  інформації  від  її 
розпорядників [3, с. 1].

Право  на  звернення  до  публічної  адміністрації  як 
суб’єктивне  право  має  універсальний  характер.  Неда-
ремно  воно  декларовано  на  найвищому  законодавчому 
рівні – Конституцією України [4]. У ст. 40 Основного За-
кону  закріплено, що  «усі  мають  право  направляти  інди-
відуальні чи колективні письмові звернення або особисто 
звертатися до органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування та посадових і службових осіб цих орга-
нів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунто-
вану відповідь у встановлений законом строк» [4]. Право 
на звернення до публічної адміністрації є законним про-
цесуальним  засобом,  за  допомогою  якого  реалізовується 
та захищається значна кількість інших суб’єктивних прав. 
У  такий  спосіб  не  тільки  піднімаються  питання,  у  вирі-
шенні яких зацікавлений автор того чи іншого звернення, 
але й порушуються адміністративні провадження про роз-
гляд  і  вирішення  ініційованих  у  відповідному  зверненні 
питань. Як приклад можна навести заяву, адресовану На-
ціональному  антикорупційному  бюро  України,  про  вчи-
нення  певного  корупційного  правопорушення.  Згідно  із 
Законом України «Про Національне антикорупційне бюро 
України» [5] (ст. 1) завданням цього державного правоохо-
ронного органу є попередження, виявлення, припинення, 
розслідування та розкриття корупційних правопорушень, 
віднесених до його підслідності, а також запобігання вчи-
ненню нових. Саме  з  часу  подання  до  названого  компе-
тентного адресата належним чином оформленого антико-
рупційного  звернення запускається юридичний механізм 
вирішення справи щодо порушення тих або інших вимог 
Закону  України  «Про  запобігання  корупції»  [6],  інших 
нормативних  положень  антикорупційного  законодавства. 
У відповідний момент те чи інше звернення в адміністра-
тивному порядку виконує роль юридичного факту, з яко-
го починається  адміністративно-процесуальна діяльність 
відповідного суб’єкта владних повноважень. Більше того, 
у межах окремих адміністративних проваджень за допо-
могою  звернень  в  адміністративному  порядку  (інфор-
маційного  запиту  або  заяви  відповідно)  з  компетентних 
джерел може витребовуватися  інформація чи документи, 
або навпаки, у відповідну справу разом зі зверненням пе-
редаватися інформація та письмові докази, що становлять 
інтерес, у т. ч. для розкриття корупційних правопорушень.

Звичайно,  результат  вирішення  ініційованих  фізич-
ними та юридичними особами у зверненнях питань без-
посередньо  залежить  від  досконалості  прописаної  на 
законодавчому  рівні  процедури  розгляду  та  вирішення 
суб’єктами  владних  повноважень  відповідних  ініціатив. 
Доводиться  констатувати,  що  сучасний  стан  норматив-
но-правового  регулювання  сфери  звернень  до  публічної 
адміністрації,  у  т.  ч.  антикорупційного  спрямування,  без 
перебільшення, потребує суттєвого покращення. На наш 
погляд,  одна  з  головних  причин  такої  ситуації  –  невід-
повідність  вітчизняного  адміністративно-процедурного 
законодавства  про  звернення  до  публічної  адміністрації 
реальним потребам  сьогодення,  насамперед,  з  огляду  на 
його  несистематизованість.  У  свою  чергу,  рекоменда-
ції  центральних  органів  виконавчої  влади  не  надолужу-
ють  означену  проблему,  оскільки  мають  інформаційно-
роз’яснювальний  характер  і  не  встановлюють  нових 
правових  норм.  У  цьому  контексті  варто  вказати  й  на 
Методичні  рекомендації щодо  організації  роботи  з  пові-
домленнями  про  корупцію,  внесеними  викривачами,  які 
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затверджено рішенням  Національного агентства з питань 
запобігання корупції від 06 липня 2017 р. № 286 [7].

Як  показує  практика,  непоодинокими  є  випадки  на-
дання органами державної влади формальних відповідей 
на звернення громадян, пересилання звернень іншим ор-
ганам  державної  влади, що  затягує  строк  їх  розгляду  та 
вирішення порушених питань [8], часто зводячи нанівець 
коефіцієнт корисної дії за результатами їх вирішення.

За останні два роки простежується тенденція до змен-
шення кількості індивідуальних і колективних письмових 
звернень  громадян  до  уряду  України:  2014  р.  –  26  908, 
2015 р. – 30 100, 2016 р. – 34 978, 2017 р. – 31 213, 2018 р. – 
25 758 [8]. Найбільший відсоток звернень у 2018 р. скла-
дали питання соціального захисту – 29%, а також дотри-
мання  законності  та  охорони  правопорядку,  реалізації 
прав  громадян – 19,6%. Аналогічна  ситуація  спостеріга-
ється й у 2017 р. – 28,6% та 16,1 % відповідно. Водночас у 
період із 2014 р. по 2016 р., навпаки, громадян найбільше 
хвилювали питання законності та правопорядку, і лише на 
другому місці стояли питання соціального захисту.

Отже, звернення до публічної адміністрації, без пере-
більшення, є лакмусовим папірцем, що відображає реаль-
ний стан речей у багатьох сферах суспільного та держав-
ного життя, у т. ч. у площині боротьби з корупцією. Згідно 
з інформацією про роботу зі зверненнями громадян Кабі-
нету Міністрів України  з 2014 р. по 2018 р.,  встановити 
загальну  кількість  безпосередньо  антикорупційних  звер-
нень не видається можливим. Вказані інформаційні довід-
ки містять узагальнену інформацію про категорії звернень 
громадян, що стосуються законності, правопорядку, охо-
рони прав [9].

Безперечно, за обставин дотримання суб’єктами влад-
них повноважень у своїй діяльності принципу верховен-
ства права звернення до публічної адміністрації є ефектив-
ним юридичним  засобом реалізації  та  захисту широкого 
спектра  суб’єктивних  прав,  свобод,  законних  інтересів. 
Більше того, у процесі ініціювання фізичними та юридич-
ними особами адміністративних проваджень правореалі-
заційного або правоохоронного (у т. ч. антикорупційного) 
форматів без них не обійтися.

Необхідно  звернути  увагу  також  на  інформаційний 
аспект  звернень  до  публічної  адміністрації.  Означені 
ініціативи  є  легітимним  способом передачі  й  отримання 
інформації,  у  т.  ч.  й  про  факти  можливих  корупційних 
правопорушень  чи  інших  вчинених  зловживань  у  сфе-
рі  державного  управління.  З  цієї  позиції  такі  ініціативи 
є  юридичним  інструментом  суспільного  контролю  над 
владою, що  спонукає  органи  державної  влади  у  процесі 
виконання публічного адміністрування намагатися дотри-
муватися чинного законодавства. Звернення до публічної 
адміністрації  (заяви,  скарги)  створюють  не  тільки  меха-
нізм  поновлення  порушених  прав  і  свобод,  але  й  у  разі 
своєчасної передачі інформації уповноваженому адресату 
виконують превентивну функцію, запобігаючи вчиненню 
того чи іншого делікту. Наприклад, урядова «гаряча лінія» 
(веб-сайт Урядового контактного центру: www.ukc.gov.ua) 
функціонує цілодобово. Фізичні особи мають можливість 
за допомогою телефону  (1545)  або електронного  зв’язку 
(адреса електронної пошти: ucc@scc.gov.ua) звернутися в 
Урядовий контактний центр з антикорупційним звернен-
ням;  з  метою  оперативного  надання  консультаційної  чи 
психологічної допомоги у вирішенні окремих проблемних 
питань, у т. ч. тих, що стосуються діяльності публічної ад-
міністрації. Для ініціаторів відповідних звернень дзвінки 
у  межах  України  з  телефонів  мобільних  операторів  Ки-
ївстар, Vodafone Україна, Лайфселл, а також фіксованого 
зв’язку Укртелекому безкоштовні.

Телефонні  «гарячі  лінії»  нині  функціонують  у  бага-
тьох центральних органах виконавчої влади. З цього пи-
тання  узагальнена  довідкова  інформація,  розміщена  на 
офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України [10]. На 

сайтах спеціально уповноважених суб’єктів влади у сфері 
протидії корупції та ін. розміщені телефони для здійснен-
ня антикорупційних звернень.

Матеріали  звернень  на  гарячу  лінію  аналізуються  й 
узагальнюються у межах компетенції центральними орга-
нами виконавчої влади за тематикою порушуваних грома-
дянами питань. Зокрема, згідно зі статистичними даними 
Урядового  контактного  центру  за  2018  р.  актуальними 
для громадян, які звернулися на «гарячу лінію», є питан-
ня, що  стосуються  соціального  захисту  та  комунального 
господарства,  пенсій,  діяльності  публічної  адміністрації 
та посадових осіб суб’єктів владних повноважень, коруп-
ційних правопорушень тощо [11]. Відповідна аналітична 
інформація не тільки оприлюднюється на веб-сайтах, але 
й друкується в періодичних виданнях [12].

До того ж, нині в Кабінеті Міністрів України щовівтор-
ка і щоп’ятниці з 14:00 до 16:00 практикується проведення 
за  графіком прямих телефонних ліній  (044) 254-05-65  за 
участю керівників органів центральної виконавчої влади 
[13]. Обмін інформацією за допомогою усних і письмових 
звернень здійснюється й на особистих прийомах прем’єр-
міністра та членів Кабінету Міністрів України, які прово-
дяться  регулярно  у  встановленому  порядку  [14]. Анало-
гічна ситуація й на рівні інших органів виконавчої влади й 
органів місцевого самоврядування.

Видається цікавим охарактеризувати звернення до пу-
блічної адміністрації також із погляду участі в управлінні 
державними справами. Зокрема, за допомогою пропозицій 
фізичні та юридичні особи акцентують увагу на проблем-
них питаннях в управлінській сфері, пропонують власне 
бачення вирішення окреслених негараздів і впливають на 
прийняття  рішень  загальнодержавного  чи місцевого  рів-
нів. Більше того, якщо говорити про колективні звернення 
громадян, у т. ч. електронні петиції, то вони виражають не 
тільки думку окремих громадян як таку, а позицію частини 
суспільства чи соціуму взагалі. Вочевидь, такі взаємовід-
носини є необхідною умовою розвитку та функціонування 
будь-якої держави, яка претендує на статус правової та де-
мократичної; стимулом для активізації позиції суспільства 
як громадянського. Суб’єкти, не наділені владними повно-
важеннями, у такий спосіб мають можливість тиснути на 
владу (Президента України, Верховну Раду України, уряд, 
органи місцевого самоврядування) з метою вирішення тих 
або інших суспільно значущих проблем, у т. ч. антикоруп-
ційного  спрямування.  Безумовно,  запровадження  нового 
механізму комунікацій суспільства з окремими представ-
никами влади за допомогою електронних петицій є про-
гресивним нововведенням в Україні.

Водночас  в Україні  запроваджено  електронні  петиції 
консультаційного характеру. Вони покликані сприяти ана-
лізу  думок  окремих  представників  соціуму,  виявленню 
суспільно значущих проблем, але не мають обов’язкового 
характеру для виконання [15]. За таких обставин не варто й 
переоцінювати значення електронної петиції як засобу ко-
лективної ініціативи та тиску на владу з боку суспільства 
на теренах України (враховуючи відсутність впевненості у 
стовідсотковій  ідентифікації  її підписантів, можливостей 
маніпуляцій  із  підписами  в  бік  зменшення  чи  збільшен-
ня їх кількості, а також дискредитаційного моменту щодо 
жартівливого змісту окремих із них).

Таким  чином,  за  юридичною  природою  звернення 
до  публічної  адміністрації  по  суті  є  специфічною  фор-
мою  прояву  волевиявлення  індивідуальних  або  колек-
тивних  суб’єктів. Фактично  вони  є юридичними  актами 
[16, с. 776], що породжують правовідносини між авторами 
таких ініціатив і органами виконавчої влади, місцевого са-
моврядування, тягнуть за собою низку юридичних наслід-
ків. Кожна з названих ініціатив має власне інформаційне 
наповнення, зумовлене метою звернення до публічної ад-
міністрації: реалізацією, охороною, захистом прав, охоро-
нюваних законом свобод, законних інтересів, виконанням 
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покладених законом обов’язків, у т. ч. й антикорупційного 
спрямування.  Як  наслідок,  за  умов  якісного  адміністра-
тивно-процедурного  законодавства  антикорупційні  звер-

нення до публічної адміністрації на теренах України, без 
перебільшення, можуть стати дієвим юридичним засобом 
ефективної взаємодії соціуму з представниками влади.
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СУДОВА ОхОРОНА ЯК ОДНА З ГАРАНТІЙ ДІЯЛьНОСТІ СУДІВ

JudICIary PrOTECTION aS ONE Of ThE COMPLEx guaraNTEES 
Of ThE aCTIVITIES Of COurTS

Кібець В.О.,
кандидат юридичних наук, заслужений юрист України,
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Статья посвящена вопросу судебной охраны как одной из гарантий деятельности судов. Проведено исследование мер обеспечения 
безопасности судов и участников процесса, поддержания общественного порядка в суде. Рассмотрены проблемы осуществления охра-
ны судебных учреждений. Проанализированы полномочия и организация работы Службы судебной охраны.
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The article is devoted to the issue of judicial protection as one of the constituent guarantees of court activity. Studies were conducted on mea-
sures to ensure the safety of courts and process participants, and to maintain public order in court. Considered problems in the implementation 
of the protection of judicial institutions. The powers and organization of the work of the Judicial Protection Service are analyzed.
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Постановка проблеми. Конституцією України гаран-
товано незалежність і недоторканність суддів і зазначено, 
що за неповагу до суду чи судді винні особи притягають-
ся до юридичної відповідальності [1]. Водночас однією з 
найбільш актуальних проблем діяльності судів упродовж 
останніх років є неналежна охорона судових установ. Як 
судді, так і працівники апарату суду, учасники процесу не 
почуваються в безпеці у зв’язку з відсутністю необхідної 
охорони.  Відповідно  актуальність  цієї  статті  зумовлена 
потребою  вдосконалення  та  розвитку  в  означеній  сфері, 
необхідністю дослідження комплексу правових, організа-
ційно-технічних та інших заходів, спрямованих на забез-

печення  безпеки  судової  установи,  захисту  працівників 
суду, охорони приміщень судів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
забезпечення  безпеки  суддів  та  учасників  процесу  роз-
глядали  у  своїх  працях  українські  дослідники  Т.В.  Га-
лайденко,  В.В.  Городовенко,  В.С.  Єгорова,  О.А.  Зайцев, 
Р.О. Куйбіда, С.П. Щерба та ін. Проте проблемі дотриман-
ня гарантій діяльності судів і суддів, зокрема судовій охо-
роні, присвячено недостатньо досліджень.

Мета статті – надати загальну характеристику осно-
вам безпеки суду, визначити перспективи запровадження 
професійної охорони судових установ.
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Виклад основного матеріалу. Організаційно-правові 
гарантії безпеки суддів включають у себе, зокрема, ство-
рення  необхідних  організаційно-технічних  та  економіч-
них умов для діяльності суду – забезпечення фінансування 
діяльності судів і створення належних умов для їх функ-
ціонування,  забезпечення  належної  охорони  приміщень 
суду. Саме комплекс таких заходів спрямований на захист 
життя та здоров’я, честі,  гідності суддів  і всіх учасників 
судового процесу від протиправних посягань.

Верховною Радою України ще в 1993 р. ухвалено За-
кон  України  «Про  державний  захист  працівників  суду  і 
правоохоронних органів», який визначає систему особли-
вих заходів державного захисту суддів і працівників апа-
ратів судів від перешкоджання виконанню покладених на 
них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а так 
само від посягань на життя, здоров’я, житло і майно зазна-
чених осіб  і  їх близьких родичів у  зв’язку зі  службовою 
діяльністю цих осіб [2].

На  виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів 
України від 28 червня 1997 р. № 335-р Міністерством вну-
трішніх  справ  видано наказ № 467 від 23 липня 1997 р. 
«Про створення спеціальних підрозділів міліції для забез-
печення безпеки працівників суду, правоохоронних орга-
нів осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, 
членів їхніх сімей та близьких родичів», що сьогодні втра-
тив чинність. Поступово цей підрозділ міліції модернізу-
вався – починаючи з окремого взводу, пізніше – роти судо-
вої міліції, в 2003 р. здобувши гучну назву «Спеціальний 
підрозділ судової міліції «Грифон»». Необхідно зазначити, 
що охороною «Грифона» охоплювалися здебільшого апе-
ляційні й окружні суди, тоді як переважна більшість міс-
цевих, районних судів першої інстанції не охоронялися.

Законом України «Про Національну поліцію» до Зако-
ну України «Про судоустрій і статус суддів» [3] були вне-
сені зміни в частині утворення підрозділів відомчої воєні-
зованої охорони Державної судової адміністрації України 
у  зв’язку  з  ліквідацією  спеціального  підрозділу  судової 
міліції «Грифон».

Законом України «Про судоустрій та статус суддів» від 
02 червня 2016 р. передбачено, що тимчасово, на період до 
початку виконання в повному обсязі повноважень Служ-
би судової охорони, підтримання громадського порядку в 
суді, припинення проявів неповаги до суду,  а  також охо-
рону приміщень суду, органів та установ системи право-
суддя, виконання функцій щодо державного забезпечення 
особистої безпеки суддів і членів їхніх сімей, працівників 
суду,  забезпечення  безпеки  учасників  судового  процесу 
здійснюється підрозділами Національної поліції України 
та Національної гвардії України [3].

Проте після набуття чинності законом, що стосується 
діяльності  Національної  поліції  України,  охорону  судів 
почали  масово  знімати,  зазначаючи,  що  у  зв’язку  з  від-
сутністю  додаткових  коштів  на  послуги  охорони  та  не-
комплектом особового складу неможливо виконати норми 
законодавства. Служба судової охорони повинна була за-
мінити підрозділ «Грифон».

Починаючи  з  вересня  2015  р.  з  метою  неухильного 
виконання законодавства України Державна судова адмі-
ністрація  України  неодноразово  зверталася  до  Кабінету 
Міністрів України, Міністерства фінансів України та Мі-
ністерства  внутрішніх  справ України щодо продовження 
охорони судів підрозділами Національної гвардії України 
та Національної поліції України до початку функціонуван-
ня воєнізованої охорони Державної судової адміністрації 
України в повному обсязі.

Так, ще в серпні 2015 р. Державна судова адміністрація 
України  піднімала  питання  передачі  матеріально-техніч-
ної бази спеціального підрозділу судової міліції «Грифон» 
і  передачі  бюджетних  призначень  до  Державної  судової 
адміністрації України,  а  пізніше  неодноразово  зазначала 
про  невиконання  в  повному  обсязі  Постанови  Кабінету 

Міністрів України від 09 листопада 2015 р. № 906 «Про 
забезпечення охорони судів, інших органів та установ су-
дової системи, а також установ судових експертиз» Мініс-
терством внутрішніх справ України.

Наказом Державної судової адміністрації України від 
23  жовтня  2015  р.  №  181  утворено  Державну  установу 
«Служба судової охорони» та затверджено її статут. Про-
те через відсутність державного фінансування цей проект 
залишився  невиконаним. У  бюджеті  2017–2018  рр.  були 
закладені кошти на Службу судової охорони, однак вона 
досі не створена.

Нині  під  цілодобовою  охороною перебуває  лише  не-
значна частка судів. У більшості судів на період робочо-
го часу підтримання громадського порядку та здійснення 
пропускного режиму забезпечується підрозділами Націо-
нальної поліції України.

Слабка  захищеність  служителів  Феміди  ставить  під 
сумнів можливість реалізації громадянами права на судо-
вий захист. Злочинні посягання в приміщенні суду трапля-
ються дедалі частіше, і кожен, хто перебуває в стінах суду, 
має бути захищений від протиправних дій, які вчиняються 
щодо нього іншими особами.

Останнім часом сталося декілька випадків заподіяння 
насильства щодо суддів. Так, у вересні 2018 р. здійснено 
збройний напад на суддю Святошинського районного суду 
м. Києва С. Дячука, в січні 2019 р. – напад на в.о. голо-
ви  Кам’янка-Бузького  районного  суду  Львівської  облас-
ті М. Самсіна,  в  лютому 2019 р.  –  підпал будинку  судді 
Старобільського районного суду Луганської області І. Ку-
дрявцева  й  обстріл  маєтку  судді  Рівненського  міського 
суду П. Денисюка. Судді пов’язують напади зі своєю про-
фесійною діяльністю. Хотілося б зазначити, що одним із 
завдань Служби судової охорони є забезпечення особистої 
безпеки суддів і членів їх сімей.

Крім  того,  біля  приміщень  суду  також  вчиняють-
ся  неправомірні  дії  –  це  поранення  поліцейського  під 
Солом’янським  районним  судом  м.  Києва  в  лютому 
2018  р.,  стрілянина  під  Ленінським  районним  судом  м. 
Миколаєва в січні 2019 р.

Встановлення пропускного режиму та периметру без-
пеки унеможливить протиправну поведінку зловмисників 
і  їх  бажання  вчинити  насильство  в  приміщенні  суду,  за-
безпечить швидку реакцію на будь-яке порушення громад-
ського порядку.

Початок функціонування Служби судової охорони дов-
гоочікуваний і вкрай необхідний. Коло повноважень вка-
заної служби доволі широке та включає в себе такі повно-
важення:

1)  забезпечує  пропуск  осіб  до  будинків  (приміщень) 
судів, органів та установ системи правосуддя та на їх те-
риторію, транспортних засобів;

2)  забезпечує  підтримання  та  реагує  на  порушення 
громадського порядку під час розгляду справ судом, вжи-
ває заходів до припинення проявів неповаги до суду;

3)  здійснює  заходи  з  охорони,  забезпечення недотор-
канності та цілісності приміщень судів, органів і установ 
системи правосуддя, недоторканності та цілісності розта-
шованого у таких приміщеннях майна, запобігання, недо-
пущення чи припинення протиправних дій щодо нього;

4)  здійснює заходи  із  запобігання загрозам особистій 
безпеці суддів, членів їх сімей, працівників суду, а також 
у суді – учасників судового процесу, виявлення та нейтра-
лізації таких загроз; вживає у разі надходження від судді 
відповідної  заяви  необхідних  заходів  для  забезпечення 
безпеки судді, членів його сім’ї;

5)  реагує  в  межах  наданих  законом  повноважень  на 
протиправні дії, пов’язані з посяганням на суддів, членів 
їх сімей, працівників суду, учасників судового процесу [3].

Служба судової охорони підзвітна Вищій раді право-
суддя  та  підконтрольна Державній  судовій  адміністрації 
України. У Законі України «Про судоустрій  і  статус суд-
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дів» [3] визначено статус і повноваження Служби судової 
охорони, порядок проходження служби, встановлено спе-
ціальні  звання  співробітників,  зазначений розмір  грошо-
вого  забезпечення  та  спеціальні  гарантії  кваліфікованих 
співробітників. На пенсійне  забезпечення співробітників 
Служби судової охорони поширюється дія Закону України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб», а служба у Службі судової 
охорони зараховується до стажу служби в поліції.

До кандидатів на посади співробітників Служби судо-
вої охорони застосовуються вимоги, передбачені Законом 
України  «Про  Національну  поліцію»  для  кандидатів  на 
службу в поліції. Натомість спеціальні кваліфікаційні ви-
моги до кандидатів на посади співробітників такої служби 
визначаються Головою Служби [2].

У Положенні про Службу судової охорони від 21 груд-
ня  2017  р.  №  4237/0/15-17  зазначено,  що  її  діяльність 
спрямована на підтримання громадського порядку в суді, 
припинення проявів неповаги до суду, охорону приміщень 
суду, органів та установ системи правосуддя, а також за-
безпечення безпеки всіх учасників судового процесу. Пра-
цівники Служби будуть забезпечені спеціальними засоба-
ми самооборони та вогнепальною зброєю [4].

У своєму рішенні від 25 жовтня 2018 р. № 65 Рада суд-
дів України зазначила, що безпека суддів та охорона при-

міщень судів є однією з основних гарантій незалежності 
суддів і системи правосуддя загалом [5]. Також ідеться про 
неналежну практичну реалізацію положень Закону Укра-
їни «Про державний захист працівників суду і правоохо-
ронних органів»  [2]. У рішенні  зазначено про  звернення 
до Вищої ради правосуддя  та Державної  судової  адміні-
страції України щодо невідкладного запровадження вико-
нання Службою судової охорони своїх повноважень.

У  Державному  бюджеті  2019  р.  на  Службу  судової 
охорони  передбачено  988  млн  грн  [6].  Із  цього  приводу 
слушною є думка Голови Вищої ради правосуддя І. Бене-
дисюка, що для  того, щоб Служба  судової  охорони була 
відповідним  чином  укомплектована  та  професійно  під-
готовлена для співпраці з судом, «потрібно зробити дуже 
багато, а не лише виділити кошти» [7].

Висновки. Підсумовуючи все вищесказане, необхідно 
наголосити на тому, що демократичний устрій у державі, 
до якого ми прагнемо, повинен скріплюватися надійними 
гарантіями. Запорукою справедливості судових рішень, їх 
законності є безпека та недоторканість суддів і працівни-
ків  судової  системи.  Вирішення  найближчим  часом  всіх 
організаційних  питань,  пов’язаних  із  початком  функціо-
нування і виконання своїх повноважень Службою судової 
охорони, є запорукою надійного захисту судової незалеж-
ності.
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У статті досліджується досвід адміністративно-правового забезпечення адвокатської таємниці в зарубіжних країнах. Окреслюєть-
ся низка проблем, пов’язаних зі встановленням меж адвокатської таємниці та відповідальності за її розголошення в міжнародних актах 
і зарубіжному законодавстві. Аналізуються напрями можливої та доцільної імплементації зарубіжного досвіду у вітчизняну правову 
систему.

Ключові слова: адвокат, професійна таємниця, адміністративно-правове регулювання, адвокатська таємниця, конфіденційна ін-
формація.

В статье исследуется опыт административно-правового обеспечения адвокатской тайны в зарубежных странах. Определяется ряд 
проблем, связанных с установлением границ адвокатской тайны и ответственности за ее разглашение в международных актах и за-
рубежном законодательстве. Анализируются направления возможной и целесообразной имплементации зарубежного опыта в отече-
ственную правовую систему.

Ключевые слова: адвокат, профессиональная тайна, административно-правовое регулирование, адвокатская тайна, конфиденци-
альная информация.
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The experience of administrative legal protection of lawyer-client privilege in foreign countries has been researched. А number of problems 
related to establishing the limits of lawyer-client privilege and responsibility for its disclosure in international acts and foreign law have been out-
lined. The directions of possible and expedient implementation of foreign experience in the domestic legal system have been analyzed.

Key words: lawyer, professional secret, administrative-legal regulation, lawyer-client privilege, confidential information.

Постановка проблеми. У  сучасних  цивілізованих 
країнах  неодмінним  чинником  системи  правового  (юри-
дичного)  захисту  особи,  її  прав  і  свобод  є  адвокатура. 
Кожна  демократична  держава  світу  визнає  право  особи 
на  захист  і  на  отримання  належної  правової  допомоги. 
Водночас  специфіка  власної  правової  системи  зумовлює 
різні підходи до ролі адвоката в цьому процесі, механізму 
дотримання  конфіденційності  у  відносинах  адвоката  та 
клієнта. Таким чином, вивчення зарубіжного досвіду ад-
міністративно-правового забезпечення адвокатської таєм-
ниці дасть змогу дослідити особливості дотримання прин-
ципу конфіденційності в роботі адвоката в інших країнах, 
з’ясувати  можливість  і  доцільність  використання  такого 
досвіду в Україні.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Нині  в 
науці  адміністративного  права  питанню  правового  регу-
лювання інституту адвокатської таємниці належної уваги 
не приділяється. Наявні дослідження характеризують ад-
вокатську таємницю опосередковано, в контексті  загаль-
ного  дослідження  адвокатури  й  адвокатської  діяльності. 
Зокрема, можна виділити праці таких вчених, як С.А. Де-
ханов, М.В. Лотоцький, А.Ф. Молдован, О.Д. Святоцький, 
Л.В. Тацій, Є.Ф. Шкребець, Д.П. Фіолевський, С.Я. Фурса, 
В.К. Шкарупа, О.Г. Яновська. Більш акцентовану увагу на 
питаннях конфіденційності відносин адвоката та клієнта 
виконують у своїх роботах М.Ю. Барщевський, В.М. Бу-
робін,  П.Є.  Короткова,  Д.В.  Кухнюк,  С.М.  Логінова, 
В.А. Мазуров, В.А. Малинга, С.М. Меркулова, Ю.С. Пи-
липенко, М.М. Погорецький, А.М. Пшуков, А.А. Рожнов, 
Г.І. Резнікова, І.В. Смолькова, О.С. Старенький, Н.М. Та-
варткіладзе.  Водночас  відсутність  комплексного  підходу 
до вивчення досліджуваної проблематики в розрізі аналі-
зу зарубіжного досвіду адміністративно-правового забез-
печення адвокатської таємниці зумовлюють актуальність 
тематики цього дослідження.

Мета статті  –  дослідити  досвід  адміністративно-
правового  забезпечення  адвокатської  таємниці  в  інших 
країнах  і  виокремити  напрямки  можливої  та  доцільної 
імплементації  зарубіжного досвіду у вітчизняну правову 
систему.

У  сучасному  міжнародному  праві  значну  увагу  при-
ділено  питанням  стандартів  поводження  із  затримани-
ми  (ув’язненими)  особами,  отже,  цілком  логічно, що  на 
рівні Організації Об’єднаних Націй (ООН) ще в 50-х рр. 
ХХ ст.  були прийняті Мінімальні  стандарти поводження 
із  в’язнями.  Згаданим  документом  (п.  93)  передбачаєть-
ся, що з метою свого захисту в’язні, які перебувають під 
слідством, повинні мати право звертатися там, де це мож-
ливо, до безплатної юридичної консультації, приймати в 
ув’язненні юридичного радника (адвоката), котрий взяв на 
себе  їх  захист,  підготовлювати  і  передавати йому  конфі-
денційні інструкції [1].

У  межах  вдосконалення  механізму  правового  захисту 
осіб, підозрюваних, обвинувачених чи засуджених за вчи-
нення злочину, Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 
43/173 від 09 грудня 1988 р. був затверджений Звід принци-
пів захисту всіх осіб, підданих затриманню чи ув’язненню 
в будь-якій формі. 18 принципів стосуються питань конфі-
денційності відносин при отриманні юридичної допомоги. 
Отже, передбачається, що право особи бути відвіданою ад-
вокатом, на консультацію та на зв’язок з ним, без затримки 
та цензури  та  в  умовах повної  конфіденційності  не може 
бути  тимчасово  скасовано чи  обмежено,  крім  виняткових 
обставин,  визначених  законом  чи  постановленими  згідно 
із законом правилами, якщо, на думку судового чи іншого 
органу, це необхідно для підтримання безпеки та правопо-

рядку. Побачення адвоката та клієнта повинне мати місце 
в умовах, що дозволяють посадовій особі правоохоронних 
органів бачити їх, але не чути [2].

Зазначені вище правові акти розглядали питання взає-
мовідносин адвоката та клієнта опосередковано, в контек-
сті загальних стандартів поводження (захисту) з певними 
категоріями громадян. Натомість 8 Конгресом ООН по за-
побіганню злочинам у серпні 1990 р. були прийняті Осно-
вні  положення  про  роль  адвокатів,  якими  підтверджено 
та  розвинуто  діючі  засади  таємності  змісту  спілкування 
захисника та довірителя. Зокрема, на нормативному рівні 
закріплено, що затриманій, заарештованій або поміщеній 
у в’язницю особі мають бути забезпечені необхідні умови, 
час і засоби для зустрічі або комунікацій і консультацій з 
адвокатом без зволікань, перешкод і цензури, з повною їх 
конфіденційністю [3].

Таким чином, на рівні Організації Об’єднаних Націй 
питання адвокатської таємниці регулюється переважно в 
контексті  конфіденційності  спілкування  адвоката  та  клі-
єнта, що перебуває під слідством чи відбуває покарання. 
З  огляду  на  різноманітність  соціально-історичних  умов 
розвитку  країн  світу  ООН  пропонує  державам  для  імп-
лементації  механізм  забезпечення  мінімального  обсягу 
суб’єктивних прав і свобод громадян, що може бути роз-
ширений і доповнений у національному законодавстві.

Наявні спроби затвердити уніфіковані стандарти етич-
ної  поведінки  адвокатів  і  на  рівні  європейської  спільно-
ти.  Так,  Загальним  кодексом  правил  для  адвокатів  країн 
Європейського Співтовариства регулюються питання кон-
фіденційності та суперечності інтересів, що виникають у 
роботі адвоката. Акцентуючи увагу на потребі збереження 
довірчих  відносин  між  сторонами,  автори  кодексу  звер-
тають увагу, що особливість професії адвоката полягає в 
тому, що він одержує від клієнта відомості, які той не буде 
повідомляти  іншій  особі,  а  також  іншу  інформацію,  яку 
йому належить зберігати в таємниці. Довіра до адвоката 
може виникнути лише за умови обов’язкового додержання 
ним принципу конфіденційності, на який не поширюється 
дія строку давності [4]. Поняття адвокатської таємниці не 
згадується, але змістовний аналіз положень акта дозволяє 
стверджувати, що до її змісту належать відомості, отрима-
ні адвокатом від клієнта й інформація про клієнта, надана 
адвокату в процесі надання послуг клієнту. Обов’язок збе-
реження конфіденційності стосується не тільки адвоката, 
а й його помічників, інших осіб, що беруть участь в адво-
катській діяльності.

З  метою  уніфікації  механізму  забезпечення  неза-
лежності,  професійних  права  адвокатів  Комітет  Міні-
стрів Ради Європи на 727 засіданні заступників міністрів 
25  жовтня  2000  р.  прийняв  рекомендацію  №  R  (2000) 
21 державам-членам про свободу професійної діяльності 
адвокатів. Як і в згадуваних вже стандартах ООН, наголо-
шується на потребі адвоката мати безумовний доступ до 
власних клієнтів,  створення умов консультування у при-
ватній обстановці, додержання конфіденційності довірчих 
відносин сторін [5]. Окремо згадується професійна таєм-
ниця адвоката, яку останній повинен зберігати та не роз-
голошувати, порушення цього обов’язку без згоди клієнта 
повинне бути кваліфіковане як правопорушення із засто-
сування  відповідних  санкцій  до  особи. Україна,  як  член 
Ради Європи, цих рекомендацій дотримується, відповідно 
нормативні положення наявні як у Законі «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», так і в галузевих процесуаль-
них кодексах.

Стосовно досвіду правового регулювання адвокатської 
таємниці окремих країн, то насамперед потрібно згадати 
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напрацювання французької правової системи. Адже саме 
адвокатське  співтовариство цієї  держави по  суті  створи-
ло  та  століттями  зберігало,  розвивало  принципи  профе-
сійної етики. Адвокатська таємниця виступає елементом 
публічного порядку, що відповідає інтересам держави та 
суспільства. Вона має абсолютний характер – тобто адво-
кат не може бути звільнений від обов’язку її розголошен-
ня ні своїм клієнтом, ні державним органом, ні будь-яким 
іншим суб’єктом.

Внутрішній регламент паризької колегії адвокатів від-
носить  досить широке  коло  відомостей  до  предмету  ад-
вокатської таємниці – пояснення, адресовані клієнтом ад-
вокату, та навпаки; листування між сторонами; внутрішні 
записи адвоката; всі документи, що мають відношення до 
адвокатського досьє; імена клієнтів; рух коштів; всі докази 
та зібрані адвокатом документи у справі;  інші відомості, 
які  стосуються  надання  юридичної  допомоги  клієнтам, 
незалежно від виду використаного носія інформації (мате-
ріальний,  електронний)  тощо. Правовий  режим  адвокат-
ської  таємниці  передбачає  використання  двох  суміжних 
понять – «адвокатська таємниця» та «конфіденційність». 
Остання категорія передбачає таємність будь-якого обмі-
ну  інформації  між  адвокатами,  зокрема  за  необхідності 
проведення  консультацій  у  певних  справах.  Листування 
між  адвокатами  не  підлягає  вилученню,  використанню 
як  джерела  доказів,  іншому  несанкціонованому  доступу 
до його змісту [6]. Як бачимо, наявні два важливі елемен-
ти,  відмінні  від  українського  законодавства.  По-перше, 
неможливість  клієнта  звільнити  адвоката  від  обов’язку 
збереження таємниці; по-друге, можливість обміну інфор-
мації у справах між адвокатами та поширення принципу 
конфіденційності  на  такий  обмін  інформацією. Такі  від-
мінності відображають більшою мірою історичні традиції 
французької адвокатури, тому не бачимо сенсу апробації 
такого досвіду в Україні. Адже насамперед клієнт має ви-
значати  доцільність  чи  недоцільність  розкриття  того  чи 
іншого об’єму інформації, а так само коло осіб, які мають 
до неї доступ.

У Німеччині визначальне місце в правовому регулю-
ванні  адвокатської  діяльності  відіграє Федеральне  поло-
ження про адвокатуру 1959 р. Згідно з § 43а цього акта, на 
адвоката покладається зобов’язання збереження таємниці. 
Таке  зобов’язання  стосується  усієї  інформації,  що  ста-
ла йому  відомою у процесі  виконання ним професійних 
обов’язків. Це не стосується тільки фактів, які є загально-
відомими або за своїм значенням не потребують їх збере-
ження у таємниці [7]. Так само, як і в Україні, в Німеччині 
діє імунітет свідка, який стосується не тільки можливості 
відмовитися  давати  показання,  а  й  неповідомлення  про 
злочин,  що  готується.  Відповідно  до  §  203  німецького 
кримінального  кодексу  незаконне  розкриття  чужої  таєм-
ниці, зокрема таємниці, що стосується особистого життя, 
службової, комерційної, іншої таємниці, що була довірена 
особі або стала їй відома яким-небудь іншим способом у 
зв’язку  з  виконанням професійних обов’язків  як  адвока-
та, адвоката-піклувальника, нотаріуса, захисника в перед-
баченому законом судочинстві, аудитора, приведеного до 
присяги  бухгалтера-ревізора,  консультанта  у  податкових 
питаннях,  уповноваженого по  зборам податків  або орга-
ну (члена органу) таких товариств як суспільства адвока-
тів,  адвокатів-опікунів,  аудиторів,  бухгалтерів-ревізорів 
або консультантів у податкових питаннях, є кримінально 
караним  діянням,  скоєння  якого  передбачає  покарання 
у  вигляді  позбавлення  волі  на  строк до  одного  року  або 
грошового штрафу. З огляду на відсутність в Україні кри-
мінальної чи адміністративної відповідальності за подібні 
дії доцільно використати такий досвід в Україні.

Основними юридичними  актами  в  польські  правовій 
системі,  які  регулюють  питання  адвокатської  таємниці, 
є Закон «Право про адвокатуру» від 26 травня 1982 р. та 
Звід  правил  адвокатської  етики  і  чинності  професії  (Ко-

декс адвокатської етики) від 14 грудня 2011 р. Ст. 6.1–6.4 
закону  передбачено,  що  адвокат  зобов’язаний  зберігати 
безстроково  у  таємниці  усе,  про що  довідався  у  зв’язку 
з  наданням  правої  допомоги. Він  не може  бути  звільне-
ний від обов’язку зберігання професійної таємниці щодо 
фактів,  про  які  дізнався,  надаючи правову допомогу  або 
провадячи  справу. Обов’язок  зберігання  професійної  та-
ємниці  не  стосується  інформації,  доступної  на  підставі 
приписів  закону від 16 листопада 2000 р. щодо протидії 
відмивання  коштів  і  фінансування  тероризму  –  у  сфе-
рі, обмеженій цими приписами [8]. Отже, за аналогією з 
Францією, Бельгією та іншими країнами, навіть сам клі-
єнт не повноважний звільнити адвоката від обов’язку збе-
реження адвокатської таємниці.

В  Австрії  ступінь  конфіденційності  відомостей,  які 
містяться в адвокатському досьє, є оціночною категорією, 
визначається особливим судом як органом адміністратив-
ної  юрисдикції.  Режим  таємності  конфіденційних  відо-
мостей може бути відмінений клієнтом; виникнення кон-
флікту  інтересів  виключає  можливість  подальшої  участі 
адвоката у справі [9, с. 103–104]. Навряд чи буде ефектив-
ним  впровадження  в Україні  оціночного  принципу  відо-
мостей,  що  становлять  предмет  адвокатської  таємниці. 
У  вітчизняних  реаліях  наявність  суб’єктивного  фактора 
практично завжди пов’язується з можливостями для зло-
вживань, отже це не сприятиме ні захисту інтересів клієн-
тів, ні незалежності самого інституту адвокатури.

Розширений механізм звільнення клієнту від обов’язку 
збереження в таємниці певних відомостей представлений 
у чеському законодавстві. Згідно закону «Про адвокатуру» 
цієї країни, такі дії може виконати не тільки сам клієнт, а 
й після його смерті – правонаступник такого клієнта. Хоча 
звільнення від обов’язку збереження таємниці не має без-
умовного характеру, зобов’язання нерозголошення не при-
пиняється, якщо клієнт чи його правонаступник звільнили 
адвоката  від  такого обов’язку під  тиском або у  складній 
ситуації [10, с. 150]. Адвокатська таємниця має персона-
лізований  характер,  стосується  конкретних  індивідів  чи 
юридичних осіб. У випадку  з  громадянами – лише вони 
як довірителі вправі визначати правовий режим інформа-
ції, відомостей, зібраних в процесі надання їм допомоги. 
Отже, смерть таких довірителів є юридичним фактом, що 
абсолютизує  адвокатську  таємницю,  тобто  після  цього 
вона не може бути розкрита за жодних підстав.

На відміну від країн континентального права, законо-
давство  держав  англо-саксонської  правової  системи  де-
монструє більш ліберальний підхід у питанні збереження 
адвокатської  таємниці.  В.К.  Пучинський,  досліджуючи 
цивільний  процес  в  Англії,  звертає  увагу  на  існування 
окремого поняття відомостей, які користуються привілеєм 
в інтересах держави. До таких привілеїв належать секре-
ти, інші конфіденційні відомості, розкриття яких негатив-
но відобразилося б на нормальному функціонуванні орга-
нів публічної влади [11, c. 32]. Законодавчо встановлений 
і привілей на збереження адвокатської таємниці. Водночас 
практика показує, можливості його обмеження трактуєть-
ся  специфічно  владою,  зокрема  податковими  органами. 
Останні доводять, що, наприклад, зобов’язання адвокатів 
повідомляти державу про створення, використання неза-
конних фінансових схем клієнтами не означає розкриття 
змісту юридичної консультації, а є лише вимогою повідо-
мити певний юридичний факт, отже, адвокатський приві-
лей не порушується.

Канадське  законодавство  трактує  конфіденційність  і 
лояльність як фундаментальну основу відносин між юрис-
том  і клієнтом, тому що юридична порада не може бути 
належним чином надана доти, поки особа не має високого 
рівня  впевненості  у  свободі  вільно  обговорювати  власні 
справи. Правила професійної поведінки канадських юрис-
тів передбачають, що вони зобов’язані постійно тримати 
в секреті всю інформацію, що стосується бізнесу і справ 
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клієнта,  яка  була  набута  в  ході  виконання  професійних 
обов’язків.  Винятками  є  ситуації,  коли  розголошення 
прямо  чи  опосередковано  схвалено  клієнтом;  необхід-
не для  захисту від претензій  (судового позову) клієнта; 
вимагається  законом,  постановою  суду  компетентної 
юрисдикції; вимагається в цілях інформування юридич-
ної  асоціації;  потрібне  для  встановлення  чи  стягнення 
плати  за  надання юридичної  допомоги;  консультування 
з  іншим юристом – неприпустимим є розголошення  ін-
формації в більшому об’ємі, ніж це потрібно. Також до-
пустимим  є  розкриття  інформації,  коли представник на 
розумних  підставах  вважає, що  існує  неминучий  ризик 
смерті  або  завдання  тяжкої шкоди  здоров’ю,  і  розголо-
шення необхідне для запобігання таким негативним на-
слідкам. Після подібного розкриття інформації юрист по-
винен у найкоротші строки підготувати клієнту письмове 
повідомлення про цей факт, уточнивши дату, обставини 
розголошення,  підстави,  обґрунтування  правомірності 
власних дій [12].

У  США  Модельними  правилами  професійної  пове-
дінки (Model Rules of Professional Conduct) регулюються 
сфера  професійної  таємниці  адвоката  та  проблема  кон-
флікту інтересів. Відповідно до п. 1.6–1.10 цих Правил ад-
вокат  (юрист) докладає розумні  зусилля для  запобігання 
випадковому  або  несанкціонованому  розголошенню  або 
несанкціонованому  доступу  до  інформації,  пов’язаної  з 
представництвом інтересів клієнта. Юрист не може пред-
ставляти  інтереси клієнта, якщо подібне представництво 
викличе  паралельний  конфлікт  інтересів;  не  може  пред-
ставляти нового клієнта, якщо його інтереси протилежні 
інтересам колишнього клієнта – доти, поки від останнього 
не  буде  отримана письмова  згода на подібні  дії. Форму-
ючи  зміст  принципу  конфіденційності  в  роботі  адвоката 
(юриста),  автори Правил  загальну  засаду –  зобов’язання 
зберігати в таємниці відомості про клієнта – визначають 
через призму випадків, коли ця таємниця може бути роз-
голошена.

Передбачається два основні випадки санкціонованого 
розкриття інформації; по-перше, коли клієнт надав інфор-
маційну  згоду  на  припинення  правового  режиму  конфі-
денційності, по-друге, за власним розсудом адвоката для 
досягнення  соціально  корисного  ефекту  в  таких  цілях: 
запобігання  вірогідної  смерті  громадян,  нанесенню  їм 
суттєвих тілесних ушкоджень; запобігання скоєнню шах-
райства чи інших злочинів, що можуть заподіяти суттєву 
шкоду  фінансовим  інтересам,  власності  іншого  клієнта, 
який  використовував  чи  використовує послуги  адвоката; 
необхідності обґрунтування своєї позиції, захисту від об-
винувачення, претензій клієнта,  інших осіб у криміналь-
ному чи цивільному процесах; виявлення і вирішення кон-
флікту інтересів, що виникають внаслідок зміни адвоката 
за  наймом  або  зі  змін  у  складі  або  власності фірми,  але 
тільки якщо розкрита інформація не може поставити під 
загрозу привілеї повіреного-клієнта або іншим чином за-
вдати йому шкоди [13].

Специфіка американського правового поля, наявність 
низки  саморегулюючих  адвокатських  організацій,  мож-
ливості різного підходу до змісту принципу конфіденцій-
ності,  особливостей  його  дотримання  в  окремих штатах 
зумовлює наявність додаткових приписів, які дозволяють 
або  зобов’язують  розкривати  третім  особам  адвокатську 
таємницю. Такі стандарти не вважаються донесенням на 

клієнта, а позиціонуються як суспільний обов’язок адво-
ката (юриста) як громадянина держави.

Наприклад,  згідно  з  правилами  професійної  етики 
Колегії адвокатів штату Вірджинія розкриття  інформа-
ції адвокатом є обов’язковим у тих випадках, коли її не 
розкриття призведе до обману суду або до вчинення клі-
єнтом злочинних дій. А одна з найбільших саморегулю-
ючих адвокатських організацій в США – Американська 
колегія  адвокатів –  зобов’язує  своїх членів повідомля-
ти державним органам про плани і наміри своїх клієн-
тів,  якщо  це може  призвести  до  смерті  або  серйозних 
каліцтв  людей.  Добровільне  донесення  заохочується 
в  42  штатах,  а  в  8  –  розкриття  адвокатської  таємниці 
під забороною, виняток становлять відомості, розкрит-
тя яких може запобігти чиїсь смерті або каліцтву [14]. 
Тобто в цьому разі регулюючі норми мають уже не ре-
комендаційний,  а  безальтернативний,  обов’язковий  до 
виконання характер.

У США сильно розвинута сфера надання юридичних 
послуг,  практикує  найбільша  кількість  адвокатів  порів-
няно з іншими країнами світу. Звичайно, багато фахівців, 
юристів  наголошують  на  недоліках  подібної  системи, 
складнощах, які виникають у реалізації норм, дозволяю-
чи адвокату розкривати адвокатську таємницю. Адже ви-
ходить, по суті, що адвокат,  а не суд має вирішувати, як 
кваліфікувати ті чи інші діяння свої клієнтів. І як бути в 
тому разі, коли захисник повідомляє уповноважені органи 
про свої підозри, а з часом буде встановлено, що жодних 
протиправних,  злочинних  намірів  у  довірителя  не  було. 
Очевидно, що в таких умовах про жодні довірчі відносини 
між сторонами не може йтися.

Отже, проведений аналіз дав можливість виокремити 
такі  напрями можливої  та  доцільної  імплементації  зару-
біжного досвіду у вітчизняну правову систему:

1)  запровадження  кримінальної  та  адміністративної 
відповідальності  за  вчинення  адвокатом  діяння, що  міс-
тить у своєму складі розкриття адвокатської таємниці, не-
вжиття заходів щодо забезпечення умов її нерозголошення 
(досвід Німеччини);

2) зобов’язання адвоката вживати заходів електронної 
безпеки під час роботи електронними пристроями та сис-
темами, передачі електронної інформації (дослід Польщі);

3) доповнення Кримінального процесуального кодексу 
нормою про прирівняння в цілях забезпечення свідоцько-
го  імунітету  до  адвокатів  їх  помічників,  інших  осіб, що 
допомагають здійснювати адвокатську діяльність (досвід 
Німеччини);

4) зобов’язання адвоката інформувати клієнта в письмо-
вій формі про факти розкриття ним конфіденційних відомос-
тей про нього на виконання вимог закону (досвід Канади).

Таким  чином,  імплементація  перелічених  норм  в 
українське  законодавство  сприятиме  вдосконаленню  ад-
міністративного  регулювання  інституту  адвокатської  та-
ємниці.  Водночас  проведене  порівняльне  дослідження 
засвідчило високий рівень нормативних гарантій адвокат-
ської діяльності в Україні,  забезпечення адвокатської та-
ємниці порівняно з іншими країнами. Отже, перманентні 
проблеми  в  цій  сфері  пов’язані  не  стільки  з  недоліками 
правового регулюванням адвокатської діяльності, скільки 
з  специфікою  правозастосування,  механізмом  виконання 
на практиці правових норм як адвокатами, так і представ-
никами влади.
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Наукова стаття присвячена дослідженню поняття та ознак адміністративно-правового статусу центральних банків країн-учас-
ниць ЄС. Проаналізовано сучасні підходи до розуміння таких правових явищ, як правовий статус, адміністративно-правовий статус, 
адміністративно-правовий статус центрального банку країни-учасниці ЄС. Виявлено ознаки адміністративно-правового статусу цен-
тральних банків країн-учасниць ЄС.

Ключові слова: центральний банк країни-учасниці ЄС, правовий статус, адміністративно-правовий статус, адміністративно-
правовий статус центрального банку країни-учасниці ЄС.

Научная статья посвящена исследованию понятия и признаков административно-правового статуса центральных банков стран-
участниц ЕС. Проанализированы современные подходы к пониманию таких правовых явлений, как правовой статус, административно-
правовой статус, административно-правовой статус Центрального банка страны-участницы ЕС. Выявлены признаки административно-
правового статуса центральных банков стран-участниц ЕС.

Ключевые слова: центральный банк страны-участницы ЕС, правовой статус, административно-правовой статус, административно-
правовой статус центрального банка страны-участницы ЕС.

The article is devoted to the study of the concept and signs of the administrative and legal status of the central banks of the EU member 
states. The modern approaches to understanding of such legal phenomena are analyzed: legal status, administrative-legal status, administrative-
legal status of the Central Bank of the EU member state. The signs of the administrative-legal status of the central banks of the EU member-states 
are specified.

Key words: Central Bank of the EU member state, legal status, administrative status, administrative status of the Central Bank of the EU 
member state.

Постановка проблеми. Інтеграція змінює архітектуру 
глобального фінансового простору, посилюючи вимоги до 
надійності та стійкості банківських установ. За цих умов 
зростає роль і посилюється відповідальність центральних 
банків  за  підтримання  стабільності  в  монетарній  сфері 
[1, с. 3]. Україна на найвищому політичному рівні прого-
лосила, що  одним  з  її  геополітичних  завдань  є  вступ  до 
Європейського Союзу. Однією з умов набуття членства в 
Європейському Союзі  є  зближення та поступова адапта-
ція національного законодавства до acquis communautaire, 
тобто зближення національної правової системи з правом 
ЄС,  а  також  створення  досконалого  політико-правового 
механізму  їх  взаємодії,  визначення  ефективних  способів 
правової інтеграції у рамках ЄС [2, с. 6].

Невід’ємною  частиною  механізму  публічної  влади  в 
ЄС є Європейський центральний банк. Елементами Євро-
пейської системи центральних банків, яка має ієрархічну 
будову,  окрім Європейського  центрального  банку,  є  цен-
тральні банки держав-членів ЄС.

Адаптація  банківського  сектору  України  до  євро-
пейських стандартів зумовлює необхідність, по-перше, 
чіткого  визначення  адміністративно-правового  статусу 
Національного банку України.  Загальновідомо: на  від-
міну  від  конституцій  країн-учасниць  ЄС  Конституція 
України  чітко його не  визначає. По-друге,  вимагає  від 
Національного  банку  України  вжиття  відповідних  за-
ходів, що впливають на зміну стратегічних пріоритетів 
його діяльності. 
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Стан опрацювання. В юридичній науці питання пра-
вового  статусу  Національного  банку  України  досліджу-
вали  такі  науковці,  як М. Агарков, Л. Воронова, Д.  Гет-
манцев, Д. Задихайло, А. Колодій, А. Олефір, О. Орлюк, 
В. Пашков, О. Подцерковний та  інші. Водночас питання 
його  правового  статусу  залишається  одним  із  найбільш 
дискусійних.  Питанню  адміністративно-правового  ста-
тусу  центральних  банків  країн-учасниць  ЄС  присвячене 
дисертаційне  дослідження  Н.  Білоглазової  [3].  Разом  із 
тим авторкою цього дисертаційного дослідження виявле-
но лише деякі ознаки їх адміністративно-правового стату-
су. Крім того, вони мають дискусійний характер.

Вищевикладене  свідчить  про  актуальність  комплек-
сного  дослідження  адміністративно-правового  статусу 
центральних  банків  країн-учасниць  ЄС,  формулювання 
визначення його поняття та виявлення його ознак.

Мета статті – виявити ознаки адміністративно-право-
вого статусу центральних банків країн-учасниць ЄС. 

Виклад основного матеріалу. В авторитетному юри-
дичному  словнику  Генрі  Блека  (Black’s  Law  Dictionary) 
правовий  статус  визначається  як  певна  сукупність  прав, 
обов’язків,  повноважень  чи  обмежень,  які  можуть  мати 
особа або річ, що охоплюються чи визначаються законо-
давством  [4,  с.  236]. На  думку О. Петришина,  правовий 
статус  –  це  сукупність  суб’єктивних  прав,  юридичних 
обов’язків і законних інтересів суб’єктів права [5, с. 237]. 
А. Панчишин, досліджуючи в дисертаційній роботі пра-
вовий статус держави, висновує, що це нормативно закрі-
плена,  стала,  структурована  категорія, що  визначає  осо-
бливе місце держави серед суб’єктів суспільних відносин, 
встановлює  принципи  та  характер  взаємодії  держави  з 
іншими учасниками суспільних відносин. Структура пра-
вового статусу держави, на думку вченого, складається з 
сукупності предстатусного (правосуб’єктність), статусно-
го (права, обов’язки, законні інтереси держави, принципи 
її діяльності, гарантії) та післястатусного (юридична від-
повідальність) елементів [6, с. 4]. 

Таким чином, вчені одностайні в думці, що до право-
вого статусу входять такі елементи, як суб’єктивні права, 
юридичні  обов’язки  та  законні  інтереси  суб’єкта  права. 
Інші елементи мають дискусійний характер.

А.  Панчишин  виявив  такі  ознаки  правового  статусу 
держави:  має  універсальний  характер;  є  загальним;  ви-
значає взаємодію держави та суспільства; є структурова-
ним та офіційним; має стабільний характер; реалізується 
як  усередині  держави,  так  і  за  її  межами;  закріплюєть-
ся  нормативно;  забезпечує  системність  й  узгодженість 
прав та обов’язків держави в процесі взаємодії з іншими 
суб’єктами правовідносин [6, с. 4].

На  думку  Н.  Білоглазової,  адміністративно-правовий 
статус центральних банків країн-учасниць ЄС – це сукуп-
ність їх адміністративно-правових ознак, які характеризу-
ють їх місце і роль у банківській системі країни-учасниці 
ЄС та державного механізму суверенної держави-учасни-
ці ЄС загалом [3, с. 43]. Л. Дешко слушно зазначає, що для 
формулювання визначення того або іншого поняття необ-
хідним є виявлення/уточнення його ознак [7, с. 44; 8; 9]. 

Н. Білоглазова зазначає, що адміністративно-правовий 
статус  центральних  банків  країн-учасниць  ЄС  характе-
ризується  тим, що  вони  «є  державними  установами, що 
здійснюють правове регулювання обігу валюти в держа-
ві-члені ЄС». Акцентуємо на тому, що державний орган і 
орган державної влади не є синонімами. Не можна погоди-
тись із позицією А. Олефіра та Ю. Тополя, які зазначають 
у своїх дослідженнях, що правовий статус центрального 
банку  держави  характеризується  подвійною  правовою 
природою: з одного боку, це орган державної влади, упо-
вноважений  здійснювати  управління  в  сфері  банківської 
діяльності, а з іншого – банківська установа, що виступає 
кредитором для інших банків, а також державним інвесто-
ром, депозитарієм тощо [10, с. 158; 11, с. 47]. 

Те, що центральний банк держави є державним орга-
ном управління з покладеними саме на нього особливими 
завданнями у сфері грошово-кредитних відносин, для ви-
конання цих завдань центральний банк держави наділено 
відповідними державно-владними та цивільно-правовими 
повноваженнями,  є  самостійною  юридичною  особою,  а 
також те, що його майно відокремлене від майна держа-
ви, не є підставою для твердження, що він є органом дер-
жавної влади. Центральний банк держави не належить до 
жодної гілки державної влади. 

Крім  того,  порядок  формування  статутного  капіталу 
центрального  банку  держави  не  впливає  на  визначення 
його саме як держаного органу. Як відомо, такий порядок 
не є однаковим у всіх країнах. Так, за критерієм суб’єкта, 
якому належить статутний капітал, центральні банки кра-
їн-учасниць ЄС можна класифікувати так:

1)  статутний  капітал  належить  державі  (наприклад, 
Франція, Німеччина);

2) статутний капітал належить державі та акціонерам 
(наприклад, Австрія);

3) статутний капітал належить приватним акціонерам 
(наприклад, Італія). 

Порядок  формування  статутного  капіталу  цен-
трального  банку  країни-учасниці  ЄС  (як  і  інших  країн) 
не  впливає  на  цільову  спрямованість  його  діяльності. 
Вона  визначається  не  інтересами  держави  як  такої,  не 
інтересами акціонерів, а інтересами народу.

Крім того, в Угоді про Асоціацію між Україною, з одні-
єї сторони, та Європейським Союзом, Європейським спів-
товариством з атомної енергії  і  їхніми державами-члена-
ми, з іншої сторони [12], зазначено, що центральний банк 
є державною установою. Згідно зі ст. 125 зазначеної Угоди 
«державна установа» означає:

1. уряд, центральний банк або грошово-кредитну уста-
нову відповідної Сторони чи юридичну особу, що належить 
або контролюється Стороною, яка переважно виконує уря-
дові функції чи здійснює діяльність для урядових цілей, не 
включаючи  юридичну  особу,  основним  видом  діяльності 
якої є надання фінансових послуг на комерційних умовах; 

2. приватну юридичну особу, яка виконує функції, що 
зазвичай виконуються центральним банком або фінансо-
вим відомством, під час виконання таких функцій.

Вищевикладене є додатковою аргументацією того, що 
центральний банк країни-учасниці ЄС є державною уста-
новою. Ще одна  ознака полягає  в  різному порядку фор-
мування статутного капіталу центрального банку країни-
учасниці ЄС,  який  не  впливає  на  цільову  спрямованість 
його діяльності.

Що стосується виділеної Н. Білоглазовою такої ознаки 
адміністративно-правового  статусу  центрального  банку 
країни-учасниці ЄС, як «здійснення правового регулюван-
ня обігу валюти в державі-члені ЄС», то ця ознака потре-
бує уточнення.

Так, німецьку банківську систему очолює та виконує 
функції  центрального  банку  Німецький  Федеральний 
банк  –  Deutsche  Bundesbank,  який  має  широкі  повнова-
ження  у  валютно-грошовій  політиці  та  банківській  сис-
темі Німеччини, фактично  відповідає  за  стан  грошового 
обігу  та  цінову  стабільність  у  країні  [13,  с.  352].  Отже, 
центральний  банк  Федеративної  Республіки  Німеччина 
здійснює  не  лише  правове  регулювання  обігу  валюти  в 
державі. Центральною ланкою фінансової системи Фран-
ції, що створює сприятливі умови для її функціонування, 
забезпечуючи  незмінність  цін,  грошей  і  гарантуючи  на-
дійність банківського сектору, є Банк Франції [14, с. 151]. 

Отже,  центральні  банки  країн-учасниць  ЄС  підтри-
мують купівельну спроможність. Загальновідомо: саме та-
кий − інфляційний − нахил фінансової політики визнаний 
в економічній теорії найбільш ефективним. Основною ме-
тою центральних банків країн-учасниць ЄС є забезпечен-
ня цінової стабільності. 
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Ще  одна  ознака  адміністративно-правового  стату-
су  центрального  банку  країни-учасниці  ЄС,  яку  виділяє 
Н. Білоглазова, полягає в тому, що «їх основними завдан-
нями  є  контроль  за  грошовою масою,  забезпечення  ста-
більності цін, безперебійного функціонування платіжних 
систем банків, здійснення управління валютними резерва-
ми, нагляду за комерційними банками» [3].

Видається, що,  по-перше,  цей  перелік  задач  не  є  ви-
черпним. Крім того, завдання, функції, повноваження цен-
тральних банків країн-учасниць ЄС не можуть ототожню-
ватись.

Так, М.  Сідак  слушно  підкреслює:  «˂…˃  з  моменту 
створення  Європейської  системи  центральних  банків  у 
«Законі  про Бундесбанк»  так  визначаються  його  завдан-
ня: «Бундесбанк як Центральний банк Федеративної Рес-
публіки Німеччина  є  складовою  частиною Європейської 
системи центральних банків. Він бере участь у цій систе-
мі,  забезпечує цінову стабільність євро та  здійснює пла-
тежі в країні та за її межами. Бундесбанк як центральний 
банк проводить спільну монетарну політику Європейської 
системи  центральних  банків  у  Німеччині»  [13,  с.  352]. 
Центральний  банк  Федеративної  Республіки  Німеччи-
на, відповідно до вищезазначеного закону, наділений та-
кими  повноваженнями:  володіє  виключним  правом  на 
емісію  банкнот;  визначає  напрями  фінансової  політики 
та  банківську  організацію  руху  платіжних  засобів; 
функціонує як холдинг-банк для держави; керує валютни-
ми резервами держави [15].

Увійшовши  до  Європейської  системи  центральних 
банків,  Центральний  банк  Федеративної  Республіки  Ні-
меччина  передав  значну  частину  своїх  повноважень 
Європейському  центральному  банку,  зокрема,  повнова-
ження  щодо  грошово-кредитної  політики.  М.  Щеглюк 
зазначає:  «Це  викликано  вимогами  стосовно  уніфікації 
інструментарію  грошово-кредитного  регулювання  в 
Європейському  валютному  та  економічному  союзі» 
[16; 1, с. 25].

М.  Щеглюк  підкреслює,  що  основними  функціями 
Центрального банку Федеративної Республіки Німеччина 
є емісія банкнот, управління золотовалютними резервами і 
валютними курсами. Центральний банк Федеративної Рес-
публіки Німеччина використовує традиційні інструменти 
регулювання  грошового  ринку  –  проводить  інтервенції 
та контролює діяльність комерційних банків. Реалізуючи 
грошово-кредитну  політику,  Бундесбанк  використовує 
політику  обов’язкових  мінімальних  резервів,  облікову 
політику,  операції  на  відкритому  ринку  (операції  з  дер-
жавними  цінними  паперами),  а  також  здійснює  касове 
виконання державного бюджету, операції з іноземною ва-
лютою  і  золотом. До компетенції Бундесбанку належить 
управління  золотовалютними резервами країни,  а  голов-
ним  завданням банку,  за  законодавством,  є  забезпечення 
стабільності національної грошової одиниці [1, с. 25].

В. Москаль зазначає, що Банк Франції виконує основні 
функції центрального банку, а в деяких випадках «у пев-
ні періоди й окремі специфічні економічні функції. Через 
свої філії банк може надавати кредити приватним особам 
переважно під заставу цінних паперів та деякі інші види 
послуг приватним особам, широко  застосовує  операції  з 
недержавними цінними паперами» [17].

Досліджуючи  особливості  банківських  систем  зару-
біжних  країн  (на прикладі Франції, Німеччини,  Італії  та 
Швейцарії), Н.  Златіна  підкреслює, що нині Банк Фран-
ції  виконує  такі  функції:  встановлює  платіжний  баланс 
країни; представляє економічні  інтереси країни на світо-
вій арені; реалізує політику Європейського центрального 
банку;  керує  певною  частиною  валютних  резервів  ЄЦБ; 
емітує  гроші,  а  також керує ними;  контролює діяльність 
Комітету  кредитних  установ  та  інвестиційних  компаній 
і  Банківської  комісії;  провадить  управління  і  контроль 
за фінансовою системою [18,  с. 90]. М. Щеглюк наголо-

шує: «Головною функцією Банку Франції,  так само, як  і 
Бундесбанку, є представництво в Банківській раді ЄС та 
узгодження і координація діяльності банківської системи 
цих країн відповідно до політики, функцій і рішень Євро-
пейського центрального банку» [1, с. 26].

У наукових дослідженнях вчені підкреслюють: «Наці-
ональний банк Польщі регулює грошовий обіг у державі і 
рівновагу платіжного балансу; також його діяльність поля-
гає у наданні кредитів уряду, в обслуговуванні державного 
боргу і касовому обслуговуванні бюджету. Серед завдань 
Національного  банку  Польщі  –  випуск  в  обіг  банкнот  і 
розмінної монети, зберігання валютних резервів Польщі, 
рефінансування  і  контроль банківської  системи, нагляд  і 
видача ліцензій на банківську діяльність. ˂…˃ Зі вступом 
Польщі  до  Європейського  валютного  союзу  Національ-
ний  банк  Польщі  підтримує  положення  Європейського 
центрального банку щодо  впровадження основних  засад 
грошово-кредитної політики  і мінімізації  зв’язків  із дер-
жавним сектором економіки. Національний банк Польщі 
виконує традиційні функції центрального банку: емісійно-
го центру; банку банків  (регулюючі функції щодо  інших 
банків, для того щоб гарантувати безпеку депозитів вклад-
никам і незмінність банківського сектору, організовує гро-
шово-кредитну клірингову систему, поточні міжбанківські 
взаєморозрахунки і бере участь на ринку міжбанківських 
кредитів,  забезпечує  стабільність  і  безпеку  банківської 
системи); центрального банку уряду» [1, с. 26−27].

Крім того,  вчені  слушно акцентують на  тому, що під 
впливом  процесів  транснаціоналізації  та  фінансової  ін-
теграції  змінюються  функціональні  повноваження  цен-
тральних банків і з’являються нові напрями їх діяльності, 
що зумовлює необхідність виділення такої групи функцій, 
як специфічні. З поглибленням інтеграційних процесів пе-
релік цих функцій розширюватиметься. Так, під час роз-
гляду функцій центральних  банків М. Щеглюк  акцентує 
на тому, що центральні банки Бельгії, Німеччини, Фран-
ції, Нідерландів здійснюють функції збору й аналізу даних 
платіжних балансів. Разом із тим Національний банк Бель-
гії, Німецький федеральний банк, Банк Франції, Банк Ан-
глії досліджують і публікують докладні результати таких 
досліджень економічної кон’юнктури в реальному секторі 
економіки.  Також  центральні  банки  Бельгії,  Німеччини, 
Франції, Італії, Іспанії, деяких інших країн провадять ви-
вчення  фінансового  становища  підприємств  і  створення 
централізованих служб із банківських ризиків. Крім того, 
Німецький федеральний банк, Національний банк Бельгії, 
Банк Італії; Банк Іспанії створюють і зберігають централі-
зовані бази даних балансів підприємств [1, с. 21−22].

Таким чином, однією з ознак адміністративно-правово-
го статусу центрального банку країни-учасниці ЄС є про-
вадження ним грошово-кредитної політики. Наголосимо, 
основна мета грошово-кредитної політики − забезпечення 
стабільності цін. Ще одна ознака адміністративно-право-
вого статусу центрального банку країни-учасниці ЄС по-
лягає у виконанні загальних та спеціальних функцій.

Діяльність та інструменти грошово-кредитної політи-
ки різні. Наприклад, у Федеративній Республіці Німеччина 
її  інструментами  є  облікова політика,  регулювання норм 
обов’язкового  резервування,  регулювання  обсягу  грошо-
вої маси, операції на відкритому ринку. У Франції такими 
інструментами є процентна політика, регулювання рівня 
процентних  ставок,  операції  з  кредитування  комерцій-
них банків, операції  з  кредитними ресурсами. В Польщі 
інструментами грошово-кредитної політики є розмір про-
центних  ставок,  процентні  ставки обов’язкового резерву 
банків,  верхні межі  зобов’язань по  кредитах,  отриманих 
Національним банком Польщі в іноземних банках.

Ще однією ознакою адміністративно-правового стату-
су  центрального  банку  країни-учасниці  ЄС,  яку  виділяє 
Н. Білоглазова, полягає в тому, що «вони є суб’єктом пра-
ва й користуються в країнах-учасницях ЄС найширшими 
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право- та дієздатністю» [3, с. 39]. Водночас вчена не зазна-
чає, по-перше, порівняно з якими суб’єктами вони корис-
туються  найширшими  право-  та  дієздатністю.  По-друге, 
некоректним  вбачається  вживання  терміна  «користуван-
ня» щодо право- і дієздатності центральних банків країн-
учасниць ЄС, як і щодо суб’єктів права загалом. «Право-
здатність – це здатність суб’єкта мати суб’єктивні права та 
юридичні обов’язки», – зазначає О. Петршин [5, с. 235]. 
Щодо юридичних  осіб  осіб  вона  «виникає»  і  «припиня-
ється». Дієздатність – це здатність суб’єкта права своїми 
діями набувати права та обов’язки, самостійно їх реалізо-
вувати [5, с. 235]. 

По-третє,  вимір  право-  та  дієздатності  як  «найшир-
ший»  чи/або  «найвужчий»  представляється  дискусій-
ним,  оскільки  правоздатність  та  дієздатність  становлять 
правосуб’єктність –  здатність особи бути суб’єктом пра-
ва.  Саме  завдяки  правосуб’єктності  центральні  банки 
країн-учасниць ЄС як суб’єкти права здатні бути учасни-
ком правовідносин. Крім того, як зазначає О. Петришин, 
«правосуб’єктність  є  гарантією  стабільності  правового 
статусу особи» [5, с. 237].

Отже, правосуб’єктність не є окремою ознакою право-
вого статусу центрального банку як суб’єкта правовідно-
син. Право-  та  дієздатність,  які  у  сукупності  становлять 
правосуб’єктність  центрального  банку  країни-учасниці 
ЄС, є гарантією стабільності правового статусу цих бан-
ків.  Поняття  правосуб’єктностi  вагоме  для  визначення 
правового статусу центрального банку, але не є тотожною 
цьому правовому статусу.

Одна з ознак адміністративно-правового статусу цен-
трального  банку  країни-учасниці  ЄС,  яку  виділяють  в 
юридичній літературі, полягає в тому, що він «є незалеж-
ним від урядів держав-членів ЄС чи будь-якого іншого ор-
гану» [3, с. 39]. 

Твердження про абсолютну незалежність центрального 
банку країни-учасниці ЄС є дискусійним. Закордонні вчені 
наголошують, що Європейський центральний банк функ-
ціонує на основі двох принципів – незалежності та підзвіт-
ності. Принцип незалежності зачіпає свободу (автономію) в 
прийнятті відповідних рішень тим органом, чию діяльність 
він визначає [19; 20]. Ступінь незалежності того чи іншого 
органу різний. Наприклад, ступінь незалежності централь-
ного банку не можна порівнювати з незалежністю судової 
влади, яка істотно вища. Тим не менш Р. Смітс вважає, що 
в  певних  випадках можна  говорити  про  незалежний цен-
тральний банк як про четверту гілку влади в державі [21]. 
Таке твердження видається дискусійним.

Мова не може йти  про  абсолютну незалежність  цен-
тральних банків країн-учасниць ЄС. Відповідно до Дого-
вору про створення Європейського Союзу і Статуту Євро-
пейського центрального банку незалежність центральних 
банків  держав-членів  ЄС  є  обов’язковим  елементом  їх 
правового статусу. Водночас, як зазначає А. Олефір, «не-
залежність не повинна мати абсолютного характеру, а має 
зводитися до таких форм, як політична, фінансова, органі-
заційна, особиста. Мають місце приклади, коли централь-
ні банки підпорядковані міністерству фінансів або казна-
чейській службі» [10]. В Європейському Союзі центральні 
банки держав-членів підпорядковані Європейському цен-
тральному банку [23, с. 29]. 

Крім того, вітчизняні вчені підкреслюють, що є кілька 
механізмів взаємодії національних урядів  із центральни-
ми  банками:  уряд  надає  центральному  банку  макроеко-
номічні  показники  щодо  функціонування  держави,  цен-
тральний банк виконує функції фінансового агента уряду, 
керівництво центрального банку бере участь у засіданнях 
уряду та представляє інформацію в розрізі проведеної мо-

нетарної політики тощо. Отже, на діяльність центральних 
банків країн-учасниць ЄС, попри її важливе публічне зна-
чення, органи державної влади України мають обмежений 
вплив,  що  становить  суттєву  загрозу  порушення  націо-
нальних економічних інтересів [10].

Додаткова  аргументація  щодо  того,  що  центральні 
банки  країн-учасниць  ЄС  не  є  абсолютно  незалежними, 
полягає в тому, що в Федеративній Республіці Німеччина 
грошово-кредитну і валютну політику встановлює вищий 
орган Німецького  федерального  Банку  –  Рада  централь-
них банків. Саме німецьку банківську модель було взято 
за  основу  функціонування  Європейського  центрального 
банку [1, с. 25]. У Франції в 1993 р. було прийнято рішен-
ня про незалежність Банку Франції. Він забезпечує цінову 
стабільність і не залежить від політики держави [1, с. 27]. 
Зі  вступом  Польщі  до  Європейського  валютного  союзу 
Народний  банк  Польщі  підтримує  положення  Європей-
ського центрального банку щодо впровадження основних 
засад грошово-кредитної політики і мінімізації зв’язків із 
державним сектором економіки [22].

Таким чином, центральний банк у Німеччині  – неза-
лежний від державної влади, у Франції – формально неза-
лежний. Польща мінімізує залежність центрального банку 
від держави.

Висновки.
1.  Адміністративно-правовий  статус  центрального 

банку країни-учасниці ЄС – це його правове положення, 
тобто місце і роль у суспільстві та державі, а також в Євро-
пейській системі центральних банків, що відображається 
шляхом  закріплення  його  правосуб’єктності,  принципів, 
повноважень (прав та обов’язків), гарантій статусу у зако-
нодавстві ЄС та нормативно-правових актах країни-учас-
ниці ЄС.

2.  Додатково  аргументовано,  що  центральний  банк 
країни-учасниці ЄС є державною установою, а не органом 
державної влади.

Акцентовано на тому, що порядок формування ста-
тутного  капіталу  центрального  банку  держави  країни-
учасниці  ЄС  не  впливає  на  визначення  його  саме  як 
державної  установи.  За  критерієм  суб’єкта,  якому  на-
лежить статутний капітал, центральні банки країн-учас-
ниць ЄС класифіковано так: 1) статутний капітал нале-
жить державі; 2) статутний капітал належить державі та 
акціонерам;  3)  статутний  капітал  належить  приватним 
акціонерам. 

3.  Виявлено  такі  ознаки  адміністративно-правового 
статусу  центральних  банків  країн-учасниць  ЄС:  є  дер-
жавною установою; є складовою частиною Європейської 
системи центральних банків; діяльність визначається  ін-
тересами  народу;  основною метою  є  забезпечення  ціно-
вої стабільності; головною функцією є представництво в 
Банківській раді ЄС, узгодження і координація діяльності 
банківської системи країни відповідно до політики, функ-
цій і рішень Європейського центрального банку; виконує 
загальні та спеціальні функції; частина повноважень пере-
дана Європейському центральному банку; здійснює про-
вадження грошово-кредитної політики.

Спростовано  тезу,  що  центральні  банки  країн-учас-
ниць ЄС є незалежними від держави. 

4.  Аргументовано,  що  правосуб’єктність  не  є  окре-
мою  ознакою  правового  статусу  центрального  банку  як 
суб’єкта правовідносин. Правосуб’єктність центрального 
банку  країни-учасниці ЄС  є  гарантією  стабільності  пра-
вового  статусу  цього  банку.  Поняття  правосуб’єктностi 
має важливе значення для визначення правового статусу 
центрального банку, але не є тотожним цьому правовому 
статусу.
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хАРАКТЕРиСТиКА АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВОГО МЕхАНІЗМУ ДІЯЛьНОСТІ 
НАЦІОНАЛьНОЇ ПОЛІЦІЇ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН
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У статті розглянуто сутність адміністративно-правового механізму діяльності Національної поліції в сфері забезпечення прав і сво-
бод громадян. Проаналізовано елементи адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян – правові норми, 
правовідносини, правозастосовні акти, правова культура та правосвідомість у контексті адміністративної діяльності органів Національної 
поліції, що охоплює контрольний, дозвільний і юрисдикційний напрями.

Ключові слова: права і свободи людини та громадянина, адміністративна діяльність, адміністративно-правовий механізм, Націо-
нальна поліція.

В статье рассмотрена сущность административно-правового механизма деятельности Национальной полиции в сфере обеспечения 
прав и свобод граждан. Проанализированы элементы административно-правового механизма обеспечения прав и свобод граждан – 
правовые нормы, правоотношения, правоприменительные акты, правовая культура и правосознание в контексте административной 
деятельности органов Национальной полиции, охватывает контрольное, разрешительное и юрисдикционное направления.

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, административная деятельность, административно-правовой меха-
низм, Национальная полиция.

The article examines the essence of the administrative-legal mechanism of the activities of the National Police in the field of ensuring the 
rights and freedoms of citizens. The elements of the administrative-legal mechanism of ensuring the rights and freedoms of citizens − legal norms, 
legal relations, legal acts, legal culture and legal consciousness in the context of the administrative activities of the National Police, covering 
control, permission and jurisdiction, are analyzed.

Key words: rights and freedoms of man and citizen, administrative activity, administrative and legal mechanism, National Police.
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Постановка проблеми. В системі  забезпечення прав 
і  свобод  людини  та  громадянина  важливе  місце  займає 
Національна  поліція,  що  зумовлено  компетенцією,  фор-
мами  та методами,  умовами  роботи,  наявністю  сил  і  за-
собів, якими володіє поліція. Забезпечення прав і свобод 
громадян розглядається в зовнішній і внутрішньої органі-
заційній адміністративній діяльності поліції. Забезпечен-
ня прав  і свобод громадян в адміністративній діяльності 
поліції не відбувається спонтанно, цей процес протікає в 
певній послідовності. Процес забезпечення прав і свобод 
громадян  в  адміністративній  діяльності  поліції  відбува-
ється через механізм правового регулювання, який допо-
магає  об’єднати різні  правові  засоби  в певну  сукупність 
і  направити  в  потрібне  русло,  підпорядкувати  інтересам 
особистості, суспільства і держави.

Дослідженням  питань  адміністративно-правового 
механізму  діяльності  поліції  в  сфері  забезпечення  прав 
і  свобод  громадян  займалися  науковці:  В.Б.  Авер’янов, 
О.М.  Бандурка,  В.М.  Бесчастний,  О.В.  Джафарова, 
В.О. Заросило, Є.В. Зозуля, Д.П. Калаянов, М.В. Ковалів, 
О.І. Остапенко,  О.М. Музичук, В.П. Пєтков, О.Н. Ярмиш 
та інші. В умовах курсу на європейську інтеграцію вини-
кає  потреба  вивчення  питань  адміністративно-правового 
механізму діяльності поліції в сфері забезпечення прав  і 
свобод людини та громадянина.

Метою статті  є  дослідження  адміністративно-право-
вого  механізму  діяльності  поліції  в  сфері  забезпечення 
прав і свобод людини та громадянина.

Виклад основного матеріалу.  Механізм  адміністра-
тивно-правового регулювання в справі забезпечення прав 
і свобод громадян є частиною правового механізму, що діє 
у  встановленій  сфері  державного  управління.  У  зв’язку 
з  цим  він має  всі  загальні  ознаки  й  елементи механізму 
забезпечення  прав  і  свобод  громадян.  Кожен  із  наявних 
механізмів правового регулювання має специфіку, на яку 
впливають певні закономірності, що мають місце у відпо-
відному середовищі державного управління або життєді-
яльності людини. 

К.А.  Валігура  з  методологічної  точки  зору  механізм 
правового  регулювання  визначає  як  сукупність юридич-
них засобів, як керуючу систему, за допомогою якої здій-
снюється  цілеспрямований  правовий  вплив  на  суспільні 
відносини [1, с. 19]. Цінність такої позиції полягає в тому, 
що розкриває розглянутий феномен як систему, щодо якої 
здійснюється управлінський вплив.

У  зв’язку  з  цим  адміністративно-правовий  механізм 
може  виступати  своєрідною  гарантією  перекладу  теоре-
тичної конструкції в реальну практичну площину. Але для 
того, щоб цей механізм працював, потрібен комплекс умов 
організаційного, технічного, інформаційного, економічно-
го характеру.

І.А. Толкачова та Д.О. Полінська механізм забезпечен-
ня конституційних прав людини в сфері діяльності поліції 
визначають як збалансований комплекс заходів норматив-
но-правового, організаційно-управлінського та суспільно-
наглядового характеру, спрямованих на формування умов 
для максимально повної реалізації конституційних прав і 
свобод людини і громадянина (далі – прав і свобод) у сфе-
рі діяльності поліції [2, c. 72].

Громадянин, крім особистих суб’єктивних прав, може 
реалізовувати  інші  права,  передбачені  Конституцією 
України,  як вільно,  так  і при наявності певних дозволів, 
виданих в установленому порядку,  інших адміністратив-
них і життєвих обставин, які в правовій теорії називають-
ся юридичними фактами. Відносини, що стають об’єктом 
адміністративно-правового впливу, досить різноманітні та 
диференційовані. Особливо яскраво це проявляється, коли 
йдеться про реалізацію громадянином прав і свобод у сфе-
рі внутрішніх справ.

Механізм адміністративно-правового регулювання ді-
яльності  поліції  в  сфері  забезпечення  прав  і  свобод має 

враховувати низку обставин соціального, організаційного, 
правового характеру. Незважаючи на те, що термін «меха-
нізм» має міждисциплінарний характер в юриспруденції, 
механізм допомагає особі, яка застосовує право, досягти 
поставленої мети,  а  громадянину, який використовує на-
дані  права,  −  їх  реалізувати.  Така  реалізація  необхідна 
громадянинові для отримання потрібної адміністративної 
послуги, якщо це потрібно для забезпечення захисту прав, 
зокрема процесуальних, у провадженні у справі про адмі-
ністративне правопорушення.

Основою  механізму  адміністративно-правового  регу-
лювання  діяльності  поліції  в  сфері  забезпечення  прав  і 
свобод є конституційні приписи. Ці приписи можуть сто-
суватися як прав  і  свобод громадян, так  і безпосередньо 
поліцейського,  який  реалізує  компетенцію  в  сфері  вну-
трішніх справ. Необхідно зазначити, що діяльність поліції 
підпорядкована нормам міжнародного права, що містять 
універсальні приписи діяльності поліції.

Зокрема,  до  зазначених  норм може  належати  Загаль-
на  декларація  прав  людини,  Конвенція  про  захист  прав 
людини і основних свобод, Міжнародний пакт «Про гро-
мадянські  та  політичні  права», Міжнародний  пакт  «Про 
економічні, соціальні та культурні права». Стандарти за-
безпечення прав і свобод громадян в діяльності поліції ви-
значаються Міжнародним кодексом поведінки державних 
посадових осіб, Європейським кодексом поліцейської ети-
ки та іншими [3, с. 178]. У розвиток Конституції України, 
норм міжнародного  права, що  визначають  стандарти  за-
безпечення прав і свобод людини та громадянина, прийня-
то низку законів  і нормативно-правових актів, що визна-
чають порядок діяльності поліції.

Нині можна спостерігати, що активно розвивається за-
конодавча  та  відомча  нормотворчість,  проте  доводиться 
визнати, що далеко не всі нормативно-правові акти врахо-
вують вимоги міжнародних  і  європейських нормативних 
документів у питаннях прав і свобод. Все це реалізується 
в  процесі  здійснення  різних  видів  діяльності  і,  перш  за 
все,  діяльності  адміністративної,  зовнішній  аспект  якої 
проявляється в процесі здійснення контрольно-наглядової 
роботи,  дозвільної  та юрисдикційної діяльності,  заходів, 
пов’язаних із наданням адміністративних послуг.

У  кожному  виді  адміністративної  діяльності  можна 
визначити  різні  складники,  пов’язані  із  забезпеченням 
громадської безпеки, безпеки дорожнього руху, здійснен-
ням адміністративного нагляду за певною категорією осіб, 
здійсненням контролю за об’єктами, що становлять підви-
щену небезпеку та ін.

У всіх напрямах адміністративної діяльності поліцей-
ському,  умовно  кажучи,  протистоїть  громадянин,  який 
реалізує або захищає права у відносинах із поліцією. Не-
залежно від підстав виникнення взаємин поліцейського з 
громадянином, варто домагатися максимального забезпе-
чення прав і свобод останнього. З цією метою необхідно 
розвивати конституційні гарантії забезпечення та захисту 
прав і свобод [4, c. 239].

Необхідність  у  конституційній  гарантії  захисту  ви-
никає тоді, коли факт порушення прав людини має місце 
або  існує  загроза порушення. У  зв’язку  з цим всі  гаран-
тії  захисту  поділяються  на  компенсаційні,  припинення 
та  відновні  гарантії  [5,  с.  172]. Необхідно  розвивати  ад-
міністративно-правовий механізм діяльності поліції щодо 
забезпечення  прав  і  свобод  громадян,  який  включав  би 
засоби відновлення прав  громадянина  і  засоби  грошової 
компенсації у разі порушення прав і свобод. Говорячи про 
такий  адміністративно-правовий механізм,  необхідно  за-
значити, що він представляє певну сукупність засобів, за 
допомогою яких здійснюється відповідний напрям право-
вого регулювання.

Ефективність  механізму  адміністративно-правового 
регулювання діяльності поліції щодо забезпечення прав і 
свобод залежить від якості відповідних правових засобів, 
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до  яких  належать  правові  норми,  правовідносини,  пра-
возастосовні  акти,  правова  культура  і  правосвідомість. 
Названі  компоненти  механізму  адміністративно-право-
вого регулювання логічно взаємопов’язані. Системність 
дає  змогу  використовувати  всю міць  адміністративного 
права  в  регулюванні  суспільних  відносин.  Деякі  з  еле-
ментів  механізму  адміністративно-правового  регулю-
вання  діяльності  поліції  в  цьому  напрямі  можуть  бути 
обов’язковими компонентами,  деякі  виконують факуль-
тативну роль,  але  в  сукупності  дають  змогу поліції  по-
вноцінно  забезпечити  права  і  свободи  тією  мірою,  яку 
дозволяє компетенція поліції.

Аналізуючи діяльність органів внутрішніх справ щодо 
забезпечення прав і свобод громадян, О.М. Бандурка пи-
сав, що механізм складається з двох структурних елемен-
тів: системи забезпечення особистих конституційних прав 
і  свобод  та  системи правомірних дій  громадян щодо ко-
ристування благами, які визначені особистими конститу-
ційними правами і свободами [6, с. 78].

Нормативну  основу  механізму  забезпечення  прав  і 
свобод  громадян  у  діяльності  поліції  становлять  норми 
адміністративного  права,  які  безпосередньо  визначають 
компетенцію  поліції  в  адміністративно-правовій  сфері. 
Норми адміністративного права визначають порядок вза-
ємовідносин громадянина та поліцейського. Ці норми ре-
гулюють порядок надання громадянину чи представнику 
юридичної  особи  відповідної  адміністративної  послуги, 
надання якої знаходиться у веденні поліції. Норми адміні-
стративного права конкретизують режим взаємної відпо-
відальності поліцейського та громадянина. 

У питанні забезпечення прав і свобод громадян в адмі-
ністративній діяльності поліції використовуються регуля-
тивні та охоронні нормативні приписи. Регулятивні адмі-
ністративно-правові  приписи  дають  змогу    громадянину 
отримати від поліції відповідну послугу, зокрема, в сфері 
здійснення дозвільної  діяльності,  забезпечення майнової 
безпеки,  інформаційного  забезпечення тощо. Слід  зазна-
чити  істотну  роль  регулятивних норм  адміністративного 
права у впливі на внутрішні організаційні  суспільні від-
носини, що виникають у поліції. Відповідними нормами 
адміністративного  права  визначається  компетенція  під-
розділів  поліції  в  реалізації  законодавства  про  поліції. 
У відомчих наказах визначено статус відповідних підроз-
ділів поліції. Зокрема, Наказ МВС України від 28 липня 
2017 р. № 650 «Про затвердження Інструкції з організації 
діяльності дільничних офіцерів поліції» визначає компе-
тенцію офіцера поліції, в тому числі питанні забезпечення 
прав і свобод громадян [7]. Основним напрямом діяльнос-
ті дільничного офіцера поліції є захист особи, суспільства, 
держави від протиправних посягань.

Наказ МВС України від 2 липня 2015 р. № 796 «Про 
затвердження  Положення  про  патрульну  службу  МВС» 
визначає порядок організації та несення служби патруль-
ними  поліцейськими  [8].  Згідно  з  наказом  основними 
завданнями  патрульної  служби  поліції  є  захист  життя, 
здоров’я, прав  і  свобод громадян від  злочинних  і проти-
правних посягань, забезпечення безпеки особи.

У  питаннях  розмежування  компетенції  у  процесі  ре-
алізації заходів адміністративної відповідальності значна 
роль  належить  наказам МВС України  про  затвердження 
Інструкцій  з  оформлення матеріалів про  адміністративні 
правопорушення в органах поліції та оформлення поліцей-
ськими матеріалів про адміністративні правопорушення у 
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані 
не в автоматичному режимі [9; 10]. Важливість зазначених 
наказів полягає в тому, що можна спостерігати стійку тен-
денцію  посилення  заходів  адміністративної  відповідаль-
ності,  які  застосовуються  до  громадян.  У  зв’язку  з  цим 
важливо, щоб  процесуальні  документи, що  складаються 
в провадженні у справах про адміністративні правопору-
шення, проводилися поліцейськими, які мають необхідну 

правову підготовку. Це сприятиме правильній кваліфіка-
ції протиправних діянь,  забезпеченню режиму законнос-
ті,  справедливості  застосовуваних  адміністративних  по-
карань,  захисту  від  необґрунтованого  адміністративного 
впливу поліції.

Регулятивні норми адміністративного права стосують-
ся не тільки поліцейських, а й громадян, зокрема, ці нор-
ми визначають обов’язки та права. Варто зауважити, що 
громадянин зобов’язаний підкорятися законним вимогам 
поліцейського, виконувати низку інших обов’язків у сфері 
охорони громадського порядку, забезпечення громадської 
безпеки. Крім зобов’язуючих регулятивних приписів, гро-
мадянин має право на захист прав і свобод, які порушені 
внаслідок  неправомірних  дій  (бездіяльності)  поліцей-
ських.

Відповідно  до  Закону  України  від  2  липня  2015  р. 
№ 580-VIII «Про Національну поліції» дії (бездіяльність) 
поліцейського, що порушують права  та  законні  інтереси 
громадянина,  можуть  бути  оскаржені  до  вищестоящого 
органу, органів прокуратури України або суду.

Кодекс адміністративного судочинства України визна-
чає, що до дій (рішень) поліції, що можуть бути оскаржені 
до суду, належать: колегіальні  і одноосібні дії (рішення), 
в тому числі надання офіційної інформації, що стала під-
ставою для здійснення дій (прийняття рішень), внаслідок 
яких  порушені  права  та  свободи  громадянина;  створено 
перешкоди здійсненню прав і свобод; незаконно покладе-
ний обов’язок чи притягнення до відповідальності.

Крім  регулятивного  аспекту,  адміністративне  право 
має  істотний  охоронний  потенціал.  Охоронні  норми  ад-
міністративного права закріплюють відповідні  заборони, 
обмеження, визначають  імперативні приписи. Такі поло-
ження  вказують  на  обов’язки,  можливість  застосування 
примусових  заходів,  а  також  відповідальності.  Заборон-
ні  й  обмежувальні  приписи  потрібні  не  для  того,  щоб 
ускладнити  життя  людей,  стримати  соціально  корисну 
активність людини, а навпаки, ці приписи необхідні з ме-
тою  упорядкування  суспільних  відносин,  попередження 
вчинення адміністративних правопорушень. Варто зазна-
чити, що  заборонні  приписи необхідні  для  забезпечення 
прав і свобод громадян у публічних місцях, у сфері функ-
ціонування транспорту, роботи підприємств харчування та 
культури.

Завдання поліції в процесі здійснення контрольно-на-
глядової  діяльності  –  виявляти  порушення  заборонних 
приписів,  ставити  питання  про  притягнення  до  адміні-
стративної відповідальності. У справі  забезпечення прав 
і свобод роль заборонних приписів досить велика, проте 
варто  зазначити,  що  в  процесі  регулювання  суспільних 
відносин,  у  тому  числі  створених  у  сфері  внутрішніх 
справ, навряд чи варто  захоплюватися  заборонами. Нині 
велика кількість заборонних приписів часто ставить у без-
вихідь навіть законослухняного громадянина. Такий стан 
речей  підриває  віру  в  закон,  справедливість  державного 
примусу. У  зв’язку  з цим цілком виправдана постановка 
питання про гуманізацію заходів адміністративної відпо-
відальності, розширення підстав для звільнення, призна-
чення  адміністративних  покарань  (за  наявності  підстав) 
нижче від нижчої межі. Нині назріла необхідність ввести 
в систему заходи адміністративної відповідальності захо-
дів громадського осуду або іншого немайнового впливу на 
порушників правових заборон. Такий підхід може сприяти 
забезпеченню прав і свобод громадян, звільнити від недо-
цільного адміністративного примусу.

В  інтересах  забезпечення  прав  і  свобод  громадян  у 
механізмі  адміністративно-правового  регулювання  необ-
хідно більше місця надавати приписам заявного порядку, 
знижувати межі дії дозвільного впливу. Такий підхід буде 
сприяти саморегулюванню суспільних відносин, знижен-
ню необґрунтованого адміністрування суспільних проце-
сів, у тому числі з боку поліції. Актуальним є виключення 
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конкуренції дозвільного та заявного порядку регулювання 
суспільних відносин. У зв’язку з цим цілком логічно вра-
хувати  європейський досвід у цьому питанні. Необхідно 
за можливості скоротити різні узгодження, що встановле-
ні  для  отримання  необґрунтованих  дозволів.  Ці  «управ-
лінські  процедури»  створюють  зайву  бюрократизацію 
адміністративних правовідносин, формулюють живильне 
середовище для корупції та порушення прав і свобод гро-
мадян.

Динаміку  норм  адміністративного  права  визначають 
правовідносини,  в  них  відбувається  реалізація  грома-
дянином  правового  статусу.  У  процесі  реалізації  право-
відносин  здійснюється  забезпечення прав  і  свобод. Пра-
вовідносини  є  основоположним  елементом  механізму 
адміністративно-правового  регулювання.  Цей  елемент 
механізму  має  складну  конструкцію,  достатню  різнома-
нітність  прояву.  Змістовно  адміністративні  правовідно-
сини як елемент правового механізму забезпечення прав і 
свобод включають власне громадянина, юридичний факт і 
об’єкт. Поліція забезпечує права і свободи всіх громадян, 
незалежно від підстави виникнення відповідних правовід-
носин. Об’єктом цих правовідносин є права і свободи. Ці 
компоненти визначають зміст діяльності поліції. Говоря-
чи про підстави  виникнення  адміністративних правовід-
носин, пов’язаних  із  забезпеченням прав  і  свобод,  треба 
зазначити, що ними є життєві чи інші обставини, з якими 
пов’язуються  виникнення,  зміна  або  припинення  право-
вого стану. 

Юридичними фактами, що надають підстави для ви-
никнення  відповідних правовідносин, можуть  бути  різні 
обставини, що мають об’єктивний  і суб’єктивний харак-
тер. Юридичні факти диференціюються на події і дії. Пер-
ші  не  залежать  від  волі  та  свідомості  людини,  оскільки 
протікають об’єктивно, зокрема, це може стосуватися на-
стання певного терміну, періоду часу тощо. Відповідь на 
звернення громадянина посадова особа поліції має нада-
ти протягом місяця. Невиконання терміну є порушенням 
встановленого  порядку  роботи  зі  зверненнями  громадян 
у  системі  Національної  поліції.  Дотримання  встановле-
них  термінів  може  стосуватися  громадян.  Громадянин 
зобов’язаний  замінити  водійське  посвідчення,  дія  якого 
минула, продовжити термін ліцензії на зброю. Невиконан-
ня в установленому порядку відповідного обов’язку може 
спричинити  несприятливі  наслідки,  які  можуть  вирази-
тися  в  притягненні  до  адміністративної  відповідальнос-
ті. Дії, що є підставою для виникнення адміністративних 
правовідносин, пов’язаних із захистом прав і свобод гро-
мадян, можуть бути правомірними та протиправними. Але 
у всіх випадках права громадян мають бути дотримані.

Право  громадянина на  захист  кореспондує  обов’язок 
поліцейського  на  захист  у  межах  компетенції:  прийняти 
заяву, провести певні процесуальні дії, захистити громадя-
нина від небезпеки та ін. Якщо поведінка громадянина має 
протиправний  характер,  наприклад  у  діянні  вбачається 
склад адміністративного правопорушення, поліцейський, 
припиняючи  протиправну  поведінку,  зобов’язаний  нада-
ти  громадянину,  який  притягається  до  адміністративної 
відповідальності,  змогу  реалізувати  процесуальні  права,  
змогу  повідомити  про  місце  знаходження  (затримання), 
змогу використовувати право на юридичну допомогу, на 
ознайомлення з матеріалами справи про адміністративне 
правопорушення.

Чинне  законодавство  переважно  акцентує  на  забез-
печенні  прав  і  свобод  громадянина,  щодо  якого  засто-
совується  адміністративний  примус.  Тим  часом  права 
потерпілих від адміністративного правопорушення забез-
печуються значно меншою мірою. Це відбувається тому, 
що потерпілих  (за рідкісним винятком) не виявляють. У 
зв’язку з цим вважаємо за доцільне в КУпАП і Законі «Про 
Національну поліцію» закріпити обов’язки поліцейських 
визначати  потерпілих  від  адміністративного  правопору-

шення. Такий підхід  підвищить  рівень  захищеності  гро-
мадян, може сприяти досягненню мети адміністративного 
покарання – попередження правопорушень.

Елементом  адміністративно-правового  механізму 
забезпечення прав  і  свобод у діяльності поліції  є  право-
застосовні  акти.  На  відміну  від  закону  чи  іншого  нор-
мативно-правового  акта,  правозастосовний  акт  завжди 
індивідуальний, персоніфікований. Уявити адміністратив-
ну  діяльність  поліції,  пов’язану  із  забезпеченням  прав  і 
свобод, без винесення відповідних актів неможливо. Такі 
акти мають державну природу, певну юридичну силу, ма-
ють  обов’язковий  характер  для  сторін  адміністративних 
правовідносин. 

Правозастосовні акти, що виносяться в процесі забез-
печення  прав  і  свобод,  досить  різноманітні.  Це  можуть 
бути  акти  регулюючого й  охоронного  характеру, можуть 
мати  процесуальний  характер. У  провадженні  у  справах 
про  адміністративні  правопорушення,  яке  здійснюєть-
ся  в  поліції,  основним  процесуальним  актом  є  протокол 
про адміністративне правопорушення. Аналіз показує, що 
протоколи  про  адміністративне  правопорушення  часто 
складаються  поліцейськими  недбало,  лаконічно  опису-
ється суть правопорушення, немає вказівок на обставини, 
що пом’якшують  або  обтяжують  адміністративну  відпо-
відальність. Це, зрештою, тягне порушення прав і свобод 
[11]. Практика складання процесуальних документів не є 
задовільною. Тому необхідно посилити заходи контролю 
за  складанням  процесуальних  документів,  розглянути 
можливість підвищення посадового статусу поліцейських, 
яким таке право може бути надано.

Такий важливий елемент механізму адміністративно- 
правового  регулювання,  як  акти  тлумачення  правових 
норм,  явно  недооцінюється.  Тлумачення,  як  наслідок, 
правильне розуміння сенсу та змісту правової норми пев-
ною мірою є гарантією дотримання прав і свобод в адмі-
ністративній діяльності поліції. З урахуванням складності 
правових приписів роль і значення офіційного та доктри-
нального тлумачення правових норм значні. Тому вельми 
затребувані  різні  коментарі  до  поліцейського  законодав-
ства. Назріла необхідність в ухваленні постанови Верхо-
вного Суду України, в якій доцільно узагальнити практику 
застосування Закону України «Про Національну поліцію».

Наступний  елемент  адміністративно-правового  ме-
ханізму  діяльності  поліції  –  правова  культура  та  право-
свідомість. Говорячи про культуру, можна  зазначити, що 
ця категорія традиційно трактується як певна сукупність 
матеріальних  і  духовних цінностей, що накопичені люд-
ською цивілізацією. Механізм правового регулювання не 
тотожний дії всіх компонентів надбудови, правове регулю-
вання − це особливий вплив права на суспільні відносини. 
А  правова  культура  суспільства  включає  всі  досягнення 
людської  цивілізації  в  сфері  юридичної  надбудови,  пра-
вовій  системі.  Вона  характеризує  рівень  розвитку  юри-
дичної  надбудови,  правової  системи,  правового  життя 
суспільства  загалом.  Окреслені  елементи  суттєво  недо-
оцінюються, крім того,  вони  іноді взагалі виключаються 
зі  змісту цієї  конструкції. Правова культура  та правосві-
домість поліцейського можуть зробити істотний внесок у 
справу забезпечення прав і свобод громадян. Правосвідо-
мість, зрештою, позначається на якості правозастосуван-
ня, особливо в частині, що стосується забезпечення прав 
і свобод. Чим вищий рівень правової культури, правосві-
домості, тим ефективнішою, з точки зору закону, є діяль-
ність  поліції. На  якість  позначених  елементів механізму 
правового  регулювання  має  впливати  загальнокультурна 
та  правова  підготовка  поліцейського.  Тому  невипадково, 
що в державах-членах ЄС із метою підняття та регулюван-
ня професійної культури досить ефективно застосовують-
ся кодекси професійної етики поліцейських, які, по суті, 
є  основними  документами, що  регламентують  службову 
діяльність поліцейських.



229

Порівняльно-аналітичне право
♦

Висновки. Механізм адміністративно-правового ре-
гулювання  діяльності  поліції  є  системою  юридичних, 
організаційних  і  загальнокультурних  засобів,  за  допо-
могою яких може бути забезпечене виконання поліцією 
покладених  завдань  у  справі  забезпечення  прав  і  сво-
бод  громадян. Має  місце  така  тенденція:  досить  важ-
ливі  суспільні  відносини,  що  виникають  у  цій  сфері, 
безпосередньо  законом  не  регламентуються,  що  пев-
ною мірою знижує якість  і регулюючий вплив у сфері 
забезпечення прав  і  свобод. Можливо,  таку  тенденцію 
можна  було  б  перевести  в  розряд  технічних  проблем, 

якби  не  одна  важлива  обставина  −  якість  відомчого 
нормотворчості  залишає  бажати  кращого.  Дуже  часто 
відомчий  нормативно-правовий  акт  не  визначає  меха-
нізм  реалізації  закону,  а  навпаки,  створює  низку  про-
блем, заплутує ситуацію. Це призводить до порушення 
прав і свобод громадян та інших негативних наслідків. 
Тому необхідно переглянути підхід до регулювання ві-
домчими актами суспільних відносин, що складаються 
в сфері внутрішніх справ, посилити потенціал громад-
ського контролю за відповідним напрямом у діяльності 
Національної поліції.
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У статті порушено проблемні питання правового регулювання дотацій, які передбачаються у бюджетах, що становлять бюджетну сис-
тему України, зосереджено увагу на окремих теоретичних аспектах, запропоновано шляхи удосконалення правового регулювання цієї фінан-
сово-правової категорії в сучасних умовах.

Ключові слова: бюджет, дотація, державний бюджет, місцеві бюджети, міжбюджетні трансферти.

В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования дотаций, предусмотренных в бюджетах, составляющих 
бюджетную систему Украины, сосредоточено внимание на отдельных теоретических аспектах, предложены пути совершенствования 
правового регулирования этой финансово-правовой категории в современных условиях.

Ключевые слова: бюджет, дотация, государственный бюджет, местные бюджеты, межбюджетные трансферты.

In the article the problematic issues of legal regulation of dotations provided for budgets included into the budget system of Ukraine are raised, 
an attention is focused on certain theoretical matters, ways of improving mentioned financial and law category under existent conditions are suggested.

Key words: budget, grant, state budget, local budgets, intergovernmental tranfers. 

Дотації є вагомою частиною фінансових ресурсів (бю-
джетних  коштів)  бюджетів,  відіграють  важливу  роль  у 
сфері бюджетної системи нашої країни, займають суттєву 
частку у загальному обсязі усіх фінансових ресурсів бю-
джетів, що становлять бюджетну систему України.

Загалом чинний Бюджетний кодекс України (далі – БК 
України) [1] не дає визначення дотації, при цьому визна-
чає такі види міжбюджетних трансфертів: базова дотація 
(трансферт, що надається з державного бюджету місцевим 

бюджетам задля горизонтального вирівнювання податко-
спроможності  територій),  реверсна  дотація  (кошти,  що 
передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів 
задля  горизонтального  вирівнювання  податкоспромож-
ності  територій)  та  додаткові  дотації. Водночас  у  Законі 
України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» пе-
редбачаються такі види дотацій: базова та реверсна дота-
ції, стабілізаційна дотація, додаткова дотація з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих із 
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державного бюджету видатків з утримання закладів освіти 
та охорони здоров’я (додаток 7 до закону), додаткові дота-
ції на забезпечення утримання соціальної інфраструктури 
міста Славутича  та  компенсацію  втрат  доходів місцевих 
бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг 
зі  сплати  земельного податку  суб’єктам космічної діяль-
ності та літакобудування [2]. Аналогічні види дотацій пе-
редбачалися  у  Законі  України  «Про  Державний  бюджет 
України на 2018 рік» [3].  Із викладеного слідує, що фак-
тично усі види дотацій (крім базової та реверсної) підпа-
дають під положення, визначене п. 4 ч. 1 ст. 96 БК України 
«додаткові  дотації»,  за  винятком  стабілізаційної  дотації, 
яка  чомусь  у  законі  передбачається  окремо,  хоча  згідно 
з п. 19 Прикінцевих та перехідних положень БК України 
така  дотація має надаватися  у  вигляді  власне додаткової 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам.

Перелічені вище та низка інших питань націлюють на 
необхідність  вкотре  порушити  проблематику  правового 
регулювання дотацій [4, с. 191−192].

У контексті викладеного варто зауважити, що в теорії 
фінансового  (бюджетного) права дотації поряд з  іншими 
складовими частинами бюджетів, що становлять бюджет-
ну систему України,  залишаються найменш досліджени-
ми. Як правило, питання щодо дотацій фрагментарно по-
рушуються в рамках досліджень міжбюджетних відносин, 
міжбюджетних трансфертів, місцевих бюджетів. 

До визначення дотації як явища вчені вдавалися ще на 
початку ХХ ст. Тоді дотація являла собою такий вид допо-
моги, коли держава, надаючи її, не ставила жодних умов, 
зокрема, не визначала певних цілей, на які треба витрача-
ти цю допомогу. У такому значенні дотація вживається  і 
нині.

Так, у  сучасній науці фінансового права дотація роз-
глядається як виділення коштів із бюджету для покриття 
запланованих  збитків  чи  збалансування  нижчестоящих 
бюджетів, підприємств і організацій. Вона має загальний 
характер, оскільки її сутність полягає саме в нецільовому 
характері і наданні у разі перевищення витрат над дохода-
ми бюджету, а також не підлягає поверненню до бюджету, 
з якого її було надано (сам термін походить від латинсько-
го «dotatio» − дар) [5, с. 203; 6, с. 127; 7, с. 142]. Таку дум-
ку поділяють, зокрема, Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, 
Н.Ю. Пришва. Дещо інакше сформулювала свою позицію 
О.П. Орлюк, яка вважає, що у тому розумінні, яке закладе-
не до БК України, дотація означає безповоротний, безвід-
сотковий, не зумовлений цільовим призначенням міжбю-
джетний трансферт, що надається на підставі юридичного 
акта в чітко визначеній сумі з одного бюджету  іншому з 
метою  вирівнювання  мінімальної  бюджетної  спромож-
ності, збалансування доходів і видатків бюджету-отриму-
вача. Термін дії права на отримання та витрачання дотації 
становить один рік [8, с. 274–275].

Словник іншомовних слів дотацію (від лат. «dotare» − 
давати,  дарувати)  трактує  як:  1)  особливий  вид  асигну-
вань із державного бюджету підприємствам, організаціям, 
окремим  виробникам  для  покриття  яких-небудь  витрат; 
2)  доплату,  матеріальну  допомогу  [9,  с.  389].  Сучасний 
тлумачний  словник  української  мови  слово  «dotare»  пе-
рекладає як «постачати,  споряджати, пояснюючи» уже у 
ширшому  значенні:  1.  додаткові  асигнування  з  держав-
ного  бюджету  підприємству,  установі  чи  організації  для 
покриття  перевитрат  та  інших  потреб;  грошова  допомо-
га, що  за  певних  умов  видається  з  державного  бюджету 
місцевим бюджетам; трансфер; 2. матеріальна допомога, 
доплата [10, с. 217].

 Як бачимо, вчені сутність дотації пояснюють, спира-
ючись на такі її ознаки, як нецільовий характер, безпово-
ротність, безвідсотковість тощо. У словниках термін «до-
тація» означає «давати, дарувати, постачати». 

У  кожному  разі  формулювання  значень  слова  «дота-
ція»  вказують на  те, що дотація  є  певним  асигнуванням 

саме  з  державного  бюджету.  Водночас  відповідно  до 
ст. 101 БК України «Міжбюджетні трансферти між місце-
вими бюджетами», ВР АРК та місцеві ради, окрім інших 
видів міжбюджетних трансфертів, також можуть передба-
чати у відповідних бюджетах дотації.

Отже, на практиці дотація може надаватися не тільки 
з  державного  бюджету,  але  й  з місцевих  бюджетів. Вра-
ховуючи, що бюджетна система ґрунтується на принципі 
єдності бюджетної системи України, цілком допустимим і 
правовим є надання бюджетних коштів у вигляді допомо-
ги (доплати) з одних місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам. 

У такому разі дотацію варто визначати як вид міжбю-
джетного трансферту у вигляді бюджетних коштів, які на 
підставі юридичних актів безповоротно та без встановлен-
ня  будь-яких  умов  надаються  з  одного  бюджету  іншому 
задля  здійснення  органами  публічної  влади  та  органами 
місцевого самоврядування функцій держави та відповід-
них громад.

Видається за доцільне окрему увагу приділити таким 
видам  дотацій,  як  базова  та  реверсна  дотації.  Нещодав-
но  (в  2015  р.)  в  Україні  змінилася  система  бюджетного 
вирівнювання.  Для  прикладу,  законодавець  ввів  термін 
«горизонтальне  вирівнювання  податкоспроможності  те-
риторій». Так, ст. 98 БК України визначає горизонтальне 
вирівнювання  податкоспроможності  обласних  бюдже-
тів,  яке  здійснюється  окремо  за  надходженнями податку 
на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних 
осіб,  з  урахуванням  таких параметрів:  1)  кількість насе-
лення; 2) надходження податку на прибуток підприємств, 
визначеного п. 11 ч. 1 ст. 66 БК України, за останній звіт-
ний бюджетний період; 3) надходження податку на доходи 
фізичних осіб, визначеного п. 1 ч. 1 ст. 66 БК України, за 
останній  звітний бюджетний період;  4)  індекси податко-
спроможності відповідного обласного бюджету, що визна-
чаються  окремо  за  надходженнями  податку  на  прибуток 
підприємств та податку на доходи фізичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 98 БК України індекс податкоспромож-
ності  відповідного  обласного  бюджету  є  коефіцієнтом, 
що визначає рівень податкоспроможності такого бюджету 
порівняно з аналогічним середнім показником по всіх об-
ласних бюджетах України у розрахунку на одну людину.

Під час здійснення вирівнювання враховується значен-
ня  індексу  податкоспроможності  відповідного  обласного 
бюджету (ч. 3 ст. 98 БК України). Якщо значення індексу 
в межах 0,9–1,1, то вирівнювання не здійснюється, якщо 
менше 0,9 − надається базова дотація відповідному облас-
ному бюджету в обсязі 80% від суми, необхідної для до-
сягнення значення такого індексу забезпеченості відповід-
ного бюджету 0,9, якщо більше 1,1 − передається реверсна 
дотація  з  відповідного  обласного  бюджету  в  обсязі  50% 
від суми, що перевищує значення такого індексу 1,1 [1].

Бюджетно-правова  норма  такого  змісту  передбача-
ється щодо бюджетів міст обласного  значення, районів  і 
об’єднаних територіальних громад, що створюються згід-
но із законом та перспективним планом формування тери-
торій громад [1].

Таким чином, із правового поля було вилучено дотацію 
вирівнювання  та  кошти, що передаються  до  державного 
бюджету з місцевого бюджету, які фактично були заміне-
ні  іншими видами міжбюджетних  трансфертів  –базовою 
та реверсною дотаціями. При цьому значення обох термі-
нів «базова дотація» та «реверсна дотація» в чинному БК 
України взагалі відсутні. 

У доповнення до вищевикладеного варто добавити, що 
обсяг дотації вирівнювання з державного бюджету, що до 
2015 р. надавався обласному бюджету, зведеному бюджету 
м. Києва, міста обласного значення, району, визначався за 
загальним фондом місцевого бюджету як різниця між роз-
рахунковим показником обсягу видатків та розрахунковим 
обсягом доходів  (кошика  доходів),  закріплених  за  відпо-
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відними місцевими бюджетами [11]. За такою методикою 
розраховувався обсяг коштів, що підлягав передачі з міс-
цевих бюджетів до державного бюджету.

Нині  в  «бюджетному  вирівнюванні»  враховуються 
лише доходи місцевих бюджетів, які складаються з двох 
загальнодержавних податків – податку на доходи фізичних 
осіб та податку на прибуток підприємств. Видатки місце-
вих бюджетів залишаються за межами цього процесу. Ін-
шими словами, встановлено нову систему вирівнювання, 
механізм  якої  характеризується  виключно  закріпленими 
загальнодержавними податками  (податку на прибуток  та 
податку  на  доходи  фізичних  осіб).  Решта  видів  доходів 
бюджетів різних рівнів вирівнюванню не підлягає і зали-
шається  в повному розпорядженні  органів місцевого  са-
моврядування. 

З  одного  боку,  це  позитивна  тенденція,  оскільки  за-
проваджені  бюджетно-правові  норми  забезпечують  нор-
мативно-правове підґрунтя для розпорядження місцевими 
органами  влади  фактично  усіма  видами  доходів  загаль-
ного фонду  бюджетів  (за  винятком податку на  прибуток 
підприємств  та  податку  на  доходи  фізичних  осіб),  хоча 
питома вага їх (інших видів доходів) у загальному обсязі 
доходів  загального  фонду  бюджетів  незначна;  з  другого 
боку, відсутність правових дефініцій  (у конкретному ви-
падку – «базової дотації», «реверсної дотації», «горизон-
тального  вирівнювання  податкоспроможності  бюджетів» 
тощо)  призводить  до  неякісності  бюджетно-правових 
норм.  Законодавець  не  надає  чіткої  юридично-змістової 
характеристики цих понять, що на практиці призводить до 
різного їх тлумачення. Зрештою, відміна відомих устале-
них термінів та введення нових (без пояснення) призвело 
лише до ускладнення нормотворчої термінології. 

На нашу думку, в умовах нестабільної бюджетної сис-
теми України  відходити  від  практики,  де  у  бюджетному 
вирівнюванні брали участь і доходи, і видатки бюджетів, 
було  не  зовсім  вдалим  заходом  у  сфері  бюджетної  сис-
теми.  Законодавчі  нововведення  створили  великі  ризики 
забезпечення принципів  збалансованості,  повноти  та ре-
зультативності  місцевих  бюджетів.  Крім  того,  саме  ви-
датки вважаються категорією, що об’єктивно відображає 
гарантований державою рівень фінансового забезпечення 
функцій держави та місцевого самоврядування, що здій-
снюються відповідними органами. Слід зазначити, що до 
2015 р. частина видатків (видатки, що враховувалися під 
час  визначення  міжбюджетних  трансфертів  (видатки  на 
здійснення делегованих органам місцевого самоврядуван-
ня повноважень), які, до речі, в обсязі видатків загального 

фонду  місцевих  бюджетів  (без  урахування  трансфертів) 
займали більше 60%), розраховувалася на підставі фінан-
сових нормативів бюджетної забезпеченості, які згідно з ч. 
1 ст. 94 БК України (в редакції від 26 жовтня 2014 р.) ви-
користовувалися задля визначення розподілу міжбюджет-
них трансфертів [12]. Нині ця практика анульована. Крім 
того, створено низку юридичних колізій, які в законодав-
чому  порядку  треба  усунути. Наприклад,  правові  норми 
щодо фінансових нормативів бюджетної забезпеченості у 
БК України залишились (ст. 94 БК України) [1]. Так, згід-
но з ч. 1 ст. 94 БК України фінансовий норматив бюджет-
ної забезпеченості використовується з метою визначення 
розподілу  таких  міжбюджетних  трансфертів,  як  освітня 
субвенція, медична субвенція тощо. При цьому, згідно з ч. 
2 цієї статті «фінансовий норматив бюджетної забезпече-
ності визначається шляхом ділення загального обсягу фі-
нансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бю-
джетних  програм,  на  кількість  населення  чи  споживачів 
гарантованих послуг тощо», а згідно з ч. 3 «загальний об-
сяг фінансових ресурсів за кожним видом міжбюджетних 
трансфертів  ˂…˃  розраховується  на  підставі  державних 
соціальних  стандартів  і  нормативів,  які  встановлюються 
законом  та  іншими нормативно-правовими  актами». Ви-
никають питання, як реально має визначатися загальний 
обсяг фінансових ресурсів за кожним видом міжбюджет-
них трансфертів і як має визначатися загальний обсяг фі-
нансових ресурсів міжбюджетних трансфертів загалом. 

Натомість, як вище зазначалося, у БК України введено 
два  нових  терміни:  «базова  дотація»  та  «реверсна  дота-
ція»; проте визначення їх не надано. Загалом обидва види 
міжбюджетних трансфертів (базова дотація і реверсна до-
тація)  на  цьому  етапі  формують  систему  вирівнювання 
бюджетів, що становлять бюджетну систему України.

Враховуючи  вищевикладене,  на  нашу  думку,  вар-
то  визначити  правову  норму щодо  видів  міжбюджетних 
трансфертів із зазначенням дотацій як окремого їх виду та 
введенням нового виду міжбюджетних трансфертів – «ви-
лучення» замість «реверсної дотації».

На нашу думку, перелік можливих дотацій має регла-
ментувати  інший  нормативно-правовий  припис,  перед-
бачений,  наприклад,  у  законі  про  державний  бюджет  на 
відповідний  рік.  Така  позиція  пояснюється  тим, що  різ-
новидів  дотацій  може  бути  безліч.  Підстави  існування 
кожної  з  них мають  бути юридично  закріплені  у  норма-
тивно-правових приписах БК України, закону України про 
Державний бюджет України на відповідний рік та відпо-
відних рішеннях про місцеві бюджети.
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У статті проаналізовано досвід України та іноземних країн щодо введення та існування податку на багатство. Обґрунтовано позитивні 
та негативні сторони справляння цього податку, зроблено висновок про суперечність цього податку українському та європейському за-
конодавству та принципам. Також запропоновано шляхи його удосконалення. 

Ключові слова: податок, багатство, розкіш, оподаткування багатства, об’єкт оподаткування. 

В статье проанализирован опыт Украины и зарубежных стран касательно введения и существования налога на богатство. Обо-
снованы положительные и отрицательные стороны взимания этого налога, сделан вывод о противоречии этого налога украинскому и 
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The article analyzes the experience of Ukraine and foreign countries regarding the introduction and existence of a wealth tax. The positive 
and negative aspects of this tax are substantiated, the conclusion about the contradiction of this tax to the Ukrainian and European legislation 
and principles is made. Also suggested ways to improve it.
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Постановка проблеми.  Сплата  податків  є  найбільш 
давньою функцією та водночас однією з головних переду-
мов існування держави, шляху суспільства до соціально-
економічного розвитку. Головним способом надходження 
фінансів до казни держави з моменту її появи виступило 
майнове  оподаткування.  Майнові  податки  належать  до 
складу традиційних податкових платежів, якими користу-
ються усі розвинуті країни. Головним джерелом майнових 
податків  став  найбільш  вагомий  об’єкт  оподаткування − 
приватна власність громадян.

В останні роки через фінансову кризу, що торкнулася 
усього світу, та під тиском економічних негараздів і заго-
стрення соціальних протиріч зростає увага до багатства як 
об’єкта оподаткування. 

Аналіз останніх досліджень. Проблема оподаткуван-
ня  предметів  розкоші  (багатства)  розглядалася  великою 
кількістю науковців, серед яких А. Сміт  [13], Д. Рікардо 
[10], Дж. Кейнс [3], В. Андрущенко [2], Н. Атаманчук [1], 
І.  Горський  [7],  М.  Свердан  [11;  12],  Є.  Хорошаєв  [15], 
Г. Яренко [16; 17].

Через наявність антитерористичної операції та фінан-
сово-економічної  кризи Україна,  як ніколи,  потребує до-
даткових надходжень до бюджету. Нині робиться спроба 
перекласти  податкове  навантаження  на  більш  заможні 
верстви населення. В Україні, за підсумками 2018 р., на-
лічувалося понад 1000 офіційних мільйонерів, 40% з яких 
жінки. Тому питання регламентації та розуміння податку 
на розкіш (багатство) є доволі актуальним. 

Мета статті − аналіз  досвіду  оподаткування  розкоші 
(багатства) в  іноземних державах та порівняння з практи-
кою впровадження податку на розкіш (багатство) в Україні.

Виклад основного матеріалу.  Термін  «багатство» 
(англ. wealth) походить від староанглійських слів «weal», 
яке  у  перекладі  означає  «благополуччя»  та  «th»,  тобто 
«стан».  Інакше  кажучи,  цей  термін можна  тлумачити  як 
«стан благополуччя». Своєю чергою, такі економічні на-
укові джерела трактують багатство як мірило вартості ак-
тивів, що є власністю фізичної особи, компанії або країни. 
Якщо оцінювати за ринковою вартістю такі активи, багат-
ством є лише та частина їхньої вартості, що представлена 
нетто-вартістю,  тобто  від  загальної  вартості  активів  ви-
раховуються  зобов’язання  (включаючи  іпотеку,  заборго-
ваність по банківських кредитах та іншу заборгованість). 
За загальноприйнятою думкою, багатство є накопиченими 
ресурсами і багатим є той, хто здатен акумулювати багато 
цінних активів. 

Багатство як мірило вартості активів може виступати у 
різних формах. Наприклад, у контексті фізичних осіб най-
більш  загальноприйнятою  формою  багатства  є  так  зване 
«чисте багатство»  (net wealth);  для країн це буде валовий 
національний продукт (ВНП) або ВНП на душу населення.

За  статистикою  Організації  Економічного  Співробіт-
ництва та Розвитку (ОЕСР), у світі є найбільше за остан-
ні п’ятдесят років розшарування населення на багатих та 
бідних [4, р. 22]. Зріст доходів багатших верств населення 
та  одночасного  збільшення  кількості  бідного  населення 
продовжується: багаті продовжують багатіти, а бідні ста-
ють біднішими. 

Але  найбільш  гостро  проблему  розшарування  насе-
лення відчувають країни з перехідною економікою та кра-
їни, що розвиваються, що продовжують розвиватися. Так, 
доходи багатих верств населення в Бразилії, Росії, Індії та 
Китаї  у  50  разів  перевищують  доходи  бідних  верств  на-
селення. В Україні  такі дослідження ОЕСР не були про-
ведені, але, можливо, показники будуть навіть гірші, ніж у  
перелічених країнах [8, р. 122].

В Україні  податок на  багатство поширився  серед на-
селення як «податок на розкіш». Отже, підходів до визна-
чення поняття «розкіш» у тлумачних словниках є кілька. 

Тлумачним  словником  С.І.  Ожегова  [14,  с.  723],  по-
няття  «розкіш»  визначається  як  «надмірності  в  комфор-
ті,  в  задоволеннях.  Це  соціально-економічний  феномен, 
пов’язаний зі споживанням благ. Предмети розкоші озна-
чають товари, попит на які зростає з отриманням додатко-
вого доходу». 

Також вдало підкреслює  суть цього поняття  таке  ви-
значення:  «Розкіш  –  це  коштовні  речі,  які  не  є  першою 
необхідністю».

Протягом останніх років в Україні було кілька спроб 
запровадити податкок на розкіш (багатство). 

Наприклад,  у  2012  р.  було  розроблено  законопроект 
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування багатства та предметів розкоші» від 5 черв-
ня 2012 р. № 10558 [9]. Основні елементи оподаткування 
за цим податком наведено у таблиці 1. 

Недоліками  цього  законопроекту  стали:  відсутність 
визначення термінів «предмети розкоші» та «багатство»; 
відсутність  змоги  відслідкувати  наявність  раніше  при-
дбаних  предметів  розкоші  (вироби  з  хутра,  годинники, 
мобільні телефони, ювелірні вироби, взуття тощо); мож-
ливість ухилення від оподаткування шляхом оформлення 
власності  на  кількох  власників.  Одним  із  намагань  вті-
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лення  соціальної  справедливості  стало  запровадження  у 
2015 р. транспортного податку (один з об’єктів оподатку-
вання предметів розкоші),  який повинні  сплачувати осо-
би, що мають транспортні засоби об’ємом двигуна більше 
3 000 см3 та використовувалися до 5 років. Але при цьому 
зовсім не враховувалася вартість цих автомобілів.

Усередині 2015 р. Н. Яресько, міністр фінансів Украї-
ни, виступила з  ініціативою посилити контроль за більш 
заможними верствами населення [5]. 

Критеріями  багатства  особи,  на  думку  міністра  фі-
нансів,  вважаються  такі:  визначення  особи  кінцевим бе-
нефіціаром великого платника податків; пряме або опосе-
редковане володіння 20%  і більше юридичної особи, що 
є податковим резидентом  іншої держави  і  задекларувала 
дохід за попередній податковий рік 10 млн євро і більше; 
загальний річний оподатковуваний дохід особи за попере-
дній податковий (звітний) рік перевищує 50 млн грн.

Взагалі  ст.  21  Конституції  України  закріплено,  що 
«права і свободи людини є невідчужуваними та непоруш-
ними». Ч. 1 та ч. 2 ст. 24 Конституції України закріплю-
ють,  що  «громадяни  мають  рівні  конституційні  права  і 
свободи та є рівними перед законом»; «не може бути при-
вілеїв чи обмежень за ознаками соціального походження, 
майнового  стану  або  іншими  ознаками». Але ж  податок 
на  нерухомість  безпосередньо  суперечить  цій  конститу-
ційній нормі. 

Також згідно з доповіддю № 512, схваленою на 86-му 
пленарному засіданні Венеціанської комісії «верховенство 
права  ставить  усіх  у  загальне  підпорядкування  закону». 
Відповідно до цієї  доповіді, можна  винести  тезу, що  за-
кони, навіть будучи несправедливими на практиці, мають 
застосовуватись однаково до всіх та запроваджуватись із 
логічною послідовністю.

При цьому діє заборона дискримінації, яка означає, що 
закони  стримують ураження в правах окремих фізичних 
осіб чи  груп осіб. Будь-який необґрунтований неоднако-
вий підхід, за законом, заборонений, і всі особи мають га-
рантований рівний та ефективний захист від упослідження 
за будь-якою ознакою – раси, кольору шкіри, статі, мови, 
релігії,  політичних  чи  інших  переконань,  національного 
чи  соціального  походження,  власності,  народження  чи 
іншого статусу. Рівність перед законом означає, що кож-

Таблиця 1
Об’єкт оподаткування База оподаткування Ставки оподаткування

а) об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у 
власності одного платника податку; 

за оціночною вартістю або 
за загальною площею у м2 

0,5% від оціночної вартості 
об’єкта нерухомості.

б) нежилі приміщення, що перебувають у власності одного 
платника податку;
в) квартира;
г) дачний або садовий будинок, котедж або житловий 
будинок садибного типу;
ґ) нежилі приміщення, розташовані на земельній ділянці, на 
якій розміщені об’єкти оподаткування, зазначені у підпункті 
«б»;
д) мотоцикли; за оціночною вартістю 

або за об’ємом циліндрів 
двигуна у см3 

2% від оціночної вартості 
транспортного засобу е) легкові автомобілі;

є) судна (яхти та інші плавучі засоби для дозвілля або 
спорту);

за оціночною вартістю або 
за потужністю двигуна 

(двигунів) у кВт 
2% від оціночної вартості 
транспортного засобу

ж) літаки і вертольоти, зареєстровані у Державному реєстрі 
цивільних повітряних суден України;

за оціночною вартістю або 
за максимальною злітною 

масою 
1% від оціночної вартості 
транспортного засобу

з) предмети мистецтва, колекціонування та антикваріату; за їхньою вартістю у 
гривнях під час придбання 

на митній території 
України або ввезення на 

митну територію України з 
урахуванням ПДВ 

10% їхньої вартості під час 
придбання на митній території 

України або ввезення на 
митну територію України з 

урахуванням ПДВ

и) вироби з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння;
і) взуття, вироби з хутра, шкіри, килимові, швейні, 
трикотажні, текстильні вироби, а також вироби з деревини;
ї) годинники, мобільні телефони та зброя вартістю

на фізична особа є підпорядкованою тим самим законам 
і жодна фізична особа чи група осіб не мають особливих 
юридичних привілеїв.

Отже, як із точки зору європейського, так і з точки зору 
українського права податок на нерухомість має бути скасо-
вано. Також оскільки дохід від цього податку надходить до 
місцевого бюджету, місцева влада має право збільшувати 
податкову пільгу, наприклад, ухвалити рішення про стяг-
нення плати за квартиру площею понад 80, а не 60 м2, або 
ж взагалі зменшити ставку податку (1,5% від мінімальної 
зарплати). Та таким правом вони не користуються.

Практика  оподаткування  предметів  розкоші  (багат-
ства) іноземних держав демонструє, що в різних країнах є 
різний підхід до оподаткування предметів розкоші (багат-
ства). Крім того, сам податок, що справляється, також має 
різну назву: податок на капітал, податок на стан, податок 
на багатство, податок на чисте багатство.

Спільним для усіх країн є те, що платниками податку 
на багатство виступають лише заможні громадяни з висо-
ким рівнем забезпечення добробуту. Суттєвою відмінніс-
тю від України є те, що справляння податку на багатство 
має ретельний підхід до визначення об’єкта оподаткуван-
ня, а не встановлення високих ставок податку.

Конкретний досвід інших країн:
Податковий період із податку на чисту вартість багат-

ства дорівнює календарному року. В більшості країн цей 
податок сплачується раз на рік  (виняток становить Люк-
сембург, де податок сплачується один раз на три роки). 

За бажання оподатковувати можна що завгодно, таким 
прикладом є податком на розкіш у Таїланді, яким вважа-
ється податок на користування інтернетом, і становить він 
близько 30 доларів на місяць [6].

У Франції  «солідарний податок  на  багатство»  (Impôt 
de  solidarité  sur  la  fortune)  було  запроваджено  у  1982  р. 
Цим  податком  обкладалося  майно фізичних  осіб.  Базою 
оподаткування солідарного податку на багатство була чис-
та вартість майна станом на 1 січня відповідного року в 
розмірі понад 1,3 млн євро [12].

Але  населення,  яке  отримувало  такі  доходи, що  під-
лягали  під  стягнення  податку  на  багатство,  почало  пе-
реїжджати  до  інших  країн  із  більш  вигідними  податко-
вими  умовами.  Тому Франція  загалом  від  таких  заходів 
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програла.  Тому у 2015 р. уряд Франції прийняв рішення 
про скасування податку на багатство. 

В Іспанії податок на багатство був запроваджений ще у 
1978 р. і встиг змінити кілька назв (Impuesto Extraordinario 
sobre el Patrimonio de  las Personas Físicas;  Impuesto  sobre 
el  Patrimonio). У 2008 р.  справляння цього податку було 
відмінено, але у 2011 р. податок на багатство був введений 
знову. Врахувавши попередній досвід,  влада  Іспанії  роз-
робила  такий  механізм  справляння  цього  податку,  який 
дозволив  стати  податку  соціально  справедливішим шля-
хом  підвищення  обов’язкових  індивідуальних  звільнень 
та відрахувань [11]. 

Податок на багатство став сплачуватися за прогресив-
ною шкалою. 

У США податок на багатство намагалися ввести кілька 
разів.

Кінцевим його варіантом стало запровадження підви-
щених ставок податку з продажу на товари класу «люкс», 
платниками  якого  виступають  тільки  виробники  цих  то-
варів [8]. 

В Італії існували 2 моделі такого оподаткування:
1) податок на багатство, що був запроваджений на ост-

рові Сардинії (з 2006 по 2009 рр.), а саме оподаткування 
надприбутку,  платниками  якого  були  власники  дорогих 
яхт і приватних літаків;

2)  податок  на  багатство,  що  був  введений  в  Італії  у 
2011 р. Податок справлявся з нерухомості та фінансових 
активів. 

Додаткові  збори  встановлено  для  власників  дорогих 
автомобілів.  За  автомобіль  Lamborghini  Aventador  вар-
тістю 316 000 євро сума податку на багатство становить 
близько 8 400 євро. 

Податок  на  багатство  у  Швейцарії  справляється  на 
кантональному/общинному  рівні  та  вважається  про-
гресивним.  Базою  оподаткування  є  саме  сума  валових 
активів,  а  об’єктами  оподаткування  виступають  безпо-
середньо  нерухоме майно,  рухомі  активи  (цінні  папери 
і банківські депозити, частки нерозподіленої спадщини, 
викупна вартість страхування життя, автомобілі). Також 
оподаткуванню  підлягають  активи,  що  не  приносять 
будь-якого  доходу.  Водночас  звільняються  від  оподат-
кування  пакети  акцій  іноземних  підприємств  і  заводів, 
власність за кордоном.

У Китаї податки на розкіш стосуються будь-яких това-
рів, які формально можна зарахувати до люксових (парфу-
мерія, одяг, вино, хутро, дорогі  годинники, електроніка). 
Термін  «податок  на  розкіш»  включає  у  себе  також  різні 
мита: імпортні, ПДВ і податок на споживання. Ставка по-
датку становить 15%. 

У Швеції податок на багатство було запроваджено ще 
в середині XX ст., а скасовано в 2007 р. Податок на багат-
ство становив 1,5% на заощадження понад 1,5 млн швед-
ських крон (214 000 доларів США) для самотніх людей і 
стільки ж – на заощадження понад 3 млн крон для сімей-
них пар. Але справляння цього податку призвело до від-
току капіталу з країни, що і спричинило його скасування. 

У Німеччині податок на багатство проіснував більше 
20 років і був скасований в 1997 р. Ставка податку стано-
вила лише 1%. 

У Великобританії чимось схожим на податок на розкіш 
є гербовий збір на дорогу нерухомість, який сплачується 
під час її покупки. Ставка податку залежить від вартості 
об’єкта (прогресивна ставка) [8]:

5% – для об’єктів, дорожчих за 1 000 000 фунтів стер-
лінгів;

4% – для об’єктів, дорожчих за 500 000 фунтів стер-
лінгів; 

3% – для об’єктів  вартістю 250 000 −500 000 фунтів 
стерлінгів; 

1% – для об’єктів вартістю 125 000 – 250 000 фунтів 
стерлінгів.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши досвід іно-
земних  держав  із  приводу  справляння  податку  на  багат-
ство, можна зробити такі висновки:

– справляння такого податку має бути скасовано, як із 
точки зору європейського, так й  з точки зору українського 
права;  

– більшість розвинутих держав вже скасувала цей по-
даток, хоч  і шляхом компенсаторних механізмів в  інших 
податках та зборах; 

–  основна  увага  має  зосереджуватись  на  відборі 
об’єктів  оподаткування,  а  сама  ставка  податку  має  бути 
незначною (не більше 2,5%), що й спостерігається в біль-
шості країн;

– базою оподаткування виступає чиста вартість активів.
Підсумовуючи вищенаведені тези, пропонуємо:
  –  відміну  окремих  податків  на  нерухоме  майно  та 

транспортного податку шляхом їх об’єднання в рамках по-
датку на багатство; 

– запровадження переліку об’єктів, які будуть вважа-
тися  предметами  розкоші  та  оподатковуватися  відповід-
ним податком;

– формування бази оподаткування,  з огляду на чисту 
вартість предметів розкоші; 

– запровадження прогресивних ставок податку;
–  створення  нового  незалежного  органу, що  буде  за-

йматися оцінкою об’єктів оподаткування; 
– поступову відміну податку на багатство.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Атаманчук Н.І. Актуальність податку на розкіш в Україні: проблеми та перспективи впровадження. Науковий вісник Херсонського 

державного університету. 2014. Вип. 4. Том 2. С. 9−13. 
2. Держава – податки – бізнес (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки) : монографія / В.М. Суторміна, 

В.М. Федосов, В.Л. Андрущенко. Київ : Либідь, 1992.  328 с. 
3. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. Москва : ЭКСМО, 2007. 420 c. 
4. Мировой опыт налога на богатство – пример для Украины. URL: http://www.profiforex.org/novosti-mira/entry1008258571.html.
5. Мінфін хоче встановити особливий податковий контроль над багатіями. URL: http://ukr.segodnya.ua/economics/enews/minfin-hochet-

ustanovitosobyy-nalogovyy-kontrol-nad-bogachami-625765.html.
6. Налог на роскошь: как это делают за границей. URL: http://finance.bigmir.net/budget/28090-Nalog-na-roskosh---kak-eto-delajut-za-

granicej.
7. Налогообложение недвижимого имущества в зарубежных странах / И.В. Горский, О.В. Медведева, Т.Г. Лебединская, Е.А. Юдин. 

Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2010. 176 с. 
8. Николаева Е.В. Сравнительный анализ налога на роскошь в зарубежных странах. Оценка перспектив для России. URL: http://

ekonomika.snauka.ru/2014/05/5225.
9. Проект Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування багатства та предметів розкоші» 

від 5 червня 2012 р. № 10558. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=10558&skl=7.
10. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения. Избранное. Москва : ЭКСМО, 2007.  953 c. 
11. Свердан М.М. Налог на богатство – универсальная форма налогообложения частной собственности. Экономика, управление, 

финансы.  Пермь : Меркурий, 2014. С. 67−77. 
12. Свердан М.М. Податок на багатство: досвід і практика використання в європейських країнах. Вісник соціально-економічних до-

сліджень. 2014. Вип. 1. С. 61−68. 
13. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. URL: http://books.efaculty.kiev.ua /isekvc/2/k1.g6. 



235

Порівняльно-аналітичне право
♦

14. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Москва : Азъ, 1992. 506 с.
15. Хорошаєв Є.С. Податок на багатство в Україні: перспективи запровадження. Науковий вісник Національного університету ДПС 

України (економіка, право). 2012. № 1 (56). С. 106−111. 
16. Яренко Г.М. Податки на багатство: сутність та класифікація згідно ОЕСР. Ринок цінних паперів України.  2012. № 10. С. 53−61. 
17. Яренко Г.М. Сутність багатства та його оподаткування в країнах Євросоюзу. Бізнес Інформ. 2013. № 12. С. 88−92.

УДК 342.02:351.74.083.8:004](477) 

ДО ПиТАННЯ НОРМАТиВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛьНОСТІ НАЦІОНАЛьНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНи У СФЕРІ ОБІГУ ІНФОРМАЦІЇ 

З ОБМЕЖЕНиМ ДОСТУПОМ 

ТO ThE ISSuE Of NOrMaTIVE LEgaL SuPPLy Of ThE aCTIVITIES 
Of ThE NaTIONaL POLICE Of uKraINE IN ThE fIELd Of CurrENT 

INfOrMaTION wITh rESTrICTEd aCCESS

Сеник С.В.,
науковий співробітник відділу організації наукової роботи – 

здобувач кафедри адміністративно-правових дисциплін 
Львівського державного університету внутрішніх справ

У роботі проведено аналіз нормативно-правового забезпечення діяльності Національної поліції України у сфері обігу інформації з 
обмеженим доступом. Наголошено на окремих положеннях низки законів України, що стали підставою для розроблення підзаконних нор-
мативних документів у цій галузі. На основі проведеного дослідження запропоновано шляхи з удосконалення цього напряму діяльності.

Ключові слова: нормативно-праве забезпечення, обіг інформації з обмеженим доступом, Національна поліція, інформаційна ді-
яльність, інформаційні ресурси.

В работе проведен анализ нормативно-правового обеспечения деятельности Национальной полиции Украины в сфере обращения 
информации с ограниченным доступом. Отмечены отдельные положения ряда законов Украины, которые стали основанием для раз-
работки подзаконных нормативных документов в данной области. На основе проведенного исследования предложены пути по совер-
шенствованию этого направления деятельности.

Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение, обращение информации с ограниченным доступом, Национальная полиция, 
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The paper analyzes the normative and legal support of the activities of the National Police of Ukraine in the field of the circulation of informa-
tion with restricted access. Some provisions of a number of Laws of Ukraine, which became the basis for the development of subordinate norma-
tive documents in this field, are emphasized. On the basis of the conducted research, ways have been proposed to improve this area of activity.

Key words: regulatory support, the circulation of restricted information, the National Police, information activities, information resources.

Постановка проблеми.  Нині,  у  часи  реформування 
діяльності Національної поліції в Україні її інформаційна 
діяльність  (під  якою  розуміють  комплекс  правових,  тех-
нологічних, організаційних засобів, які забезпечують про-
цес збирання, отримання, обробки, поширення, аналізу та 
використання інформаційних ресурсів), безсумнівно, має 
основоположне  значення,  оскільки  спрямована на  забез-
печення публічного порядку та безпеки,  є визначальною 
у виборі стратегії боротьби зі злочинністю, охорони прав 
і  свобод  громадян,  власності  і  «є  системоутворюючим 
елементом будь-якої управлінської діяльності» [1, с. 187]. 
Якість, види  інформації та  її кількість сприяє підвищен-
ню  ефективності  проведення  адміністративних,  управ-
лінських, організаційних та інших заходів, які спрямовані 
на розв’язання завдань у правоохоронній сфері. Основою 
цієї діяльності нині є інформаційні ресурси, які отримані 
та накопичені шляхом виконання Національною поліцією 
України  і  колишніми  органами  внутрішніх  справ  право-
охоронних функцій. Ці  ресурси  з  плином  часу  пройшли 
етап систематизації як за окремими ознаками, так і за дже-
релами їх отримання, і нині сконцентровані в інформацій-
них  та  інформаційно-пошукових  системах  Міністерства 
внутрішніх справ (МВС) України, Національної поліції та 
інших підвідомчих МВС органах держави. 

Однак на цьому етапі реформування і становлення На-
ціональної  поліції  України  виникають  питання  не  лише 
системного  підтримання,  наповнення  та  розширення 
практики використання цих інформаційних ресурсів, ство-
рення нових інформаційно-аналітичних систем на основі 

«штучного інтелекту», а й систематизації інформації, що 
надходить із різних джерел, за рівнем доступу. Якщо при 
цьому враховувати те, що підрозділи Національної поліції 
у  своїй  діяльності  використовують  різні  види  інформа-
ційних ресурсів, то стає очевидним, що вирішення цього 
питання  не  можна  здійснити  без  наявності  відповідної 
нормативно-правової бази, її удосконалення та розвитку.

Стан опрацювання. Аналіз наукових робіт, в яких за-
початковано  розгляд  проблем  адміністративно-правового 
забезпечення  діяльності  Національної  поліції  України  у 
сфері обігу інформації з обмеженим доступом, вказує на те, 
що вивченню цього питання та різних його аспектів при-
ділено  значну  увагу  у  дослідженнях  таких  науковців,  як 
О.М.  Бандурка, С.С. Єсімов, В.П.  Захаров, М.В. Ковалів, 
В.А. Ліпкан, В.О. Негодченко, Д.Й. Никифорчук, І.Ф. Ха-
раберюш, В.С. Цимбалюк, Л.Г Чистоклєтов та  ін. Роботи 
згаданих  вчених  є,  безсумнівно,  надважливими  у  пізнан-
ні  розглядуваної  проблематики,  однак  не  є  вичерпними  з 
огляду на стан розвитку суспільства, інформаційного та ін-
формаційно-аналітичного забезпечення підрозділів Націо-
нальної поліції, інформаційних технологій тощо. Зрештою, 
результати досліджень, які провели згадані вчені, певною 
мірою позбавляє нас потреби проведення ґрунтовного ана-
лізу опублікованих ними наукових праць і надає змогу зо-
середити основну увагу на визначальній меті цієї роботи.

Метою статті є аналіз нормативно-правового забезпе-
чення діяльності Національної поліції України у сфері обі-
гу інформації з обмеженим доступом, визначення шляхів 
його удосконалення та напрямів розвитку.
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Виклад основного матеріалу.  На  початку  розгляду 
нашого питання варто зазначити, що у загальному випад-
ку під нормативно-правовим регулюванням науковці розу-
міють форму регулювання суспільних відносин у певній 
галузі відповідно до вимог і дозволів, що містяться в нор-
мах права, тобто здійснюваний за допомогою юридичних 
засобів процес упорядкування суспільних відносин із ме-
тою забезпечення певної сукупності соціальних інтересів, 
які  вимагають  правового  регулювання  [2,  с.  207–208]. 
Спираючись на вказане твердження, можна констатувати, 
що правове регулювання є процесом, який опосередковує 
зв’язок між правовими нормами та реальними суспільни-
ми  відносинами,  врегульованими  цими  нормами.  Таким 
чином,  нормативно-правове  регулювання  діяльності  На-
ціональної поліції у сфері обігу інформації з обмеженим 
доступом варто досліджувати як процес упорядкування за 
допомогою законодавчих та інших правових норм уповно-
важеними  суб’єктами  відповідних  суспільних  відносин, 
які  виникають  у  розрізі  організації  та  функціонування 
Національної поліції України. Чи не найважливішим пи-
танням  у  сфері  діяльності  Національної  поліції  України 
в сфері обігу інформації з обмеженим доступом є досяг-
нення  максимально  можливого  рівня  правопорядку  та 
законності  у  державі,  з  врахуванням  налагодженості  та 
досконалості  її  діяльності  на  основі  відповідних  адміні-
стративних та організаційно-правових норм,  а  також на-
лагодження управлінського механізму їх втілення. Важли-
вим при цьому є швидке внесення змін і прийняття нових 
нормативно-правових актів у цій сфері, оскільки правову 
основу  провадження  державної  політики  у  сфері  діяль-
ності  Національної  поліції  загалом,  а  також  досягнення 
відповідних  цілей  нормативно-правового  регулювання 
становить система законодавства.

У  питанні,  яке  нами  розглядається,  насамперед,  та-
кими нормами права є: 1) Конституція України; 2) осно-
воположні та похідні закони України; 3) нормативно-пра-
вові  акти  Верховної  Ради України,  Президента  України, 
Кабінету Міністрів України; 4) накази міністерств, інших 
центральних органів виконавчої влади. У кожній названій 
групі  нормативних  документів  є  значна  кількість  актів, 
які тим чи іншим чином пов’язані з досліджуваним нами 
питанням. Однак у зв’язку з обмеженням обсягу цієї пу-
блікації  зупинимося  лише на  аналізі  основних правових 
актів, які регламентують діяльність Національної поліції 
України у сфері обігу інформації з обмеженим доступом.

До таких основних нормативно-правових актів, окрім 
Конституції  [3],  належать  низка  основоположних  зако-
нів  України,  до  яких,  насамперед,  необхідно  зарахувати 
закони  України  «Про  інформацію»  [4]  та «Про  Націо-
нальну поліцію»  [5],  а  також похідні,  серед  яких  вагоме 
місце  займають  закони  України  «Про  захист  інформації 
в  інформаційно-телекомунікаційних  системах»  [6],  «Про 
державну таємницю» [7], «Про оперативно-розшукову ді-
яльність»  [8], «Про доступ до публічної  інформації»  [9], 
«Захист персональних даних» [10] тощо. 

Названі вище закони України не обов’язково повністю 
за своїм змістом визначають питання регулювання діяль-
ності Національної поліції України в сфері обігу інформа-
ції з обмеженим доступом, однак саме вони встановлюють 
основні положення щодо обробки  інформаційних ресур-
сів, а саме: отримання, накопичення такої інформації, по-
рядку внесення її до банків даних, збереження, особливос-
ті використання тощо.

Серед основних підзаконних актів варто зазначити По-
станову Кабінету Міністрів України № 736 від 19 жовтня 
2016 р. «Про затвердження Типової  інструкції про поря-
док ведення обліку, зберігання, використання і знищення 
документів та  інших матеріальних носіїв  інформації, що 
містять службову інформацію» [11], на основі якої Мініс-
терством  внутрішніх  справ  (МВС)  України  розроблено 
наказ № 385 від 10 травня 2015 р. «Про затвердження Пе-

реліку  відомостей, що  становлять  службову  інформацію 
в системі Національної поліції України» [12], а також на-
каз Служби безпеки України (СБУ) № 440 від 12 серпня 
2005 р. «Про затвердження Зводу відомостей, що станов-
лять  державну  таємницю»  [13],  яким  визначено  перелік 
інформації,  що  становить  державну  таємницю  в  Націо-
нальній Поліції.

Аналіз нормативно-правового забезпечення, звичайно 
ж, розпочнемо із Конституції України. На нашу думку, від-
правним положенням варто вважати ст. 17, в якій сказано, 
що захист суверенітету і територіальної цілісності Украї-
ни, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки 
є  найважливішими  функціями  держави,  справою  всього 
українського  народу  [3].  Важливим  також  є  положення 
ст. 9, де визначено, що Україна визнає пріоритет загально-
людських цінностей, поважає  загальновизнані принципи 
міжнародного права. Незважаючи на те, що в Конституції 
України окреслено низку прав та свобод людини і грома-
дянина у  сфері  інформаційних відносин,  слід  зазначити, 
що  низка  її  норм  (ст.ст.  31,  32)  спрямовані  на  певні  об-
меження. Звичайно, ці обмеження мають розглядатися як 
прийнятні у демократичному суспільстві та мають реалі-
зовуватися з урахуванням механізмів забезпечення свобод 
і  прав  особистості,  а  також не  суперечити міжнародним 
нормам.  Ці  обмеження  мають  встановлюватися  законом 
і  застосовуватися  лише  в  особливих  випадках,  не  мати 
масового  характеру,  а  застосовуватися  лише  щодо  кон-
кретних ситуацій чи конкретних суб’єктів суспільних від-
носин,  з  індивідуальним підходом до  кожного  випадку  і 
лише у разі неминучої потреби. Державні органи мають 
застосовувати такі заходи, лише якщо вони дійсно необ-
хідні у цій ситуації і жодними іншими засобами поставле-
ні завдання вирішити не можна [14].

Важливе  значення  у  нормативно-правовому  регулю-
ванні  діяльності  Національної  поліції  України  у  сфері 
обігу інформації з обмеженим доступом, насамперед, віді-
грає Закон України «Про Національну поліцію», оскільки 
саме цим законодавчим актом поліції надаються повнова-
ження у сфері обігу інформації, формування та викорис-
тання  інформаційних ресурсів різного характеру. Напри-
клад, у ст. 25 цього Закону зазначено, що поліція в рамках 
інформаційно-аналітичної  діяльності:  формує  бази  (бан-
ки)  даних, що  входять  до  єдиної  інформаційної  системи 
МВС України; користується базами (банками) даних МВС 
України  та  інших органів державної  влади;  здійснює  ін-
формаційно-пошукову  та  інформаційно-аналітичну  ро-
боту тощо. Окрім цього, поліція може створювати власні 
бази  даних,  необхідні  для  забезпечення щоденної  діяль-
ності органів (закладів, установ) поліції у сфері трудових, 
фінансових,  управлінських  відносин,  документообігу,  а 
також  міжвідомчі  інформаційно-аналітичні  системи,  не-
обхідні для виконання покладених на неї повноважень [5]. 
Надавши відповідні повноваження діяльності Національ-
ній поліції у сфері роботи з інформацією з обмеженим до-
ступом, законодавець (ст. 28) встановив і обмеження щодо 
роботи з інформаційними ресурсами, відповідальність за 
їх протиправне використання.

Далі  варто  розглянути  Закон  України  «Про  інфор-
мацію»,  який  є  основоположним  нормативно-правовим 
актом  у  галузі  регулювання  інформаційних  відносин  в 
Україні  і  в  якому  встановлено  основні  правові  засади 
одержання,  використання,  поширення  та  зберігання  ін-
формації, у тому числі інформації з обмеженим доступом, 
а також доступ до інформації та її охорону.

Відповідно до ст. 2 цього Закону головними аспектами 
інформаційних  відносин  у  діяльності  підрозділів Націо-
нальної поліції України є правомірність одержання, вико-
ристання, поширення, зберігання та захист інформації; її 
достовірність і повнота; захищеність особи від втручання 
в її особисте та сімейне життя. Враховуючи конституційні 
принципи та обмеження, які згадувалися нами вище, За-
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кон України «Про  інформацію» водночас допускає  (ст. 6 
п. 1) обмеження прав на інформацію в інтересах нацбез-
пеки, територіальної цілісності чи громадського порядку 
з метою запобігання заворушенням чи злочинам, запобі-
гання розголошенню інформації, одержаної конфіденцій-
но, або підтримання авторитету й неупередженості право-
суддя [4].

Закон України «Про  інформацію» у  ст.  9  встановлює 
вичерпний  список  основних  видів  інформаційної  діяль-
ності, до яких належать створення, збирання, одержання, 
зберігання, використання, поширення, охорона і захист ін-
формації, та розділяє інформацію за доступом на дві гру-
пи:  відкрита  інформація  та  інформація  з  обмеженим до-
ступом. При цьому зазначається, що будь-яка інформація є 
відкритою, крім тієї, що зарахована законом до інформації 
з обмеженим доступом (ст. 20). Відповідно зі ст. 21 до ін-
формації  з  обмеженим  доступом  зараховують  конфіден-
ційну, таємну та службову.

З метою регулювання нормативно-правових відносин 
у  діяльності  Національної  поліції  у  сфері  обігу  таємної 
інформації як одного з видів інформації з обмеженим до-
ступом,  що  пов’язана  з  опрацюванням  інформації,  яка 
належить  до  державної  таємниці,  засекречуванням,  роз-
секречуванням  її  носіїв  та  охороною  державної  таємни-
ці,  набувають чинності положення Закону України «Про 
державну  таємницю».  Згідно  зі  ст.  6  цього  Закону Наці-
ональна  поліція  України  як  виконавець  оперативно-роз-
шукових повноважень реалізує свої права «з урахуванням 
обмежень, установлених в інтересах національної безпеки 
України» [7]. Крім цього, варто зазначити, що цим законом 
регулюються і основні організаційно-правові заходи щодо 
охорони державної таємниці.

Важливе  значення  в  умовах  розвитку  науково- 
технічного  прогресу  в  діяльності  підрозділів Національ-
ної поліції  в  сфері обігу  інформації  з обмеженим досту-
пом відведено Закону України «Про  захист  інформації  в 
інформаційно-телекомунікаційних системах». Цей право-
вий акт встановлює основні засади регулювання правовід-
носин щодо захисту інформації в інформаційних системах 
з урахуванням вимог дотримання прав власності громадян 
України  та юридичних  осіб  на  інформацію  та  права  до-
ступу до неї. Дія цього закону поширюється на будь-яку 
інформацію, що  обробляється  в  інформаційно-телекому-
нікаційних системах.

Наступним нормативно-правовим актом, який регулює 
діяльність  Національній поліції в сфері обігу інформації з 
обмеженим доступом, є Закон України «Про оперативно-
розшукову  діяльність».  Норми  цього  закону  закладають 
суть інформації, яка визначає безпосередній зміст опера-
тивно-розшукових  заходів  і  є  у  регулятором  діяльності, 
спрямованої на отримання й ефективне використання опе-
ративно-розшукової  інформації у питаннях протидії  зло-
чинності. У цьому Законі з метою отримання інформації 
законодавець надає підрозділам, які здійснюють оператив-
но-розшукові заходи, виключні права (ст. 8). До цих прав, 
зокрема, зараховують отримання інформації за допомогою 
спеціальних технічних засобів оперативного призначення, 
автоматизованих  інформаційних систем тощо. Як прави-
ло, інформація, яка отримана цими способами, належить 
до інформації з обмеженим доступом.

Інші  законодавчі  нормативно-правові  акти,  які  сто-
суються  галузі  інформаційної  діяльності  Національної 
поліції,  зокрема  у  сфері  обігу  інформації  з  обмеженим 
доступом,  є  значною  мірою  похідними  і  базуються  на 
вищезгаданих законах. Це,  зокрема, Закон України «Про 
доступ  до  публічної  інформації»  чи  Закон  України  про 
«Захист персональних даних» тощо. Тим не менш ці зако-
нодавчі акти відіграють у діяльності Національної поліції 
важливу роль. Наприклад, відповідно до ст. 4 Закону Укра-
їни «Про захист персональних даних» Національна полі-
ція у зв’язку зі специфікою своєї діяльності є володільцем 

і розпорядником персональних даних. А це  зобов’язує  її 
виконувати  визначені  ст.ст.  6,  7  загальні  та  особливі  ви-
моги до  їх  опрацювання. Однак ч.  1  ст.  25 цього  закону 
надає Національній поліції право обмежити дії ст.ст. 6, 7 
цього закону у «випадках, передбачених законом, наскіль-
ки це необхідно у демократичному суспільстві в інтересах 
національної безпеки, економічного добробуту або захис-
ту прав і свобод суб’єктів персональних даних чи інших 
осіб» [10].

Проведений аналіз перелічених вище законів України 
не є остаточним і вичерпним. У діяльності підрозділів На-
ціональної поліції України, які опрацьовують інформацію 
з обмеженим доступом, застосовуються норми і інших за-
конів України. Однак саме ці законодавчі акти стали осно-
вою  для  розроблення  підзаконних  нормативно-правових 
актів, які врегульовують питання діяльності Національної 
поліції України у сфері обігу інформації з обмеженим до-
ступом. На сьогодні такими основними нормативно-пра-
вовими актами є вже згадувані Наказ МВС України № 385 
від 10 травня 2015 р. «Про затвердження Переліку відо-
мостей,  що  становлять  службову  інформацію  в  системі 
Національної  поліції  України»  та Наказ  СБУ №  440  від 
12  серпня 2005 р.  «Про  затвердження Зводу відомостей, 
що становлять державну таємницю».

Так,  у  цих  наказах  приведено  переліки  відомостей, 
що становлять службову інформацію та  інформацію, яка 
є  державною  таємницею,  у  різних  напрямах  роботи На-
ціональної поліції. Наприклад, у сферах здійснення опера-
тивно-розшукової  діяльності  та  досудового  розслідуван-
ня,  застосування  оперативно-технічних  заходів,  протидії 
тероризму та екстремістським проявам, охорони, бороть-
би  з  окремими  видами  злочинів,  мобілізаційної  роботи, 
територіальної оборони, зв’язку, інформаційно-телекому-
нікаційних та комп’ютерних мереж, криптографічного за-
хисту інформації, науково-дослідної діяльності, інформа-
ційно-аналітичного забезпечення тощо.

Висновки.  Проведений  нами  ґрунтовний  аналіз  цих 
та  інших  нормативно-правових  актів,  які  тим  чи  іншим 
чином  врегульовують  питання  діяльності  Національної 
поліції України в галузі обігу інформації з обмеженим до-
ступом дають змогу констатувати наведене нижче.

1. Неухильне дотримання нормативно-правових норм 
у  сфері  обігу  інформації  з  обмеженим  доступом  Націо-
нальною поліцією України сприятиме: а) дотриманню по-
ліцейськими прав і свобод людини та громадянина; б) до-
триманню принципу  верховенства  права;  в)  узгодженню 
стандартів цього виду інформаційної діяльності з міжна-
родними стандартами.

2.  Ці  нормативно-правові  акти  встановлюють  якісно 
нові  вимоги до підготовки кадрів для підрозділів Націо-
нальної поліції  закладами вищої освіти зі специфічними 
умовами навчання.

3. Зміст проаналізованих документів сприяє встанов-
ленню  довіри  громадськості  до  діяльності  Національної 
поліції та формуванню позитивної думки, що є одним із 
важливих критеріїв оцінки діяльності правоохоронних ор-
ганів України.

Однак  нині  є  низка  невирішених  проблем  у  галузі 
обігу  інформації  з  обмеженим  доступом  у  підрозді-
лах Національної поліції. Наприклад, у Законі України 
«Про інформацію» визначено, що до інформації з обме-
женим доступом зараховують конфіденційну, службову 
та таємну. Однак нині жодного документа, пов’язаного 
з  обігом  конфіденційної  інформації  в  діяльності  під-
розділів Національної поліції, немає. Однією з причин 
цього є положення ст. 7 Закону України «Про доступ до 
публічної  інформації»,  яка  визначає,  що  конфіденцій-
ною  є  інформація,  доступ  до  якої  обмежено фізичною 
або юридичною особою, крім суб’єктів владних повно-
важень, та яка може поширюватися у визначеному ними 
порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених  
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ними умов. Така  дефініція є доволі складною для прак-
тичного  застосування  і  створює  можливі  загрози  реа-
лізації  представлених  вище  висновків. Вирішення  цієї 
прогалини можливе двома шляхами: 1) провести дослі-
дження  дефініції  «конфіденційна  інформація»  та  вне-

сти  відповідні  зміни  до  Закону  України  «Про  доступ 
до  публічної  інформації»;  2)  розробити  нормативно-
правовий документ (наказ), який би врегульовував обіг 
конфіденційної  інформації  в  підрозділах Національної 
поліції України.
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ІСТОРиЧНІ АСПЕКТи ГЕНЕЗи ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ 
МІСЦЕВОГО УПРАВЛІННЯ ТА САМОВРЯДУВАННЯ НА ТЕРиТОРІЇ УКРАЇНи

hISTOrICaL aSPECTS Of ThE LEgaL rEguLaTION gENESIS Of COOPEraTION 
BETwEEN LOCaL STaTE adMINISTraTIONS aNd LOCaL SELf-gOVErNMENT BOdIES 

ON ThE TErrITOry Of uKraINE
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Львівського державного університету внутрішніх справ

Стаття присвячена дослідженню питання історичного розвитку правового регулювання взаємодії місцевих органів управління та 
самоврядування в Україні. Зазначено, що централізація влади у Київській Русі, особливо під час князювання Володимира Великого, не 
сприяла взаємодії княжої (публічної) влади з общинами. Подальший історичний розвиток взаємодії місцевої публічної влади на україн-
ських землях залежав від розвитку місцевого самоврядування та його сутності – визначався то посиленням муніципалізму в козацьку 
добу, добу національно-визвольних змагань, то послабленням у період, коли українські землі входили до складу іноземних держав.

Ключові слова: органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, адміністративна реформа.

Статья посвящена исследованию вопроса исторического развития правовой регуляции взаимодействия местных органов управ-
ления и самоуправления в Украине. Отмечено, что централизация власти в Киевской Руси, особенно во время правления Владимира 
Великого, не способствовала взаимодействию княжеской (публичной власти) с общинами. Дальнейшее историческое развитие взаимо-
действия местной публичной власти на украинских землях зависело от развития местного самоуправления и его сущности – отличалось 
то усилением муниципализма в период казачества, период национально-освободительной борьбы, то ослаблением в период, когда 
украинские земли входили в состав иностранных государств. 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, местные государственные администрации, административная реформа.

The article researches the issue of history of development of legal regulation development of cooperation between local state administrations 
and local self-government bodies in Ukraine. The author indicates that the centralization of power in Kievan Rus, especially during the reign of 
Volodymyr the Great, did not contribute to cooperation between the prince’s (public) power and communities’ power. Further historical develop-
ment of local public authorities cooperation throughout the Ukrainian lands depended on local self-government development and its essence: 
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either strengthening of municipalism in Cossack time, a period of national liberation movements, or its weakening when the Ukrainian lands were 
a part of foreign countries. 

Key words: bodies of local self-government; local state administrations; administrative reform.

Постановка проблеми.  Створення  в  Україні  право-
вої  держави  вимагає  від  влади  проведення  реальних  та 
ефективних  реформ  у  сферах  державного  управління  та 
місцевого  самоврядування.  Тому  дослідження  питання 
еволюції правового регулювання взаємодії місцевих орга-
нів управління та самоврядування в Україні є надзвичайно 
важливим для проведення таких реформ.

Актуальність теми дослідження. Вироблення сучас-
них правових засад взаємодії місцевих органів управління 
та самоврядування має базуватись на історичних моделях 
їх співіснування та співпраці. Адже, як зазначає А.Р. Кру-
сян,  без  аналізу  історичної  еволюції  неможливо  цілісне 
всебічне пізнання об’єкта. Без повної реконструкції історії 
предмета немає шансів на плідне розроблення його теорії 
[1, с. 11].

Стан дослідження. Різні  аспекти  інститутів місцевої 
публічної  влади,  взаємодія  їх  органів  протягом  останніх 
років  привертають  увагу  багатьох  науковців.  Зокрема, 
окреслена  проблематика  висвітлена  у  працях  таких  на-
уковців,  як В.А.  Григор’єв, П.Ф.  Гураль, В. Кіселичник, 
А.Р.  Крусян,  П.  Музиченько,  Н.  Полянська-Василенко, 
М. Стахів, Б.Й. Тищик, які стали основою для нашого до-
слідження розглядуваних питань.

Метою статті  є  дослідити  еволюцію  правових  засад 
взаємодії органів місцевого управління та самоврядуван-
ня в Україні задля подальшого виявлення найбільш опти-
мальної моделі взаємодії цих органів у процесі здійснення 
управління на місцях.

Виклад основного матеріалу. Проблеми співіснуван-
ня, а в подальшому і співпраці, органів місцевої публічної 
влади на території України мають давнє історичне коріння. 
На  диференціацію  публічної  влади  на  території України 
ще у додержавну епоху вказує В.А. Григор’єв. У цю епо-
ху існувала форма правління територіальною сусідською 
общиною, і це не могло не вплинути на міське і сільське 
самоврядування  в  Київській  Русі,  особливо  на  цивільне 
самоврядування  міст,  які  мали  значну  адміністративну, 
господарську і судову автономію від княжої адміністрації 
і навіть вічевих зборів [2, с. 97].

Проте розквіт Київської держави, особливо за князю-
вання Володимира Великого, характеризується централі-
зацією державної влади в руках князя. 

Активно  думка  про  диференціацію  місцевої  публічної 
влади  почала  розвиватися  лише  в  середньовічній  Європі. 
Здебільшого це питання виникало в контексті  самоврядної 
ролі міських общин і співвідношення їх із державною вла-
дою. На теренах України ці процеси розвивалися практично 
паралельно з європейськими. Українські міста (і, головним 
чином, найбільший, найбагатший Київ) пережили той самий 
процес боротьби з князівською владою та патриціатом, який 
відбувався в Західній Європі і призвів до утворення вільних 
міських громад у Франції, Німеччині, Італії [3, с. 221].

Об’єднання  галицько-волинських  земель  професор 
С. Томашівський назвав «першою українською державою» 
[3,  с.  193].  Територія  Галицько-Волинського  князівства 
поділялась на воєводства з воєводами на чолі, а ті, своєю 
чергою, – на волості, управління якими здійснювали во-
лостелі. І воєвод, і волостелей призначав князь. У межах 
своєї компетенції вони володіли адміністративними, вій-
ськовими  та  судовими  повноваженнями. Місцеве  управ-
ління  будувалося  за  системою «кормління». В  сільських 
общинах  управління  здійснювали  виборні  старости,  які 
повністю підкорялися місцевій князівській адміністрації.

Устрій Литовської та Польської держав  і, відповідно, 
організація публічної влади були доволі централізовані й 
не давали містам розвиватися. За часів Литовсько-руського 
князівства місцева адміністрація з’явилася після ліквідації 

удільних князів, яких замінили у великих волостях наміс-
ники-старости  (воєводи,  державці).  Останні  виконували 
здебільшого  державні  функції,  але  також  і  господарські 
[3, с. 350–351].

Лише з розвитком цехової організації (з кінця ХІV ст.) 
більші міста  виключалися  з-під юрисдикції  місцевої  ад-
міністрації  і  набували права  самоврядування на підставі 
німецького, Магдебурзького права [3, с. 408].

Подальший розвиток місцевого управління на україн-
ських  землях пов’язаний  із  козацькою державою. Кошо-
вий отаман (гетьман), військовий суддя і військовий писар 
становили так звану військову старшину. Організація ко-
зацького самоврядування, яке сформувалося в Запорізькій 
Січі,  стала  зародком  майбутньої  української  державнос-
ті, яка заявила про себе в роки Визвольної війни україн-
ського народу 1648–1654 рр. Система управління за часів 
Визвольної  війни в Україні  складалася  з  трьох  ступенів: 
Генерального,  полкового  та  сотенного  урядів.  Місцеве 
управління здійснювали полкові та сотенні уряди, а також 
виборні особи в містах і селах. Можна стверджувати, що 
в цей період модель місцевої публічної влади на україн-
ських землях характеризується до певної міри дуалізмом.

У другій половині ХVІІ – ХVІІІ ст. українська держав-
ність розвивалася під зверхністю іноземних держав: Мос-
ковського  царства  (пізніше  Російської  імперії),  Польщі, 
Австро-Угорщини.

Кінець ХVІІІ ст. характеризується невпинним ростом 
могутності Російської імперії, що загарбала більшу части-
ну українських земель, втратою українських автономних 
прав і перетворення її на звичайну губернію Російської ім-
перії. Hаприкінці 1780 р. царським наказом запроваджено 
на Лівобережній Україні, колишній Гетьманщині, загаль-
норосійський устрій. Малоросійську колегію, інші україн-
ські установи скасовано, замість них засновано установи 
російського типу. Наприклад, для справ міських створені 
магістрати [4, с. 265]. 1795 р. до Росії було приєднано та-
кож Правобережну Україну.

За  часів  імператора Павла  І  було  організовано  само-
врядування  удільних  селян,  які  виділялись  із  загального 
числа  казенних,  згідно  з  Установою  про  імператорську 
родину («Учреждением об императорской фамилии»), для 
утримання членів правлячої династії.

У першій половині ХІХ ст. самодержавство продовжу-
вало проводити в Україні перебудову системи управління 
за російським зразком. Система губернського управління 
складалася  з  губернатора,  губернського  правління  та  гу-
бернських установ галузевого управління казенної палати, 
рекрутського присутствія, присутствія поліції, суду та ін-
ших органів, підпорядкованих губернатору.

Правовою основою для міського самоврядування були 
правові  документи,  які  виходили  від  абсолютної  влади 
(царя). Основним серед них є «Городове положення», за-
тверджене  імператором  16.06.1870  р.,  згідно  з  яким  на 
виборчих засадах створювалися органи міського громад-
ського управління: міські думи – як розпорядчі органи та 
міські управи – як виконавчі міські думи обирали міські 
управи у складі голови та кількох членів [5, с. 209].

Реформуючи  самоврядування  міських  громад,  цар-
ський уряд визначив їм функції «господарського самовря-
дування», яке не мало права займатися політикою. Міське 
самоврядування опинилося в більшій залежності від уря-
дової адміністрації. Закон від 29.04.1875 р. встановив для 
Правобережної України жорсткіші, ніж в інших губерніях, 
правила урядового нагляду  за міським самоврядуванням 
(зокрема для міністра внутрішніх справ і губернатора ви-
значалося широке коло підстав для незатвердження на по-
садах міських голів та їх заступників). 
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Міська  реформа  1870  р.  дозволила  уряду перекласти 
на  міські  громади  значну  частину  обтяжливих  для  цен-
тральної влади витрат. В Україні на це витрачалaся майже 
третинa усіх міських коштів, міські ж потреби задовольня-
лись за «залишковим принципом» [5, с. 211–212].

Таким чином, влада на місцях «удержавлювалась», за-
лежність самоврядної влади від державної послаблювала 
позиції першої і фактично зводила її функції та повнова-
ження до державно-господарських.

Дещо відрізнялась статусна ситуація місцевої публіч-
ної, зокрема, самоврядної влади на тих українських зем-
лях, які перебували у складі Польщі, Австрії.

На підставі першого розподілу Польщі 1772 р. Гали-
чина,  а  незабаром  Буковина,  опинилися  під  владою Ав-
стрії. Після третього поділу Польщі до Австрії прилучено 
Холмську  землю  та  окраїни  Берестейського  та  Підлясь-
кого  воєводств.  Але  у  1809  р.  Холмщину  приєднано  до 
варшавського воєводства, а після віденського конгресу – в 
1815 р. – до Царства Польського [6, с. 10].

На західноукраїнських землях на початку ХІХ ст. па-
нувала  австрійська  система  управління.  Очолював  край 
призначений імператором губернатор, якому підпорядко-
вувалося губернське присутствіє. Галичина поділялася на 
циркули (округи) з окружними старостами на чолі. У міс-
тах були створені магістрати в складі бурмістра і радників, 
які призначались урядом. 

У 1849 р. замість губернського управління в Галичині 
було запроваджено намісництво на чолі з намісником, а в 
Буковині – крайове управління на чолі з крайовим прези-
дентом. Намісник, як і крайовий президент, був одноосо-
бовим главою краю. Поряд із намісництвом, як централь-
ним  органом  краю,  існували  місцеві  органи  –  повітові 
старости,  які  в  своїй  діяльності  підпорядковувалися  на-
місникам. Повітові старости мали широкі повноваження, 
вирішуючи різні господарчо-адміністративні питання.

Поряд  із  центральними  урядовими  органами  адміні-
стративного  управління  в  Галичині  і  Буковині  існували 
також органи крайового і місцевого самоврядування.

Хронологічно  місцеве  самоврядування  Австрійської 
(згодом Австро-Угорської) та Російської імперії формува-
лося в один історичний період – у другій половині ХІХ ст. 
Зіставними були економічні та політичні умови – необхід-
ність модернізації у всіх сферах життя, істотні національ-
ні  суперечності  всередині  імперій,  нерівномірність  еко-
номічного та соціального розвитку різних частин держав. 
Однак самоврядування, у тому числі міське, розвивалося 
як один із чинників і результат становлення конституцій-
ної держави в Австро-Угорщині і як спроба зберегти само-
державство в Росії.

Отже,  ідея  самоврядування  по-різному  відбивається 
у  законодавстві.  В Австрії  правова  основа  для  розвитку 
місцевого самоврядування закладається ще в Конституції 
1849  р.  [7,  c.  9].  Ідея  свободи  громади  yпродовж  yсього 
часу  становлення  австрійського  конституціоналізму  де-
кларувалася  в  основних  законах,  зокрема  у Цісарському 
указі  від  04.03.1849  р. №  150  про  затвердження Олуму-
нецької конституції Австрійської держави (розділ ІV Про 
гміни)  [8,  с.  237–245].  Вона  отримала  втілення  у  таких 
принципах,  як  право  територіальної  громади  на  влас-
ність, виборність, підзвітність і підконтрольність органів 
самоврядування, поділ  сфери діяльності  громади,  визна-
ченість повноважень громади та її органів. Щоправда, по-
діл  сфери  діяльності  громади  на  власну  (безпосередню) 
і  делеговану  (доручену),  а  також  невизначеність  обсягу 
делегованої (дорученої) діяльності суперечили ідеї повної 
свободи  громади.  Важливим  положенням  законодавства 
про  громади  та  їх  самоврядування  була  ст. ХХІІ  Закону 
«Про основні засади організації громад», яка передбачала, 
що «столичне місто краю, а за бажанням інші важливі міс-
та, а також важливі місця курортно-оздоровчого значення, 
відповідно до вимог крайового закону, можуть претенду-

вати на отримання окремих статутів, якщо вони таких ще 
не мають» [8, с. 244]. Серед українських міст такі статути 
отримали Львів і Чернівці. 

У період перед революціями 1905 та 1917 р., у Першій 
світовій війні функціонування місцевої публічної влади на 
українських  землях  у  складі  Російської  чи Австро-Угор-
ської імперій залежало від політичної ситуації, військових 
успіхів воюючих сторін й не набуло розвитку. 

З активізацією державотворення та створення Україн-
ської Центральної  Ради  розпочалося  будівництво моделі 
державного  управління  та  місцевого  самоврядування. 
Загальні  засади  організації  місцевого  самоврядування 
сформованo у працях М. Грушевського («Хто такі україн-
ці і чого вони хочуть», «Вільна Україна» тощо), який нео-
дноразово наголошував, що на місцях – у губерніях, по-
вітах, волостях, містах має функціонувати сильна і добре 
організована  народна  влада,  а  шлях  до  демократичного 
державного  і суспільного устрою лежить через розвиток 
самоврядування [5, с. 337].

Незважаючи на  те, що Центральна Рада  у  своїх Уні-
версалах  декларувала  закріплення  та  поширення  прав 
місцевого  самоврядування,  що  є  «органами  найвищої 
адміністративної влади на місцях і до встановлення най-
тіснішого  зв’язку й  співробітництва його  з органами ре-
волюційної демократії, що має бути найкращою основою 
вільного демократичного життя» [9], місцеве  самовряду-
вання так і не набуло розвитку.

Проте фактично на той час діяли: місцеві державні та 
громадські  органи  колишньої  Російської  імперії;  місцеві 
державні  органи  та  місцеві  громадські  органи,  створені 
Тимчасовим урядом; місцеві громадські органи, створені 
Центральною радою; місцеві громадські органи, які вини-
кли стихійно, на хвилі революційної творчості мас; місце-
ві державні та громадські органи, створені більшовиками 
[10, с. 150]. Вочевидь, про жодну співпрацю між різнома-
нітними  самоврядними  та  управлінськими  органами  на 
місцях мови і не могло бути.

Конституція  УНР  (Статут  про  державний  устрій, 
права  і вільності УНР) від 09.01.1918 р. закріпила такий 
принцип взаємодії державної  та  самоврядної влади: «Не 
порушуючи єдиної своєї влади, УНР надає своїм землям, 
волостям і громадам права широкого самоврядування, до-
держуючись принципу децентралізації» [11], однак ці кон-
ституційні положення не були реалізовані.

Гетьман  П.  Скоропадський  одразу  після  приходу  до 
влади  оголошує  розпущення  органів місцевого  самовря-
дування, які були започатковані Центральною Радою. На-
томість ним створюється місцева адміністрація, яку очо-
люють старости. Проте і гетьман П. Скоропадський, і його 
адміністрація переймались розвитком місцевого самовря-
дування та дбали про нього. Про це свідчить хоча б той 
факт, що при міністерстві внутрішніх справ було створено 
«Комісію для перегляду закону про організацію земського 
самоврядування» та «Комісію діячів міського самовряду-
вання» [12, с. 91].

Практика  державотворення  Директорії,  яка  прийшла 
на заміну уряду Гетьманату, також засвідчила певну під-
тримку місцевому самоврядуванню. Спеціальним законом 
«Про місцеві конгреси і ради трудового народу» передба-
чалось створення системи місцевих органів влади – пові-
тових та губернських конгресів трудового народу, губерн-
ських  та  повітових  організаційних  комісій  як  постійних 
органів  управління  [13,  с.  64].  Керівництво  поточною 
роботою  органів  управління  на  місцях  покладалося  на 
Міністерство  внутрішніх  справ,  якому  підпорядковува-
лися губернські  і повітові комісари (голови місцевих ад-
міністрацій), яких призначав міністр внутрішніх справ. Із 
компетенції місцевих органів державної влади було вилу-
чено питання фінансів, земельних справ, освіти та низки 
інших  галузей.  Ці  функції  здійснювали  місцеві  органи 
міністерств та відомств  [13, с. 168–169]. Проте,  задекла-
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рувавши  поновлення  демократичного  устрою  в  умовах 
громадянської  війни, Директорія  так  і  не  змогла  втілити 
їх у життя.

На  західноукраїнських  землях  після  проголошення 
Західноукраїнської Народної республіки державна та міс-
цева публічна влада організовувались чітко та системно. 
16 листопада на  засіданні УНРади було прийнято «Тим-
часовий закон про адміністрацію Західноукраїнської На-
родної Республіки» [14, с. 170]. Зберігаючи попередній ад-
міністративно-територіальний поділ, закон встановлював, 
що  у  повіті  адміністративна  влада  належить  повітовому 
комісару,  який  призначався  державним  секретарем  вну-
трішніх справ. При комісарі шляхом виборів, в яких брало 
участь населення повіту, утворювалася т.зв. повітова на-
ціональна  рада  з  дорадчим  голосом.  Міських  комісарів 
призначав держсекретар внутрішніх справ, а в містечках 
і  селах  (містечкових  і  сільських  громадах)  громадських 
комісарів  призначали  повітові  комісари.  При  міських, 
містечкових  і  сільських  комісарах  діяли  т.  зв.  «прибічні 
ради», які обиралися населенням. Закон докладно врегу-
льовував компетенцію місцевих органів влади і управлін-
ня, які у всій своїй діяльності підпорядковувалися урядові. 
Тимчасово,  через  відсутність  нових  законів,  залишалося 
чинним австрійське законодавство.

Як  зазначає П.Ф.  Гураль,  аналіз  подій  та  документів 
підтверджує, що ЗУНР, її система центральних і місцевих 
органів публічної влади була утворена з участю широких 
мас  населення  на  демократичних  засадах;  організація 
системи  органів місцевої  влади  проходила  організовано, 
чітко за підтримки всіх громадян ЗУНР і в стислі строки 
[5, с. 370–371]. 

У  радянський  період  інститут  місцевого  самовряду-
вання  як  форма  публічної  влади  не  знайшла  належного 
розвитку,  а  сам  термін  «місцеве  самоврядування»  фак-
тично не  вживався. Конституція СРСР  та УРСР містила 
лише розділ про місцеві органи державної влади і управ-

ління. Конституцією СРСР 1977 р. було встановлено, що 
«органами державної влади в краях, областях, автономних 
округах, районах, містах, районах у містах, селищах, сіль-
ських населених пунктах є відповідні Ради народних де-
путатів» (ст. 145), а «виконавчими і розпорядчими органа-
ми місцевих Рад народних депутатів є виконавчі комітети» 
(ч. 1 ст. 149). Таким чином, на місцевому рівні влада була 
розподілена між місцевими радами народних депутатів та 
їхніми виконавчими комітетами.

Висновки. Вироблення сучасних правових засад вза-
ємодії  місцевих  органів  управління  та  самоврядування 
має базуватись на історичних моделях їх співіснування та 
співпраці. 

Централізація влади у Київській Русі, особливо під час 
князювання Володимира Великого,  не  сприяла  взаємодії 
княжої (публічної влади) з общинами. Посилення ролі об-
щин відбулося в епоху середньовіччя, про що свідчать іс-
торичні джерела договірних відносин князя з народом, які 
датуються ХІІ ст., коли князівська влада ослабла і зросло 
значення віча. Цей період характеризується початком роз-
межування публічної влади на місцях і свідчить про ево-
люційність розвитку місцевої публічної влади на україн-
ських землях, що відбувався синхронно з європейськими 
процесами розвитку державності та самоврядування.

Подальший історичний розвиток взаємодії місцевої пу-
блічної влади на українських землях залежав від розвитку 
місцевого  самоврядування  та  його  сутності  –  позначався 
то  посиленням  муніципалізму  в  козацьку  добу,  добу  на-
ціонально-визвольних змагань, то послабленням у період, 
коли українські землі входили до складу іноземних держав. 

Окремо необхідно виділити радянський період (що ба-
зувався на принципах повновладдя рад і демократичного 
централізму), та сучасний період, який характеризується 
подальшою розбудовою місцевого самоврядування та по-
силенням  взаємодії  місцевих  органів  публічної  влади  й 
ґрунтується на демократичних конституційних засадах.
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У статті розкриваються проблеми кібербезпеки України. Звертається увага на наукове осмислення термінів «кіберпростір», 
«кібербезпека». Вказано, що дотепер немає чітко визначеного змісту зазначених термінів, що ускладнює наукове осмислення та подаль-
ше практичне подолання тих проблем і викликів, які постають у кіберпросторі. Актуалізується питання кібермогутності держави. Описано 
основні загрози кібербезпеці України і контексті російської інформаційної війни та кіберагресії.

Ключові слова: кібертероризм, кіберзагроза, кібератака, інформаційна війна, боротьба з кібертероризмом.

В статье раскрываются проблемы кибербезопасности Украины. Обращается внимание на научное осмысление терминов «ки-
берпространство», «кибербезопасность». Указано, что до сих пор еще не существует четко определенного содержания указанных 
сроков, что затрудняет научное осмысление и дальнейшее практичное преодоление тех проблем и вызовов, стоящих в кибер-
пространстве. Актуализируется вопрос кибермогущества государства. Описаны основные угрозы кибербезопасности Украины в 
контексте российской информационной войны и киберагресии.

Ключевые слова: кибертерроризм, киберугрозы, кибератака, информационная война, борьба с кибертерроризмом.

The article reveals the problems of cybersecurity in Ukraine. Attention is paid to the scientific understanding of the terms “cyberspace”, 
“cybersecurity”. It is indicated that there is still no clearly defined content of these terms, which complicates scientific comprehension and 
further more practical overcoming of those problems and challenges that arise in cyberspace. The issue of cyber-power of the state is 
underway. The main threats to the cybersecurity of Ukraine and the context of the Russian information and cyber-revolution are described.

Key words: cyber terrorism, cyber threats, cyber attack, information war, fight against cyber terrorism.

Виклад основного матеріалу. 2018 р.  став  роком по-
зитивних кроків у питанні утвердження інформаційної без-
пеки та  інформаційного суверенітету держави. Прийняття 
у 2017 р. Доктрини  інформаційної безпеки України стало 
фундаментом, на якому держава змогла почати перебудову-
вати свою діяльність у цій царині на базі підпорядкованості 
єдиному стратегічному задуму та узгодженості дій різних 
органів  державної  влади.  Водночас  залишається  значна 
кількість стратегічних викликів та загроз у сфері інформа-
ційної безпеки, які потребують першочергового вирішення. 

Завдяки  системним  зусиллям українських державних 
структур  упродовж 2014–2018  рр.  вдалося  істотно  змен-
шити  спроможності  РФ  щодо  поширення  на  території 
України власних деструктивних наративів. Цьому сприя-
ло обмеження мовлення російських телеканалів та росій-
ського  медіа-продукту  (телесеріалів,  кінофільмів),  поси-
лення контролю за друкованою літературою, яка містить 
висловлювання та наративи, що становлять загрозу націо-
нальній безпеці, запровадження економічних санкцій (що 
дало змогу додатково обмежити діяльність частини росій-
ських  соціальних мереж),  точкове  висилання  з  території 
держави  співробітників  російських  пропагандистських 
медіа та ін. 

Однак ключовою проблемою все ще лишаються стра-
тегічні дезінформаційні кампанії, що реалізуються агресо-
ром із залученням усього доступного йому арсеналу при-
йомів та засобів ведення інформаційної війни.

Останні  сформовані  РФ  у  чітку  пропагандистську 
систему,  яка  спрямовується  такою ж  чіткою політичною 

волею керівництва Росії. Ключові цілі таких кампаній ві-
домі і мало змінилися протягом цих років – дискредитація 
української влади, сіяння розбрату між владою та грома-
дянами  як  начебто  антагоністичних  суб’єктів,  дискреди-
тація  України  на  міжнародній  арені,  легітимація  анексії 
АР Криму  та  терористичних  утворень  на  сході України, 
інспірування внутрішньополітичного вибуху (в т. ч. вико-
ристовуючи протиріччя між Україною та деякими сусідні-
ми державами). 

При цьому агресор шукає різноманітні шляхи впливу 
на  український медіапростір,  використовуючи  для  цього 
мережі  агентів  впливу  з  числа представників  політичної 
еліти,  медіа  сфери,  церковних  структур,  псевдонеурядо-
вих організацій та окремих публічних осіб. Усі  вони ак-
тивно задіяні у спробах протидіяти становленню України 
як єдиної, незалежної, суверенної держави. Варто зазначи-
ти, що пошук ефективних інструментів протидії дезінфор-
маційним кампаніям має не лише внутрішньоукраїнський, 
але  й  більш  загальний  вимір.  Якщо  трендом  «холодної 
війни» було засекречування, приховування інформації, то 
сучасний тренд полягає більше в розкритті та поширенні 
інформації. При цьому закритість лише збільшує простір 
для  маніпуляцій,  у  чому  дорікають,  зокрема,  Б.  Обамі, 
який, не поділившись інформацією американської розвід-
ки  щодо  винуватців  катастрофи  МН17,  надав  мовчазну 
згоду  на  поширення  російської  дезінформації  та  пропа-
ганди [1].

Отже, небажання «загострювати» ситуацію чіткими 
та  зрозумілими  заявами  може  призводити  до  зростання 
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стратегічної переваги агресора у світовому інформаційно-
му просторі. Так само агресор продовжує активно викорис-
товувати мережеві інформаційні ресурси, або фінансуючи 
чинні  (шукаючи  нові шляхи  для  цього),  або  створюючи 
нові. Справа К. Вишинського та «РИА Новости Украи-
на»  свідчить  про  те, що  ця  діяльність  не  припиняється, 
однак розслідувати такі справи ще досить складно, у тому 
числі через недосконалість українського законодавства. 

З аналогічними проблемами стикаються і країни Захо-
ду, які вживають дедалі активніших кроків щодо реформу-
ванням свого нормативно-правового поля з метою недопу-
щення використання мережевих  інформаційних ресурсів 
чи нових медіа  з деструктивною метою. Такі  ініціативи, 
як  новий  закон Німеччини  проти  використання  соціаль-
них мереж для поширення мови ненависті чи французь-
кий закон із недопущення використання соціальних медіа 
з метою дезінформації під час виборів, є тими пріоритета-
ми демократичних практик, на які орієнтується й Україна. 
Значною  мірою  проблеми  деструктивного  використання 
інтернет-сервісів пов’язані із невизначеністю юридичного 
статусу інтернет-ЗМІ в Україні та обмеженими можливос-
тями України  вплинути на тих інформаційних суб’єктів, 
що ведуть свою діяльність із території інших країн. Укра-
їнське  законодавство  в  цій  сфері  є  чи не найбільш лібе-
ральним з усіх європейських держав, що подекуди ставить 
під загрозу суспільну злагоду та національну безпеку на-
шої країни. 

Водночас  ситуація  із  розслідуваннями  США  та  ЄС 
щодо  окремих  соціальних  сервісів  (соціальних  мереж) 
та ті проблеми, з якими вони стикаються на цьому шляху 
(в тому числі пошук шляхів правозастосування прийнятих 
рішень щодо цих сервісів) свідчить про те, що норматив-
но-правове поле у сфері регулювання інтернету є вкрай [2] 
недосконалим не тільки в Україні й потребує істотного ре-
формування. При цьому спостерігається брак діалогу між 
державою та власниками соціальних сервісів, що усклад-
нює пошук рішення в цій царині. 

Варто констатувати, що дедалі більше деструктивних 
інформаційних впливів в Україні здійснюються на регіо-
нальному рівні,  причому це  характерно не  лише для  те-
риторій, які традиційно є зонами пріоритетного інформа-
ційного  впливу  російської  пропаганди,  а  й  для  західних 
регіонів  України,  де,  крім  російського,  посилюється  ін-
формаційний  вплив  і  сусідніх  держав. Питання  історич-
ної  пам’яті,  регіональної  політики,  забезпечення  прав 
національних меншин  дедалі  частіше  стають  предметом 
маніпуляцій із боку інших держав, але так само і РФ, яка 
намагається  їх використати у власних  інтересах. Активі-
зують не завжди дружню інформаційну діяльність у при-
кордонних регіонах й інші сусідні держави, загострюючи 
ситуацію в регіоні [3]. 

Загрозою  залишається  інформаційне  домінування 
держави-агресора  на  тимчасово  окупованих  територіях 
Криму та Донбасу. Незважаючи на поступово відновлю-
вану мережу теле- та радіомовлення для донесення укра-
їнських  новин  на  ці  території,  саме  російські  наративи 
здебільшого  формують  світосприйняття  мешканців  оку-
пованих  територій України. Серед  причин  такого  явища 
– неповна сформованість державної політики щодо окупо-
ваних територій, що ускладнює вироблення спеціалізова-
ного контенту для їх мешканців та протидію російському 
деструктивному впливу в інформаційній сфері. Водночас 
з  українського  боку  здійснюються  заходи  недопущення 
реалізацій спроб РФ та підконтрольних їй терористичних 
угруповань поширювати інформаційну агресію на контр-
ольовану Україною територію [4].

Зокрема, у 2018 р. було запущено комплексну систему 
протидії  антиукраїнському  мовленню  в  зоні  проведення 
операції Об’єднаних сил, Луганській та Донецькій облас-
тях. За допомогою спеціальних технічних рішень зазначе-
на система не дає змоги поширювати сигнал телевізійного 

мовлення  держави-агресора  та  підконтрольних  їй  утво-
рень на  території Донецької  та Луганської  областей  (що 
здійснюється за допомогою неправомірного використання 
захоплених передавачів українських телерадіокомпаній та 
радіочастотного  ресурсу  України).  Таке  мовлення  агре-
сора  поширює  відверту  антиукраїнську  пропаганду,  яка 
завдає шкоди національним інтересам та порушує інфор-
маційний  суверенітет  країни.  Значною  мірою  маніпуля-
тивні впливи з боку агресора стають наслідком усе ще не-
системних зусиль  із впровадженням медіа  грамотності в 
Україні та слабкими освітніми програмами щодо вихован-
ня критичного мислення. Ще однією ареною інформацій-
ного протиборства з агресором залишається кіберпростір. 

У 2017 р. у рамках російських кампаній зі  знищення 
української  державності  здійснено  низку  кібернетичних 
операцій проти України, основними з яких були: 

«BugDrop» (червень 2016 – березень 2017 рр.); 
«WannaCry» (відома як «WannaCwt», червень 2017 р.); 
«NotPetya» (відома  також  як  «Petya.A»,  «Petya»,  27–

30 червня 2017 р.). 
Цілями цих кібероперацій були: добування конфіден-

ційної  інформації  щодо  діяльності  об’єктів  критичної 
інфраструктури,  органів  державного  управління,  офісів 
міжнародних,  у  т.  ч.  правозахисних,  організацій  (у  т.  ч. 
на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луган-
ської областей і в Криму), політичних партій, впливових 
ЗМІ;  перешкоджання  роботі  систем  управління  великих 
компаній,  об’єктів  енергетичної  і  транспортної  інфра-
структури, банківських установ для послаблення україн-
ської економіки.

За  оцінками  експертів  американської  науково-дослід-
ної компанії з кібербезпеки «CyberX», внаслідок операції 
«BugDroр» підконтрольні Кремлю хакерські угруповання 
проникали в мережі і системи офісів міжнародних (зокре-
ма   правозахисних) організацій, які діяли у т. ч. на тим-
часово  окупованих  територіях  Донецької  й  Луганської 
областей, об’єктів енергетичної інфраструктури, науково-
дослідних установах, деяких впливових ЗМІ, використан-
ні  «нетипових»  методів  проникнення  в  обчислювальні 
мережі для заволодіння конфіденційною інформацією, що 
циркулює в органах державного управління, на об’єктах 
критичної,  у  т.  ч.  енергетичної,  інфраструктури,  впливо-
вих  ЗМІ.  Результатом  кібероперації  «WannaCry»  стало 
ураження і виведення з ладу близько 300 тис. комп’ютерів 
у близько 150 країнах, а хакерським угрупованням вдало-
ся  шахрайським  способом заволодіти коштами, за різни-
ми оцінками, у розмірі від 1 до 4 млрд дол. США. Захід-
ні  експертні  установи відповідальність  за  кібероперацію 
«WannaCray» покладають на РФ та КНДР [5]. 

Спрямовано  антиукраїнською  була  й  кібероперація 
«NotPetya»  27–30 червня 2017 р. Нині  західні уряди пу-
блічно  визнають,  що  за  цією  атакою  стояла  Російська 
Федерація. І остання не збирається обмежувати свою про-
типравну діяльність у кіберпросторі – у 2017 р. вона так 
само  намагалась  атакувати  енергетичну  інфраструктуру 
США [6] та Великобританії, а у 2018 р. постійно розши-
рювала як географію, так  і характер кібератак на західні 
уряди, охопивши такою діяльністю США [7], Німеччину 
[8],  Великобританію  [9],  Нідерланди  [10].  Потужна  кі-
бератака,  яку  було  завчасно  викрито,  готувалась  і  проти 
України – міжнародні дослідницькі структури та україн-
ські правоохоронні органи спільно викрили масштабне за-
раження мережевих пристроїв за допомогою шкідливого 
програмного  забезпечення VPNFilter. На  думку СБУ,  ця 
атака  готувалася  для  проведення  як  кіберрозвідувальної 
діяльності, так і кібердиверсій (у тому числі проти об’єктів 
національної  критичної  інфраструктури).  Виявлення  та 
попередження цієї атаки стало можливим завдяки тій ро-
боті, що були здійснена за рік у сфері кібербезпеки Укра-
їни,  у  тому  числі  –  з  допомогою НАТО. У  2017  р.  було 
успішно звершено перший етап Трастового фонду НАТО, 



244

№ 1 2019
♦

принциповим  організаційним та технічним задумом якого 
була розбудова мережі ситуаційних центрів  кібербезпеки 
[11]. У межах цього етапу в структурі суб’єктів національ-
ної системи кібербезпеки такі центри було відкрито в СБУ 
(Ситуаційний центр забезпечення кібернетичної безпеки) 
[12], Національному банку України  (CERT)  [13]  та Дер-
жавній службі спеціального зв’язку та захисту інформації 
(Центр реагування на кіберзагрози) [14]. На черзі відкрит-
тя CERT-ів у складі інших суб’єктів національної системи 
України. Про успішне завершення першого етапу Трасто-
вого фонду Україна – НАТО з питань кібербезпеки свід-
чить  і  спільна  заява Голови СБУ В. Грицака,  заступника 
Генерального  секретаря  НАТО  С.  Дукару  та  заступника 
директора Румунської  служби  інформації К.  Бізадя,  зро-
блена 4 липня 2017 р. [15]. При цьому сторонами досяг-
нуто домовленостей щодо  започаткування другого  етапу 
Трастового фонду Україна – НАТО з питань кібербезпеки, 
оскільки  розроблення  та  вдосконалення  механізмів  за-
хисту  об’єктів  критичної  інфраструктури  від  зовнішніх 
посягань є критично важливим питанням в умовах сього-
дення. У подальшому до спільного контуру безпеки пла-
нується включити всі важливі для держави й суспільства 
об’єкти  сектору  безпеки  та  оборони,  охорони  правопо-
рядку  та  галузеві  об’єкти  критичної  інформаційної  інф-
раструктури держави [16]. У рамках подальшої реалізації 
проектів Трастового фонду передбачається  створення на 
базі Головного об’єднаного центру захисту інформації та 
кібернетичної безпеки в ІТС Збройних сил України між-
відомчого Центр ситуаційного моделювання систем кібер-
захисту у сфері безпеки та оборони. 

Завдяки Закону України «Про санкції» вдалось обмеж-
ити  поширення на території України програмних продук-
тів,  які  могли  використовуватись  агресором  задля  збору 
розвідувальної  інформації або шпигування за користува-
чами таких систем. 

У 2018 р. повноцінно запрацювали Стратегія кібербез-
пеки України  і прийнятий у 2017 р. Закон України «Про 
основи кібербезпеки України» – державні органи актив-
но  здійснюють  їх  реалізацію.  Розвивається  міжнародна 
співпраця України у сфері кібербезпеки. Один  із ключо-
вих партнерів України з цього питання – США, який надає 
значну допомогу Україні для розвитку кіберспроможнос-
тей українських безпекових органів. Прийнятий у 2018 р. 
Палатою представників Конгресу США «Закон про співп-
рацю з Україною з питань кібербезпеки»  дасть  змогу 
додатково систематизувати цю співпрацю. Крім того, цей 
закон має і важливе політичне значення, засвідчуючи сис-
темну підтримку України з боку США у питаннях захисту 
її кібербезпеки та державного суверенітету. 

Однак, незважаючи на докладені зусилля, досі є значна 
кількість стратегічних проблем у сфері кібербезпеки, які 
потребують вирішення. Ключовим викликом найближчо-
го часу стане убезпечення демократичного виборчого про-
цесу (на всіх етапах) від кібервтручань із боку РФ. Перші 
результати розслідування втручання РФ у президентську 
виборчу  кампанію  у  США  2016  р.  вкотре  засвідчили 
масштаби загроз від можливих кібератак контрольованих 
РФ  хакерських  угруповань  об’єктам  критичної  інфра-
структури будь-якої країни. 

У  травні  2017  р.  президент  США  призначив  екс-
керівника ФБР США Р. Мюллера керівником незалежної 
спеціальної  групи  з  розслідування  ймовірного  втручан-
ня РФ у президентську виборчу кампанію США 2016 р. 
Зважаючи на це,  а  також на  заплановані на 2019 р.  пре-
зидентські та парламентські вибори в Україні, міжнародні 
експерти,  зокрема  представники  Національного  центру 
кіберзахисту Міністерства  національної  оборони  Литви, 
прогнозують, що у 2018 р. РФ може розпочати масштаб-
ну інформаційну операцію з метою впливу на результати 
цих виборів. При цьому кібернетичному складнику згада-
ної інформаційної операції буде відведено ключову роль. 

Особливості  цієї  інформаційної  операції,  найімовірніше, 
будуть такими: зосередження спеціальними службами РФ 
основних  зусиль  на маніпулюванні  суспільними  настро-
ями  та  моделюванні  поведінки  потенційного  виборця; 
«комплексний підхід» до планування операції із забезпе-
чення необхідних для РФ змін політичного курсу країни. 

РФ  буде  розглядати  підсумки  голосування  тільки  як 
«проміжний» результат операції, тому після завершення 
виборчих кампаній втручання Кремля у внутрішні проце-
си України не припиняться. Україна завчасно готується до 
такого розвитку подій, напрацьовуючи превентивні рішен-
ня в межах завдань Ради національної безпеки й оборони 
України [17]. 

Безпека  виборів  буде  істотно  ускладнена  без  ефек-
тивної  реалізації  Стратегії  кібербезпеки  України,  що 
неможливо  без  проведення  оцінки  ефективності  її  вико-
нання. Введена в дію у 2016 р. вона активно реалізується 
суб’єктами  національної  системи  кібербезпеки.  Однак  і 
до цього часу відсутня комплексна система оцінки  її ви-
конання,  що  робить  неможливим  оцінити  ефективність 
докладених  зусиль,  зрозуміти,  які  проблеми  виникають 
на шляху  реалізації.  Через  те  незрозумілим  є,  наскільки 
ефективно органи державної  влади діють  у цій  сфері  та 
чи потребує  зазначена  стратегія  корегування. Досі неви-
рішеним залишається питання осучаснення системи КСЗІ 
або її заміна на інші системи захисту. Сама ідея, внутріш-
ня структура й модель впровадження КСЗІ здебільшого не 
відповідають вимогам сучасного кіберзахисту (особливо в 
недержавному секторі, надто ж у бізнесі). Це стає причи-
ною перманентної гострої критики у вітчизняних експерт-
них та бізнесових колах, яка зосереджується на статичнос-
ті  системи,  її  громіздкості  та  обмеженості  в можливості 
масштабування. 

Крім  того,  Закон  України  «Про основні засади за-
безпечення кібербезпеки України»  вимагає  проведення 
незалежного  аудиту  інформаційної  безпеки  на  об’єктах 
критичної  інфраструктури  здійснюється  на  основі  між-
народних стандартів, стандартів Європейського Союзу та 
НАТО,  відповідна  нормативна  база  нині  активно  напра-
цьовується. 

Об’єкти критичної інфраструктури та їх захист також 
є  однією  з  важливих  проблем  сфери  кібербезпеки,  що 
має бути вирішена найближчим часом. На жаль, досі не 
було створено реєстру об’єктів критичної  інформаційної 
інфраструктури,  що  мав  бути  затверджений  Кабінетом 
Міністрів України (водночас із 2016 р. діє Порядок фор-
мування переліку інформаційно-телекомунікаційних 
систем об’єктів критичної інфраструктури держави, 
затверджений Постановою КМУ № 563 від 23 серпня 
2016 р.). Відсутність такого реєстру створює проблеми у 
формуванні єдиної політики їх захисту, а тому ускладнює 
реалізацію державної політики щодо сфери кібербезпеки. 

Водночас суб’єкти національної системи кібербезпеки 
намагаються здійснювати безпекову політику в цій царині 
й  на  поточному  етапі.  Зокрема, Службою безпеки Укра-
їни  спільно  з  розпорядниками  окремих  об’єктів  критич-
ної інфраструктури досягнуто попередніх домовленостей 
щодо надання доступу до інформаційної системи Malware 
Information Sharing Platform and Threat Sharing «Ukrainian 
Advantage»  з  метою  обміну  ідентифікаторами  компро-
метації,  що  використовувались  у  цільових  кібератаках. 
Крім того, Державним центром кіберзахисту та протидії 
кіберзагрозам  Держспецзв’язку  було  розроблено  проект 
Протоколу спільних дій основних суб’єктів забезпечення 
кібербезпеки, суб’єктів кіберзахисту та власників (розпо-
рядників)  об’єктів  критичної  інформаційної  інфраструк-
тури під час попередження, виявлення, припинення кібе-
ратак та кіберінцидентів, а також усунення їхніх наслідків. 

Останнє ставить питання про більш інтенсивний розви-
ток сфери кібербезпекового державно-приватного партнер-
ства, а в більш загальному сенсі – побудови довгострокових 
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довірчих відносин між урядовими та бізнес структурами у 
сфері забезпечення кібербезпеки. Брак довіри між сторона-
ми робить практично неможливою розбудову справді ефек-
тивної загальнодержавної системи кібербезпеки, особливо 
зважаючи  на  те,  що  значна  кількість  об’єктів  критичної 
інфраструктури перебуває у приватній власності. Розбудова 
такої довіри має базуватися на основі передбачуваності дій 
сторін,  розуміння мотивів прийняття  рішень  та наявності 
спільно реалізованих проектів у сфері кібербезпеки. 

Висновки. З  метою  посилення  захисту  вітчизняного 
інформаційного простору  видається  необхідним посили-
ти спроможності та активізувати взаємодію компетентних 
правоохоронних органів за такими напрямами: 

– виявлення, попередження та локалізація (припинен-
ня)  спеціальних  інформаційних операцій  із  боку країни-
агресора проти України; 

– виявлення фактів та намагань маніпулювати суспіль-
ною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовір-

ної, неповної або упередженої інформації, нагнітання па-
нічних настроїв у засобах масової інформації, у тому числі 
у мережі Інтернет; 

– моніторинг впливу на вітчизняний медіа-ринок про-
цесів, що відбуваються в інформаційній, політичній, еко-
номічній,  соціальній  та  інших  сферах,  із  метою прогно-
зування змін, які відбуваються в них, потенційних загроз 
інформаційній безпеці та своєчасного реагування; 

– посилення контролю за діяльністю закордонних  ін-
формаційних структур та їх функціонерів, насамперед РФ, 
вжиття дієвих заходів щодо недопущення з  їх боку здій-
снення антиукраїнської інформаційної діяльності; 

– вжиття додаткових заходів, спрямованих на блоку-
вання поширення в ЗМІ та інтернет-просторі матеріалів, 
що містять заклики до посягання на державний сувере-
нітет,  територіальну  цілісність  України,  розпалювання 
міжнаціональних,  міжконфесійних  конфліктів,  пропа-
ганду війни.
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Стаття присвячена дослідженню сутності принципу заборони дискримінації, позитивній дискримінації, а також податкової пільги як 
одного із проявів позитивної дискримінації. Автор аналізує актуальну судову практику Європейського суду з прав людини, наукові праці, 
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The article outlines the study of the content of the principle of non-discrimination, positive discrimination, and tax relief as one of the mani-
festations of positive discrimination. The author analyzes the current judicial practice of the European Court of Human Rights, treatises, current 
legislation. The author also offers ways to improve the Ukrainian tax legislation. 
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Постановка проблемы.  Все  принципы  налогового 
права представляют собой единую систему и неразрывно 
связаны между собой. Так, модель субстантивного (факти-
ческого) равенства реализуется с помощью двух основных 
принципов: дифференциации правового регулирования и 
позитивной дискриминации. Кроме того, для реализации 
принципа равенства особое  значение имеет принцип не-
дискриминации, который означает запрет необоснованно-
го неодинакового отношения по определенному признаку 
к лицам при одинаковых обстоятельствах или же наобо-
рот – одинакового отношения при отличных обстоятель-
ствах.  Названные  категории  достаточно  исследованы 
юридической  наукой,  однако  остается  проблема  исполь-
зования  научных  достижений  на  практике,  в  частности 
при  законотворческой  деятельности,  применения  орга-
нами  государственной  власти  при  осуществлении  своих 
полномочий  и  судами  в  процессе  судопроизводства,  что 
обусловливает значительный научный интерес.

исследованием указанной проблематики занимались 
А. Вашанов, С. Погребняк, С. Равлинко. Кроме того, дис-
криминация налогоплательщиков по одному из признаков 
часто является предметом рассмотрения в национальных 
и международных судебных инстанциях.

Целью  этой  статьи  является  исследование  сущности 
принципа недискриминации в налоговом праве, позитив-
ной дискриминации и налоговой льготы как одного из про-
явлений позитивной дискриминации в налоговом праве.

изложение основного материала. Соблюдение прин-
ципа недискриминации является важным в рамках обеспе-
чения требований и стандартов Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, статья 14 которой запрещает 
дискриминацию по любому признаку в процессе пользо-
вания признанными в ней правами и свободами  [1]. Эта 
статья также определяет, что дискриминация имеет место, 
если объективно имеются три элемента: выявлены факты, 
которые  свидетельствуют  о  предвзятости  (наличие  раз-
личного отношения и подходов); разный подход разумно 
не  оправдан;  отсутствует  надлежащая  пропорциональ-
ность между использованными средствами и целью. При 
этом Протокол № 12  к Конвенции устанавливает  общий 
запрет дискриминации по любому признаку.

Рассматривая  дела  о  дискриминации,  Европейский 
суд по правам человека использует принцип пропорцио-
нальности и  объективности,  исследуя  элементы которые 
заключаются в следующем: 1) должны быть установлены 
факты, свидетельствующие о разном отношении; 2) разни-
ца в отношении не оправдана легитимной целью, то есть 
отсутствует объективное обоснование целей и результатов 
соответствующего мероприятия; 3) отсутствует разумная 
соизмеримость между средствами, которые используются, 
и достигаемой целью [2].

Как отметил ЕСПЧ в решении «D. H. и другие против 
Чешской Республики»,  дискриминацией  является неоди-
наковое отношение, которое не основывается на каких-ли-
бо объективных и разумных причинах, к лицам при при-
мерно одинаковых обстоятельствах. Однако Суд отметил, 
что статья 14 не запрещает Члену Конвенции обращаться 
с различными группами лиц по-разному для того, чтобы 
исправить  «фактическое»  неравенство  между  ними.  Бо-
лее  того,  при  определенных  обстоятельствах  отсутствие 
попыток исправить неравенство путем различного  обра-
щения  само  по  себе  может  привести  к  нарушению  ста-
тьи 14 [3].

Michael  S.  Knoll  и  Ruth  Mason  раскрывают  суть  яв-
ления  налоговой  дискриминации  следующим  образом: 
«Государства  могут  быть  обвинены  в  «налоговой  дис-
криминации»,  когда  они  по-разному  облагают  налогом 
иностранцев  и  местных,  где  под  «местными»  подра-
зумеваются  граждане,  физические  лица  –  резиденты  и 
компании-резиденты.  Налоговый  недискриминационный 
принцип обманчиво прост: налог любит сходство» [4].

В  соответствии  с  Законом  Украины  «О  принци-
пах  предотвращения  и  противодействия  дискримина-
ции в Украине» от 06.09.2012 № 5207-VI  (далее – Закон 
№  5207-VI)  дискриминация  рассматривается  как  ситуа-
ция, при которой лицо и/или группа лиц по их признакам 
расы,  цвета  кожи,  политических,  религиозных  и  других 
убеждений,  пола,  возраста,  инвалидности,  этнического 
и  социального  происхождения,  гражданства,  семейно-
го  и  имущественного  положения,  места  жительства, 
языковым  или  другим  признакам,  которые  были,  есть  и 
могут быть действительными или допускаемыми (далее – 



247

Порівняльно-аналітичне право
♦

определенные признаки), испытывают ограничения в при-
знании, реализации или пользовании правами и свобода-
ми в  любой форме,  установленной  этим Законом,  кроме 
случаев,  когда  такое  ограничение  имеет  правомерную, 
объективно обоснованную цель, способы достижения ко-
торой являются надлежащими и необходимыми.

Указанный  выше  Закон №  5207-VI  в  качестве  форм 
дискриминации  различает  прямую  дискриминацию  как 
ситуацию,  при  которой  с  лицом  и/или  группой  лиц  по 
их  определенным  признакам  ведут  себя  менее  благо-
склонно,  чем  с  другим  лицом  и/или  группой  лиц  в  ана-
логичной ситуации, кроме случаев, когда такое поведение 
имеет  правомерную,  объективно  обоснованную  цель, 
способы  достижения  которой  являются  надлежащими  и 
необходимыми (п. 6 ст. 1 Закона); и косвенную дискрими-
нацию как  ситуацию,  при  которой  в  результате  реализа-
ции  или  применения  формально  нейтральных  правовых 
норм, критериев оценки, правил, требований или практи-
ки для лица и/или группы лиц по их определенным при-
знакам возникают менее благоприятные условия или по-
ложение по сравнению с другими лицами и/или группами 
лиц, кроме случаев, когда их реализация или применение 
имеет  правомерную,  объективно  обоснованную  цель, 
способы  достижения  которой  являются  надлежащими  и 
необходимыми (п. 3 ст. 1 Закона).

Как отмечает З.П. Равлинко, дискриминация – это нор-
мативное нарушение, и «хотя от нее страдает отдельный 
человек,  причиной  этого  страдания  является не  его пар-
тикулярность, а свойство, которым обладает не только он, 
а еще определенное неперсонифицированное количество 
людей –носителей того же признака» [5].

По  мнению  исследователя,  формула  прямой  дис-
криминации  является  комбинацией  трех  составляющих: 
а) неблагоприятного поведения, б) образца для сравнения 
и в) причины в форме наличия у лица определенного за-
щищенного признака. В то же время формула косвенной 
дискриминации является конфигурацией таких составля-
ющих,  как:  а)  наличие  нейтрального  правила,  критерия 
или практики; б) значительно большее влияние на группу 
лиц,  которые имеют «защищенный признак»;  в) образец 
для сравнения (другие лица в аналогичной ситуации) [6].

Как  считает  А.В.  Вашанов,  дискриминация  может 
быть  легальной  и  фактической.  Легальная  дискримина-
ция  непосредственно  предусмотрена  в  законодательстве 
конкретной страны, фактическая дискриминация не пред-
усмотрена в законодательстве, но на самом деле существу-
ет. Легальная дискриминация изначально ставит опреде-
ленную группу лиц в неравное положение по сравнению с 
другими лицами, чем нарушает равенство возможностей, 
фактическая дискриминация нарушает принцип равенства 
обращения,  что  также приводит к нарушению равенства 
возможностей [7].

С.  Равлинко  отмечает,  что  основными формами  дис-
криминации  являются  позитивная  и  отрицательная  дис-
криминации.  Негативная  дискриминация  имеет  место 
при  необоснованном,  произвольном  отношении  к  лицу 
(группе лиц), которое в итоге приводит к ущемлению прав 
последних. Такая форма дискриминации является перво-
начальной,  и  о  позитивной  дискриминации  как  о  разли-
чении  в  результате  обоснованного  неравенства  в  обще-
ственной жизни для обеспечения фактического равенства 
начали говорить не так давно. Некоторые ученые до сих 
пор спорят о корректности употребления словосочетания 
«позитивная дискриминация» со ссылкой на то, что дис-
криминация может быть только отрицательной, и вместо 
этого  предлагают  позаимствовать  у  американских  кол-
лег  термин  “affirmative  action”,  что  в  переводе  означает 
«утвердительные действия» [8].

Уже  упомянутый  Закон №  5207-VI  не  содержит  по-
нятия  «позитивная  дискриминация»,  а  в  пункте  5  части 
1  статьи  1  содержится  определение  украинского  анало-

га  “affirmative  action”. Так,  Закон № 5207-VI  определяет 
позитивные действия как специальные временные меры, 
которые имеют правомерную, объективно обоснованную 
цель,  направленную  на  устранение  юридического  или 
фактического неравенства в возможностях для лица и/или 
группы  лиц  реализовывать  на  равных  основаниях  права 
и свободы, предоставленные им Конституцией и закона-
ми Украины и которые в соответствии с частью 3 статьи 6 
этого Закона не считаются дискриминацией.

Однако С. Равлинко не соглашается с вышеуказанным 
и  предлагает  разграничивать  понятия  дискриминация  в 
узком  и  широком  смыслах.  Дискриминация  в  широком 
смысле – это различия лиц по определенному признаку, в 
результате чего этим лицам обеспечивается разный доступ 
к правовым благам. Доступ к благу здесь может быть либо 
ограничен – тогда речь идет об ущемлении права, или рас-
ширен – тогда речь пойдет о привилегии. Дискриминация 
в  узком  смысле  означает  неблагоприятное  отношение  к 
лицу  в  результате  нарушения  принципа  равенства,  при-
чиной чего является определенный признак, которым это 
лицо обладает [9].

Проявлением  дискриминации  считается  налоговая 
льгота. Современное понимание налоговой льготы долж-
но исходить из того, что это не исключение из правила все-
общности  и  равенства  налогообложения,  а  необходимая 
мера  для  обеспечения  дифференцированного  равенства, 
как  обеспечение  одинакового  правового  регулирования 
применительно к субъектам, находящимся одновременно 
в равном состоянии и при равных условиях.

Интересным  примером,  иллюстрирующим  взаимос-
вязь принципа запрета дискриминации и налоговой льготы, 
является  рассмотренное  ЕСПЧ  дело  «Van  Raalte  v.  The 
Netherlands»,  где  было  указано  о  недопустимости  дис-
криминации  по  гендерному  признаку  при  установлении 
определенных налогов и предоставлении налоговых льгот.

По  обстоятельствам  дела  заявитель,  гражданин 
Ван Раальте, родился в 1924 году, проживает в г. Амстер-
дам. Женат не был, детей нет. 30 сентября 1987 налоговая 
администрация приняла решение об уплате заявителем с 
1985 года налогов, которые устанавливались различными 
обязательными программами социального обеспечения, в 
том числе и  теми,  что  установлены Генеральным Актом 
о  содержании  ребенка.  Заявитель  подал  возражения  к 
инспектору. Доказывал,  что  поскольку Генеральный Акт 
освободил незамужних женщин старше 45 лет от обязан-
ности платить налоги согласно установленной схеме, но 
не освободил от этого холостых мужчин того же возраста, 
то такое налогообложения является дискриминационным. 
Инспектор отклонил возражения 25 ноября 1987.

Апелляционный суд постановил, что разница в отно-
шении к женщинам и к мужчинам вызвана не половыми 
признаками, а биологическими особенностями и различи-
ями, связанными с репродуктивной функцией. Верховный 
Суд 11 декабря 1991 также отклонил апелляцию.

Проанализировав  обстоятельства  данного  дела  и 
принципы  ст.  14  Конвенции,  Суд  рассмотрел  вопрос  о 
том, имело ли место в данном случае разное отношение 
к  лицам  в  одинаковых  ситуациях.  На  этот  вопрос  Суд 
дал утвердительный ответ, одновременно признавая, что 
установленная разница основывалась на признаках пола. 
Прибегая к такой дифференциации в национальном зако-
нодательстве, правительство стремилось почтить чувства 
женщин определенного возраста, которые не имели и, ве-
роятно, никогда не будут иметь детей.

Признавая,  что  государство  действовало  в  пределах 
национальной  юрисдикции,  вводя  ограничения  относи-
тельно  обязанности  платить  взносы  в  программы  соци-
ального обеспечения, Суд отметил, что такие исключения 
должны  касаться  и  мужчин,  и  женщин,  если  только  не 
было  достаточных  оснований,  чтобы  обосновать  такую 
дифференциацию.
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По данному делу существования таких аргументов не 
было доказано в суде. Ведь женщина в возрасте 45 лет мо-
жет родить ребенка, а мужчина 45 лет или младше может 
быть  не  способен  к  оплодотворению.  Более  того,  неза-
мужняя  бездетная женщина  в  возрасте  45  лет  или  стар-
ше, которая может пользоваться льготами в соответствии 
с  упомянутым  актом,  могла  бы  вступить  в  брак  с  муж-
чиной, который уже имеет детей от предыдущего брака. 
Учитывая вышеизложенное, «ни одно законно мотивиро-
ванное стремление защитить чувства бездетных женщин 
определенного возраста не оправдывают разницы в отно-
шении к лицу по признаку пола» [10].

В  любом  случае  введение  налоговых  льгот  требует 
от  государства  значительной  взвешенности  и  осторож-
ности.  Поскольку  необоснованно  расширенная  система 
налоговых  льгот  по  определенному  налогу,  по  сути,  не-
редко  не  только  нивелирует  фискальную  сущность  та-
кого обязательного платежа, но и за счет необходимости 
повышения ставок налога, из-за необходимости покрытия 
недополученных  объемов  платежей  посредством  льгот 
возлагает  несправедливо  обременительный  налоговое 
бремя на плательщиков такого налога. В то же время при 
введении налоговых льгот каждый раз возникает вопрос, 
не происходит ли нарушение принципов равенства, недис-
криминации и налоговой нейтральности.

Что касается украинского  законодательства,  то  в нем 
тоже все не идеально. Согласно п. 30.1 ст. 30 НК Украины 
налоговая  льгота  –  это  предусмотренное  налоговым  и 
таможенным  законодательством  освобождение  налого-
плательщика от обязанности по начислению и уплате на-
лога  и  сбора,  уплата  им налога  и  сбора  в меньшем раз-
мере при наличии оснований, определенных пунктом 30.2 
этой статьи. Основаниями для предоставления налоговых 
льгот  являются  особенности,  характеризующие  опред-
еленную группу налогоплательщиков, вид их деятельнос-
ти, объект налогообложения или характер и общественное 
значение осуществляемых ими расходов (п. 30.2 ст. 30 НК 
Украины).

Основания для предоставления льготы, установленные 
в пункте 30.2 ст. 30 НК Украины, могут рассматриваться 
в виде «защищенного признака», направленного на созда-
ние позитивной дискриминации. Установление налоговой 
льготы – это в определенной степени позитивные обяза-

тельства [11] органов законодательной власти в контексте 
принятия  приемлемых  (разумных)  и  надлежащих  мер, 
обеспечивающих субстантивное равенство и социальную 
справедливость  налогообложения.  Концептуальная  про-
блема обеспечения такого равенства на уровне норматив-
но-правового  регулирования  заключается  в  выделении 
существенных  обстоятельств,  требующих  дифференциа-
ции [12].

В качестве таких существенных признаков, по которым 
должен  обеспечиваться  одинаковый  подход,  пп.  4.1.2 
п. 4.1. ст. 4 НК Украины выделяет: 1) социальные харак-
теристики налогоплательщика (как социальной, расовой, 
национальной,  религиозной принадлежности);  2) формы 
собственности юридического  лица  и  3)  связь  с  государ-
ством (гражданство физического лица и место происхож-
дения капитала).

Однако указанный подход не является совершенным. 
В  частности,  выделение  в  качестве  критерия  сходства 
только  формы  собственности  юридических  лиц  –  оче-
видное  нарушение  требований  статьи  13  Конституции 
Украины, которая устанавливает равенство субъектов пра-
ва собственности перед законом. Именно поэтому, по на-
шему мнению, в пп. 4.1.2 п. 4.1. ст. 4 НК Украины признак 
«форма  собственности  юридического  лица»  необходимо 
заменить на «форму собственности налогоплательщика».

Вывод. Таким  образом,  как  отмечалось,  модель  суб-
стантивного  (фактического)  равенства  реализуется  с  по-
мощью  двух  основных  принципов:  дифференциации 
правового  регулирования  и  позитивной  дискриминации. 
Соответственно, именно в силу соблюдения дифференци-
ации  правового  регулирования  установление  налоговых 
льгот является не исключением, а составляющей принци-
па  равенства  налогообложения.  Налоговая  льгота  долж-
на  пониматься  как  проявление  позитивной  дискрими-
нации.  Однако,  учитывая  конфликт  между  социальной 
справедливостью  и  экономической  эффективностью  на-
логообложения,  установление  налоговых  льгот  должно 
осуществляться с надлежащей осторожностью, ведь нео-
боснованное предоставление налоговых льгот как прояв-
ление позитивной дискриминации может иметь следстви-
ем  обратную  дискриминацию,  то  есть  нарушение  прав 
тех, кто права на такие льготы не имеет, воспитание «на-
ции иждивенцев».
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ЗАхиСТ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДиНи І ГРОМАДЯНиНА ОРГАНАМи НАЦІОНАЛьНОЇ 
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POLICE OrgaNS aS a NaTIONaL SECurITy ELEMENT

Циганенко А.А.,
помічник судді Окружного адміністративного суду міста Києва

Проаналізовано основні напрями діяльності Національної поліції щодо захисту прав і свобод людини у контексті забезпечення націо-
нальної безпеки України. Розкрито роль нормативно-правового регулювання діяльністю Національної поліції України у цій сфері. Визна-
чено шляхи удосконалення діяльності Національної поліції України у процесі реалізації захисту прав і свобод громадян. Визначаються 
проблемні аспекти діяльності Національної поліції України щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Пропонуються шля-
хи подолання проблем нормативного регулювання діяльності Національної поліції України у сфері забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина з позиції національної безпеки.

Ключові слова: адміністративне право, права і свободи людини, національна безпека, Національна поліція України, Україна.

Проанализированы основные направления деятельности Национальной полиции по защите прав и свобод человека в контексте 
обеспечения национальной безопасности Украины. Раскрыта роль нормативно-правового регулирования деятельности Национальной 
полиции Украины в этой сфере. Определены пути совершенствования деятельности Национальной полиции Украины в процессе ре-
ализации защиты прав и свобод граждан. Определяются проблемные аспекты деятельности Национальной полиции Украины по обе-
спечению прав и свобод человека и гражданина. Предлагаются пути преодоления проблем нормативного регулирования деятельности 
Национальной полиции Украины в сфере обеспечения прав и свобод человека и гражданина с позиции национальной безопасности.

Ключевые слова: административное право, права и свободы человека, национальная безопасность, Национальная полиция Укра-
ины, Украина.

The main directions of the activities of the National Police in protecting human rights and freedoms in the context of ensuring the national 
security of Ukraine are analyzed. The role of normative-legal regulation of activity of the National Police of Ukraine in this area is revealed. The 
ways of improving the activities of the National Police of Ukraine in the process of realizing the protection of the rights and freedoms of citizens 
are determined. The problematic aspects of the activities of the National Police of Ukraine regarding the rights and freedoms of the person and 
citizen are determined. The ways of overcoming the problems of normative regulation of the activities of the National Police of Ukraine in the field 
of ensuring the rights of human and citizens’ freedoms from the standpoint of national security are proposed.

Key words: administrative law, human rights and freedoms, national security, National Police of Ukraine, Ukraine.

У сучасному  світі  ступінь  захисту прав  і  свобод  лю-
дини  є  важливим  показником  досягнутого  суспільством 
та  державою  рівня  національної  безпеки.  Формування  і 
здійснення державою та її правоохоронними органами за-
хисту прав  і свобод людини є складним процесом, спря-
мованим на оновлення, удосконалення засад внутрішньої 
безпеки країни.

В Україні на тлі глибоких соціально-економічних, по-
літичних,  ідеологічних  і  культурних  перетворень  ство-
рення  належних  умов  для  реального  забезпечення  прав 
і  свобод особи є  актуальною теоретичною  і практичною 
проблемою.  Окремі  аспекти  цієї  проблеми  досліджува-
ли  такі  вчені,  як В. Авер’янов В. Андрушко, Н. Армаш, 
Д. Беззубов, О. Бандурка, В. Бесчастний, Ю. Битяк, І. Бо-
родін. С. Благовісний, В. Букач, В. Вознюк, К. Волинка, 
І. Гамалій, Д. Гараджаев, А. Головін, О. Горова, Т. Дашо, 
О. Домбровська, А. Комзюк, С, Ківалов, О. Негодченко, 
Н. Нижник, М. Панов, В. Тихий та інші. Але поза увагою 
дослідників залишилась низка питань. 

Метою статті є аналіз особливостей діяльності органів 
внутрішніх справ України щодо захисту прав і свобод лю-
дини у контексті  забезпечення національної безпеки,  за-
сад державного регулювання діяльністю ОВС у цій сфері, 
шляхів удосконалення такої діяльності.

Права і свободи захищаються діяльністю правоохорон-
них органів України постійно в часі і просторі [1]. «Люди-
на прийшла до суспільства не для того, щоб мати менше 
прав, ніж вона мала раніше, а для того, щоб ці права краще 
оберегти» – справедливо наголошував Т. Пейн [2]. 

Завдання  держави,  яка  претендує  на  те, щоб  назива-
тися правовою, полягає не тільки у тому, щоб визнати за 
своїми громадянами наявність основних природних люд-
ських прав  і  свобод  (оскільки не держава дарує останні, 
проте вона має реальну здатність обмежити їх або зовсім 
виключити із життя суспільства), а у тому, щоб, проголо-

сивши такі права і свободи, забезпечити можливість їх ре-
алізувати та забезпечити безпеку особи [3].

Серед державних органів, на які покладено обов’язок 
здійснення  заходів  щодо  забезпечення  конституційних 
прав і свобод громадян, важливе місце відводиться орга-
нам внутрішніх справ. Вони, порівняно з  іншими право-
охоронними  структурами,  вирішують  найбільше  питань, 
пов’язаних із забезпеченням прав і свобод людини. На ці 
органи покладаються функції захисту прав та свобод гро-
мадян від протиправних посягань та забезпечення громад-
ської безпеки [4].

До основоположних засад державного регулювання ді-
яльністю Національної поліції України у сфері забезпечен-
ня внутрішньої безпеки країни, суспільства і громадянина 
належить принцип гарантії безпеки особи. Науковці його 
визначають  як  сукупність  загальносоціальних,  політич-
них, юридичних та організаційних умов і засобів, що ви-
користовуються Національною поліцією України з метою 
забезпечення  безпеки  особи  від  можливих  посягань  [5]. 
Реалізація  цього  принципу  зазвичай  означає  «регламен-
тований нормами права, демократичний за своїм змістом 
і  формами  здійснення  процес,  який  забезпечує  кожному 
громадянинові ті матеріальні та духовні блага, які лежать 
в основі належних йому суб’єктивних прав, а також захист 
цих прав від будь-яких посягань» [6].

Взірець, до якого повинні прагнути всі народи й дер-
жави  щодо  реалізації  принципу  гарантії  безпеки  особи, 
закладений у таких міжнародних документах, як Загальна 
декларація  прав  людини  від  10.12.1948  р.,  Європейська 
конвенція про захист прав людини і основоположних сво-
бод від 04.1 1.1950 р. тощо [7]. 

Принцип гарантування безпеки особи, який був закрі-
плений у міжнародних документах, отримав свій подаль-
ший розвиток у нормах національного законодавства, зо-
крема, в Конституції України, яка визначає права, свободи 
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та обов’язки людини та громадянина як важливе завдання 
національної безпеки України, компетенцію, повноважен-
ня та коло суб’єктів їх забезпечення [8], Законах України 
«Про  ратифікацію конвенції  про  захист прав  і  основних 
свобод людини» від 17.07.1997 р., «Про національну по-
ліцію» від 2015 р. « Про національну безпеку» від 2018 р. 
та низки інших нормативних актів [9].

Ці нормативно-правові акти є основою державного ре-
гулювання діяльності Національної поліції України щодо 
забезпечення захисту особи як важливого завдання у кон-
тексті  національної  безпеки.  Таке  правове  регулювання 
здійснюється з метою:

–  визначення кола суспільних відносин, що потребу-
ють забезпечення з боку органів внутрішніх справ (у та-
ких  випадках  у  нормативних  актах  зазначаються  зміст, 
сфери  здійснення,  перелік  суб’єктів,  які  користуються 
тією чи іншою можливістю);

–  розмежування  повноважень  (прав  та  обов’язків) 
різних  служб  органів  внутрішніх  справ  та  їх  посадових 
осіб під час забезпечення реалізації прав і свобод грома-
дян  (необхідне  чітке  визначення  прав  та  обов’язків  кон-
кретних  посадових  осіб  органів  внутрішніх  справ щодо 
громадян, державних органів та їх представників, громад-
ських організацій, чітка правова регламентація профілак-
тичних заходів, засобів переконання і примусу, умов, по-
рядку, підстав їх застосування);

–  закріплення видів та заходів відповідальності спів-
робітників органів внутрішніх справ за невиконання або 
неналежне  виконання  певних  повноважень  щодо  забез-
печення прав  і  свобод громадян  (зміст цієї мети полягає 
у забезпеченні принципу законності в діяльності органів 
внутрішніх справ) [10].

Регулятивну роль у забезпеченні реалізації прав і сво-
бод громадян відіграє нормотворча діяльність МВС Укра-
їни, яка здійснюється за допомогою нормативно-правових 
актів [10]. 

До  них  належать:  1)  накази МВС України, що  вида-
ються на підставі й на виконання чинного законодавства; 
2) накази, що регламентують діяльність окремих органів 
(підрозділів) МВС щодо захисту прав та свобод громадян; 
3) накази, що регламентують питання організації та здій-
снення спільних заходів МВС України з  іншими органа-
ми державної  виконавчої  влади щодо  забезпечення  прав 
і свобод людини у сфері охорони публічного порядку та 
публічної безпеки; 4) накази МВС України, які регулюють 
діяльність  Національної  поліції  України,  що  забезпечує 
конкретні конституційні права і свободи громадян; 5) акти 
Кабінету Міністрів України [11].

Наявність  у  Законі  України  «Про  національну  полі-
цію»  ст.  2  «Завдання  поліції»  пункту  2  «охорони  прав  і 
свобод людини, а також інтересів суспільства і держави» 
[12] свідчить, що повага до гідності особи та забезпечення 
прав громадян – пріоритетний напрям у діяльності Націо-
нальної поліції України. 

Ст.  7  «Дотримання прав  і  свобод  людини»  вказаного 
закону як одне з основних їх завдань визначає «Під час ви-
конання своїх завдань поліція забезпечує дотримання прав 
і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами 
України, а також міжнародними договорами України, зго-
да на обов’язковість яких надана Верховною Радою Украї-
ни, і сприяє їх реалізації». Хоча можливості щодо забезпе-
чення та захисту прав особи не безмежні, вони зумовлені 
передусім  компетенцією Національної  поліції  України  у 
цій сфері.

Компетенція  Національної  поліції  України  щодо  за-
безпечення  реалізації  загальнолюдських  стандартів  прав 
людини реалізується в різних сферах, зокрема під час ви-
конання  завдань, що  передбачені  статтею  2  «Про  націо-
нальну поліцію»: «Завданнями поліції є надання поліцей-
ських послуг у сферах: 1) забезпечення публічної безпеки 
і порядку; 2) охорони прав і свобод людини, а також інтер-

есів суспільства і держави; 3) протидії злочинності; 4) на-
дання  в  межах,  визначених  законом,  послуг  з  допомоги 
особам, які з особистих, економічних, соціальних причин 
або  внаслідок  надзвичайних  ситуацій  потребують  такої 
допомоги» [12].

Доцільно  зазначити,  що  основні  напрями  діяльності 
Національної поліції України щодо забезпечення і захисту 
прав  і  свобод людини та громадянина в контексті націо-
нальної безпеки випливають безпосередньо з тих завдань, 
виконання  яких  покладено  на  ці  органи  чинним  законо-
давством. Вони спрямовані на:

–  здійснення превентивної  та профілактичної  діяль-
ності,  спрямованої  на  запобігання  вчиненню правопору-
шень;

–  вжиття  заходів,  спрямованих  на  усунення  загроз 
життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що 
виникли  внаслідок  учинення  кримінального,  адміністра-
тивного правопорушення;

–  вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки 
і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стаді-
онах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових пор-
тах, інших публічних місцях;

–  вжиття  всіх  можливих  заходів  для  надання  невід-
кладної,  зокрема,  домедичної  і  медичної  допомоги  осо-
бам, які постраждали внаслідок кримінальних чи адміні-
стративних правопорушень,  нещасних  випадків,  а  також 
особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього 
життя чи здоров’я;

–  забезпечення безпеки взятих під захист осіб на під-
ставах та в порядку, визначених законом;

–  у  межах  своєї  компетенції,  визначеної  законом, 
здійснює  контроль  за  дотриманням  вимог  законів  та  ін-
ших  нормативно-правових  актів щодо  опіки,  піклування 
над  дітьми-сиротами  та  дітьми,  позбавленими  батьків-
ського піклування, вживає заходів щодо запобігання дитя-
чій бездоглядності, правопорушенням серед дітей, а також 
соціального патронажу щодо дітей, які відбували покаран-
ня у виді позбавлення волі;

–  вжиття заходів для запобігання та протидії домаш-
ньому насильству або насильству за ознакою статі;

–  вжиття заходів для забезпечення публічної безпеки 
і порядку під час примусового виконання судових рішень і 
рішень інших органів (посадових осіб), а також вживає за-
ходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю 
державних  виконавців,  приватних  виконавців  та  інших 
осіб,  які  беруть  участь  у  вчиненні  виконавчих  дій,  здій-
снює  привід  у  виконавчому  провадженні,  здійснює  роз-
шук  боржника  чи  дитини  у  виконавчому  провадженні  у 
випадках, передбачених законом або рішенням суду [13].

Таким чином, процес реалізації органами Національ-
ної поліції безпеки особи включає декілька аспектів. 

По-перше,  він  вимагає  створення  доцільного  поряд-
ку  забезпечення особистих прав  громадян відповідно до 
рівня  соціально-економічного  та  політичного  розвитку 
країни. По-друге, необхідно сприяти забезпеченню дотри-
мання цього порядку, вдосконаленню його, а в разі зміни 
певних  умов  Національна  поліція  України  зобов’язана 
привести його у відповідність з ними. По-третє, він забез-
печує правозастосовчу діяльність посадових осіб органів 
внутрішніх справ у сфері реалізації прав та свобод грома-
дян [14].

Загалом  діяльність  Національної  поліції  України  у 
сфері забезпечення прав і свобод людини характеризуєть-
ся чітко означеною двовекторністю. 

Перший напрям пов’язаний з адміністративно-право-
вими засобами забезпечення, другий – з реалізацією норм 
адміністративного  та  адміністративного  процесуального 
права. 

А  це,  як  наголошує  О.  Негодченко,  зумовлює  своєю 
чергою такі напрями діяльності Національної поліції,  як 
адміністративна,  оперативно-розшукова,  кримінально-



251

Порівняльно-аналітичне право
♦

процесуальна,  та  всі  складники  системи  Національної 
поліції України  [15].  Згідно  з  цим  відбувається  розподіл 
компетенції між їх організаційними структурами, визнача-
ється різноманітність форм, методів їх роботи, заходів, що 
ними здійснюються, тощо. Водночас органи Національної 
поліції забезпечують також окремі права і свободи люди-
ни, які не пов’язані з правоохоронною діяльністю, а перед-
бачають надання відповідних послуг.

Доцільно зазначити, що функції Національної поліції 
України щодо забезпечення прав  і свобод людини в кон-
тексті  національної  безпеки  реалізуються  в  конкретних 
формах їх діяльності [16]. Ці форми визначаються сукуп-
ністю однорідних конкретних дій працівників Національ-
ної поліції України, які пов’язані зі створенням оптималь-
них умов для вільної  реалізації  прав  і  свобод людини,  а 
також спрямовані на попередження та усунення негатив-
них факторів, що ускладнюють їх реалізацію. Це, зокрема, 
організаційна, юридична та адміністративна форми діяль-
ності Національної поліції України,  які  тісно пов’язані  і 
взаємодіють одна з одною, незважаючи на різний зміст.

Юридична  форма  діяльності  Національної  поліції 
України  за  своїм  змістом,  суттю  і  властивостями,  як  за-
значає  один  із  провідних фахівців  у  сфері  проблем пра-
воохоронної діяльності Н. Армаш, охоплює нормотворчу, 
правозастосовчу й правоохоронну діяльність [2]. 

Найважливішою формою діяльності Національної по-
ліції  України  є  правоохоронна.  Її  особливість  полягає  у 
тому, що вона виявляється у разі виникнення протиправ-
ної поведінки суб’єкта. Відповідно до чинного законодав-
ства  Національній  поліції  України  надані  повноваження 
щодо  припинення  такої  поведінки  і  застосування  спеці-
альних заходів державного примусу.

Організаційна форма необхідна для створення умов з 
метою  забезпечення  виконання  правозастосовних  актів, 
що регламентують діяльність Національної поліції Укра-
їни у сфері забезпечення особистих прав і свобод людини 
та громадянина. Ця форма виявляється у різних аспектах 
діяльності Національної поліції України. 

По-перше, вона реалізується безпосередньо в цих ор-
ганах шляхом проведення нарад, курсів службової підго-
товки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  своїх 
працівників, інспекторських перевірок, індивідуально-ви-
ховної роботи. По-друге, вона включає роботу  з  громад-
ськістю,  виступи  керівного  складу  Національної  поліції 
України перед населенням, тематичні лекції, повідомлен-
ня у ЗМІ тощо. По-третє, до неї треба віднести роботу із 
заявами та повідомленнями громадян, аналітичними мате-
ріалами моніторингу щодо стану забезпечення прав і сво-
бод людини Національною поліцією України.

Основними проблемами в адміністративній діяльності 
Національної поліції України щодо забезпечення прав та 
свобод людини є:

–  реалізація прав і свобод людини в адміністративно-
правових відносинах, коли сторонами процесу є громадя-
ни та працівники НПУ; 

–  активізація ролі людини у відстоюванні своїх прав, 
свобод  і  законних  інтересів та скасування монопольного 
права держави на охорону її прав і свобод;

–  формування  ефективної  адміністративно-процесу-
альної  бази  взаємовідносин  людини  та  посадової  особи 
НПУ;

–  створення системи противаг у відносинах людини 
з  державними  органами  та  їхніми  посадовими  особами, 
призначенням якої є створення максимально рівних умов 
для  нейтралізації  правопорушень  та  зловживань  з  боку 
представників влади;

–  вдосконалення правозахисної практики в діяльнос-
ті Національної поліції України.

Виконуючи завдання адміністративної діяльності, пра-
цівники Національної  поліції України  повинні  поважати 
гідність  особи  і  виявляти  до  неї  гуманне  ставлення,  за-
хищати  права  людини,  незалежно  від  її  соціального  по-
ходження,  майнового  та  іншого  стану,  расової  та  націо-
нальної  належності,  громадянства,  віку,  мови  та  освіти, 
ставлення  до  релігії,  статі,  політичних  та  інших  переко-
нань.

Таким  чином,  особливості  діяльності  НПУ щодо  за-
безпечення прав і свобод людини визначаються засобами 
та методами цієї  діяльності,  які  залежать від рівня  соці-
ально-економічного та політичного розвитку країни  і  за-
вдань забезпечення національної та суспільної безпеки.

Серед  актуальних  завдань  підвищення  ефективності 
діяльності НПУ щодо захисту прав  і  свобод людини по-
стає проблема удосконалення нормативно-правових актів, 
що регулюють дану сферу. Доцільно зазначити, що вони 
не  повною мірою  послідовні  і, що  дуже  важливо,  недо-
статньо адаптовані до сучасних соціальних реалій. Зокре-
ма,  вони  характеризуються  неконкретним  визначенням 
завдань, функцій,  повноважень НПУ щодо  забезпечення 
прав і свобод людини у сфері охорони публічного порядку 
та публічної безпеки. У чинних нормативно-правових ак-
тах нерідко виявляються суперечності між затвердженою 
на цей час державою правовою політикою у сфері забезпе-
чення прав і свобод людини та праворегулюючим інстру-
ментарієм втілення її в життя.

Для  усунення  прогалин  у  законодавстві  України 
щодо нормативно-правового закріплення прав і свобод 
людини та громадянина, їх правових гарантій, а також у 
діяльності НПУ щодо їх забезпечення необхідно розро-
бити  та прийняти Закони України «Про повноваження 
Національної  поліції  України»  та  «Про  правоохоронні 
органи України»; доповнити та внести зміни до Консти-
туції України, прийняти Кодекс прав  і  свобод людини, 
в  якому  повинні  бути  визначені  принципи  діяльності 
органів виконавчої влади, зокрема і НПУ, щодо забезпе-
чення прав та свобод людини, міститися узагальнений 
перелік  прав  і  свобод,  їх  конституційні  гарантії,  про-
цедура їх забезпечення, порядок відновлення. Важливо 
привести нормативні акти МВС України у відповідність 
до міжнародних стандартів у сфері забезпечення прав і 
свобод людини.

Загалом діяльність Національної поліції України щодо 
захисту прав і свобод людини як важливої умови забезпе-
чення національної безпеки держави буде відповідати ви-
могам ефективності за умов належного  її  законодавчого, 
організаційного та наукового забезпечення.
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У статті досліджено проблему оподаткування криптовалюти в Україні. Проаналізовано досвід провідних іноземних держав у сфері 
оподаткування цифрової валюти. Розроблено рекомендації щодо оподаткування віртуальної валюти на загальних підставах, з урахуван-
ням пільгового періоду. Запропоновано віднесення операцій з обміну електронної валюти на товари та послуги, відчуження валюти до 
об’єктів оподаткування ПДВ.

Ключові слова: криптовалюта, цифрова валюта, віртуальна валюта, оподаткування криптовалюти, майнинг, правовий статус крип-
товалюти, об’єкти оподаткування ПДВ.

В статье исследована проблема налогообложения криптовалюты в Украине. Проанализирован опыт ведущих иностранных госу-
дарств в сфере налогообложения цифровой валюты. Разработаны рекомендации по налогообложению виртуальной валюты на общих 
основаниях, с учетом льготного периода. Предложено отнесение операций по обмену электронной валюты на товары и услуги, отчуж-
дения валюты к объектам налогообложения НДС.

Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, виртуальная валюта, налогообложения криптовалюты, майнинг, правовой ста-
тус криптовалюты, объекты налогообложения НДС.

The article deals with the problem of taxation of cryptocurrency in Ukraine. The experience of the leading foreign countries in the field of 
taxation of the digital currency has been analyzed. Recommendations for the taxation of the virtual currency on the general grounds, taking into 
account the grace period, have been developed. It is proposed to assign operations of exchange of e-currency for products and services, alien-
ation of currency to objects of VAT taxation.

Key words: cryptocurrency, digital currency, virtual currency, taxation of cryptocurrency, mining, legal status of cryptocurrency, VAT taxation 
objects.

Стрімкий  розвиток  інформаційних  технологій, 
комп’ютеризація всіх без винятку сфер суспільного життя 
беззаперечно впливає на функціонування фінансової сис-
теми держави та зумовлює виникнення нових фінансових 
інститутів та інструментів.

Посилення  ролі  «цифрової  економіки»  на  світовій 
арені та в Україні зокрема спричинило виникнення абсо-
лютно нового активу – цифрової валюти. Наразі сукупна 
капіталізація  ринку  криптовалюти  станом  на  березень 
2019  року  становить  172  млрд  дол  [1].  Незважаючи  на 
спірність та неоднозначність цієї категорії багато провід-
них країн світу розробили та впровадили в законодавство 
систему  норм,  які  регулюють  фінансові  операції  в  циф-
ровому просторі,  і  цим самим  забезпечили надходження 
коштів до державного бюджету від оподаткування діяль-
ності на ринку криптовалюти.

Згідно з даними Bitcoin Foundation Ukraine в 2014 році 
Україна ввійшла в Топ-10 країн  з найбільшою кількістю 
користувачів Bitcoin. Незважаючи на це, в нашій державі 
дотепер не визначено правовий статус криптовалюти, а та-
кож не передбачено її оподаткування.

Дослідженням окремих питань правового статусу, роз-
витку  та  функціонування  криптовалюти  займались  такі 

зарубіжні та вітчизняні вчені, як А. Бергман, Б. Бернанк, 
А. Квітка, М. Куцевол, Т. Петрова, М. Руда, Н. Омельчук, 
Р.  Прайс,  М. Швайк  та  інші.  Проблемам  внесення  змін 
до податкового  законодавства,  вдосконалення податкової 
системи,  діяльності  контролюючих  органів  та  фіскаль-
ної політики загалом присвячені роботи В. Андрущенко, 
Н. Ісаєвої, О. Майстеренко, А. Федосова та інших. Проте 
в  науковій  літературі  недостатньо  досліджена  проблема 
оподаткування в сфері цифрової економіки, в тому числі 
і криптовалюти.

Незважаючи на те, що популярність віртуальної валю-
ти активно зростає і на цей час є невіддільною частиною 
цифрової економіки в Україні, залишається неврегульова-
ним питання оподаткування відповідної діяльності. 

Під впливом інформаційних технологій світ змінюєть-
ся шаленими темпами, тому вимагає швидкої адаптивнос-
ті від його учасників. Насамперед це стосується держави 
та її податкової політики. Несвоєчасне вирішення пробле-
ми оподаткування операцій з криптовалютою призведе до 
втрати фінансових потоків, що негативно вплине на бю-
джетну систему України.

Метою наукової  статті  є  дослідження  проблеми  опо-
даткування  криптовалюти  в  Україні,  аналіз  зарубіжного 
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досвіду  правового  регулювання  у  сфері  оподаткування 
цифрової  валюти  та  розробка  рекомендацій  щодо  вирі-
шення вищезазначеної проблеми.

Поняття  «криптовалюта»  є  новим  і  недостатньо  роз-
критим  в  науковій  літературі,  тому  має  багато  визна-
чень  та  тлумачень.  У  Вікіпедії  криптовалюта  (від  анг. 
Cryptocurrency)  визначається  як  вид  цифрової  валюти, 
емісія та облік якої засновані на асиметричному шифру-
ванні та застосуванні різних криптографічних методів за-
хисту, таких як proof-of-work та/або proof-of-stake [2].

У проекті Закону України «Про обіг криптовалюти в 
Україні» від 06.10.2017 р. № 7183 це поняття визначається 
як програмний код  (набір символів, цифр та букв), що є 
об’єктом права  власності,  який може  виступати  засобом 
міни, відомості про який вносяться та зберігаються у сис-
темі блокчейн в якості облікових одиниць поточної систе-
ми блокчейн у вигляді даних (програмного коду) [3].

Криптовалюта не має фізичного вигляду, а існує лише 
в  електронній  формі  і  являється  комп’ютерним  кодом, 
який  створюється  за  допомогою  технології  криптогра-
фії, тобто шифрування даних. Одиницями вимірювання є 
«сoin», з англійської – монета. Станом на 2018 рік у світі 
зареєстровано 1,5 тисячі видів криптовалют, найпошире-
нішими  з  яких  є  Bitcoin,  Bitcoin  Cash,  Ethereum,  Ripple, 
EOS, Litecoin [4, с.713].

Отримати таку валюту можна двома способами. Пер-
ший – купівля продаж, другий – майнинг (генерація валю-
ти за допомогою спеціального обладнання шляхом підбо-
ру цифрового підпису, що формує закритий блок).

Виникнення такого явища, як «криптовалюта», та по-
ява операцій щодо її відчуження означає, що для України 
з’явилось абсолютно нове джерело, яке може оподаткову-
ватись.  Тому,  на  нашу  думку,  першочерговим  завданням 
держави на даному етапі є розробка ефективних заходів, 
спрямованих на розширення бази оподаткування, та як на-
слідок,  забезпечення  додаткових  надходжень  до  держав-
ного бюджету у вигляді податків на криптовалюту.

Порядок  оподаткування  цифрових  валют  та  опера-
цій з нею залежить від визначення її правової природи на 
рівні  законодавства.  Сьогодні  в  Верховній  Раді  України 
зареєстровано  два  законопроекти.  Перший  –  проект  За-
кону України «Про обіг криптовалюти в Україні» № 7183 
від 06.10.2017, в якому зазначається, що цифрова валюта є 
«способом міни» (обміну), а отже, вона визнається товаром 
[3]. Другий – проект Закону України «Про стимулювання 
ринку криптовалют та  їх похідних в Україні» № 7183 – 1 
від 10.10.2017 визначає  віртуальну валюту як фінансовий 
актив [5]. Більшість провідних країн світу на рівні законів 
визначили правову природу цифрової валюти і розглядають 
її переважно як власність або фінансовий актив. 

До основних податків, якими обкладається майнинг та 
інші операції з цифровими грошима, належать: 1 – пода-
ток на дохід фізичних осіб; 2 – податок на прибуток під-
приємства; 3 – податок на капітал. При цьому оподатку-
вання операції залежить від визначення правової природи 
валюти [6, с. 103]. Окрім того, невирішеним залишається 
питання віднесення операцій з криптовалютою до об’єкту 
оподаткування ПДВ. Щодо цього питання Європейський 
Суд прийняв рішення по справі С-264/14 стосовно спору 
між податковим органом Швеції  та Девідом Хедквістом. 
Причиною звернення до Суду виступило питання прина-
лежності послуг по обміну традиційних валют на біткойн 
та  навпаки  до  об’єкту  оподаткування  ПДВ.  Суд  дійшов 
висновку,  що  «операції  з  обміну  платіжними  засобами 
(криптовалютою) є такими, що не підпадають під поняття 
«постачання товарів», а тому повинні вважатись операці-
ями  з постачання послуг»  [7]. Отже,  дії  з  обміну  тради-
ційних валют на цифрові звільняються від ПДВ, оскільки 
в  цілях  оподаткування ЄС прирівнює  купівлю  –  продаж 
криптовалют до операцій з обміну звичайних валют, бан-
кнот та монет.

На  нашу  думку,  перш  ніж  висловлювати  пропози-
ції  щодо  адаптації  вітчизняної  податкової  системи  до 
об’єктивних відносин, які складаються під впливом циф-
рової  економіки,  доречно  проаналізувати  досвід  провід-
них  іноземних  держав,  які  вже  відреагували на  виклики 
економіки  і  розробили  ефективні  норми щодо  оподатку-
вання цифрової валюти та операцій з нею.

Одною з перших країн, яка відразу здійснила регулю-
вання відносин у сфері цифрового бізнесу, є Велика Брита-
нія. Криптовалюта визначається як фінансовий актив, до-
хід від якої, отриманий фізичними особами, обкладається 
ПДФО на загальних підставах, а дохід суб’єкта господа-
рювання обкладається податком на приріст капіталу. ПДФ 
стягується  з постачальників  товарів  та послуг,  оплата  за 
які здійснюється цифровими валютами, у фунтах стерлін-
гів, еквівалентно вартості товарів і послуг в криптовалюті 
за курсом на момент угоди. Проте дохід, отриманий в ре-
зультаті майнингу,  та подальші операції щодо обміну на 
гроші, не є об’єктом оподаткування ПДВ [8, ст. 7].

У Німеччині цифрова валюта офіційно визнана розра-
хунковою грошовою одиницею, а операції з нею обклада-
ються податком на приріст капіталу, якщо обсяг операції 
становить більше 600 євро і прибуток отримано протягом 
року з моменту отримання валюти.

В Ізраїлі криптовалюта визначена як «фінансовий ак-
тив»  та  обкладається  податком  на  приріст  капіталу,  що 
сплачують приватні інвестори у розмірі 25%, ПДВ у роз-
мірі 17%, що сплачують майнери та біржі [8].

Прикладом  ефективної  податкової  політики  в  сфері 
оподаткування  цифрової  валюти  є  Канада.  В  законодав-
стві цієї країни цифрова валюта визначається як майно. За 
допомогою «цифрових грошей» можна оплачувати товари 
і послуги. Під час здійснення угод, предметом яких висту-
пає криптовалюта, стягується податок на доходи та пода-
ток на приріст капіталу. Майнинг, який здійснюється в ко-
мерційних цілях, також обкладається податком на доходи. 
Також підлягає оподаткуванню заробітна плата, отримана 
в цифровій валюті.

Наступною  прогресивною  країною,  яка  розглядає 
криптовалюту як майно, товар, є Сполучені Штати Аме-
рики. В США ставка податку залежить від суми прибутку, 
тривалості операції та становить від 15% до 35%. Додат-
ково  можуть  сплачуватись  місцеві  податки,  ставки  яких 
в штатах  відрізняються  та  встановлені  в межах  від  0  до 
10%. В законодавстві визначено обов’язок ведення запису 
всіх операцій з електронною валютою. У разі відсутності 
документального підтвердження здійснених операцій база 
оподаткування  розраховується  з  урахуванням  найвищої 
вартості криптовалюти на день продажу. 

Платники податків, які здійснюють операції з цифро-
вою валютою, зокрема біткоїнтом, повинні включати вар-
тість отриманої валюти в свої річні декларації. Окрім того, 
заробітна плата, отримана в віртуальній валюті, є об’єктом 
оподаткування на доходи фізичних осіб та внесків на со-
ціальне страхування [9].

Що ж до оподаткування віртуальної валюти в Україні, 
то,  на жаль,  відсутні  податкові  норми,  які  б  регулювали 
здійснення  діяльності  щодо  стягнення  податків.  Проте 
30 жовтня 2017 року до Верховної Ради України було по-
дано  законопроект  «Про  внесення  змін  до  Податкового 
кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют 
та її похідних в Україні)» № 7246, в якому визначається, 
що операції  з цифровою валютою не  є об’єктом оподат-
кування, а доходи, отримані від таких операцій, не можна 
включати до загального оподаткування доходів платника 
податків. Окрім  того,  відповідно  до  ч.  3  проекту  Закону 
пропонується внести зміни до п.196.1 ст. 196 Податково-
го кодексу, що передбачають звільнення учасників угод з 
криптовалютою та майнерів від оподаткування ПДВ [10].

Наразі в Верховній Раді зареєстровано два Законопро-
екти «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
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щодо оподаткування операцій з віртуальними операціями 
в Україні» від 14.09.2018 №9083 та від 27.09.2018 № 9083-1. 
Перший проект передбачає податок на прибуток  із  став-
кою  18%,  проте  встановлюється  пільговий  період  до 
31.12.2024 – 5%. Прибуток, отриманий фізичними особа-
ми, обкладається ПДФО зі ставкою 5% до 31.12.2024, а з 
01.01.2025 справлятиметься відповідно до загальної став-
ки. Також не передбачається сплата ПДВ [11].

Альтернативний  Законопроект  по-іншому  визначає 
розмір ставок оподаткування операцій з криптовалютою. 
В проекті передбачається використання загальних ставок 
оподаткування з урахуванням пільгового періоду, який ді-
ятиме до 31.12.2029 і відповідно до якого майнери та осо-
би, які здійснюють операції з цифровою валютою, звіль-
няються від сплати усіх податків [12].

Розробка  правових  норм  та  заходів  оподаткування 
криптовалюти в Україні насамперед необхідна для дотри-
мання основного принципу оподаткування – загальності. 
Відповідно  до  Податкового  кодексу,  дохід  на  території 
України має бути задекларований та з нього мають спла-
чуватись податки [13]. Окрім того, на нашу думку, опера-
ції з цифровою валютою завжди мають на меті отримання 
прибутку,  а  тому  можуть  належати  до  підприємницької 
діяльності.  Щодо  майнингу,  ми  підтримуємо  позицію 
Державної служби статистики України, яка відносить ді-
яльність з видобування криптовалюти до видів економіч-
ної діяльності та класифікує її з позиції 64.19 КВЕД «Інші 
види грошового посередництва», а купівлю – продаж циф-
рової валюти з позиції 66.19 «Інша допоміжна діяльність у 
сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного 
забезпечення» [14]. За таких обставин оподаткування ді-
яльності  з  криптовалютою  є  обов’язковим,  оскільки  зу-
мовлене самою природою такої діяльності.

З метою визначення правового статусу цифрових гро-
шей  на  законодавчому  рівні  Україні  слід  перейняти  до-
свід провідних країн світу та встановити загальні правила 
оподаткування, визначені ПКУ. Проте для стимулювання 
нового виду діяльності, залучення іноземних інвестицій в 
Україну та зацікавлення майнерів в легалізації бізнесу не-
обхідно встановити зменшені ставки податків на певний 
період часу. При цьому розмір повинен бути конкуренто-
спроможний (незавищений) та не становити 0%, оскільки 

держава не зацікавлена в цьому. Тому доцільно визначити 
ставку у розмірі 5–10% від бази оподаткування. Проана-
лізувавши ПК України, базу оподаткування в такому разі 
слід  визначити  наступним  чином:  від  доходу,  отримано-
го в результаті такої діяльності, відняти понесені витрати 
в  результаті  такої  діяльності.  Пільговий  період  доречно 
встановити на 5 років, оскільки цього часу достатньо для 
розвитку  нової  сфери.  Також  фізичні  особи  зобов’язані 
сплачувати військовий збір у розмірі 1.5%. 

Операції з криптовалютою можуть бути об’єктом оподат-
кування ПДВ лише за умови визнання їх товаром. При по-
рівнянні із Податковим кодексом України майнінг цифрових 
грошей не підпадає під об’єкт оподаткування ПДВ, оскільки 
сам видобуток криптовалюти по своїй суті є виключно ви-
робництвом, що не обкладається даним податком. А саме по-
дальші операції з обміну видобутої валюти на товари та по-
слуги, відчуження валюти є потенційними об’єктами ПДВ. 
Проте, якщо майнер добровільно зареєструється платником 
ПДВ та виконає вимоги, визначені в п. 181.1 ПКУ, він може 
стати платником зазначеного податку.

Розвиток  податкової  системи  будь-якої  країни  пов’я-
заний  з  еволюцією  господарських  відносин  у  світі  зага-
лом  та  в  кожній  окремій  державі  зокрема. Ефективність 
та доцільність такої системи залежить від  її адаптивнос-
ті до об’єктивних обставин, що виникають в суспільстві. 
Цифрова економіка як нове явище вимагає швидкого ре-
гулювання державних органів, в тому числі і податкових, 
на породжувані нею відносини. Тому першочерговим за-
вданням  податкової  системи  повинна  стати  розробка  та 
впровадження правових норм та заходів, спрямованих на 
оподаткування операцій з віртуальною валютою, з метою 
розширення  бази  оподаткування  і  забезпечення  надхо-
дження додаткових коштів до державного бюджету.

Для  врегулювання  відносин  у  сфері  оподаткування 
криптовалюти та операцій нею необхідно: по-перше, ви-
значити на законодавчому рівні правову природу цифрової 
валюти; по-друге, визначити методику обліку операцій  з 
віртуальними грошима; по-третє, внести зміни в чинний 
Податковий кодекс України в частині обов’язковості опо-
даткування криптовалюти та угод з нею, розробити базу 
оподаткування,  визначити  ставки  та  порядок  сплачення 
податків.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Курс криптовалют до долара. URL: https://minfin.com.ua/ua/currency/crypto/.
2. Криптовалюта. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта.
3. Проект Закону України «Про обіг криптовалюти в Україні» від 06.10.2017 р. № 7183. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/

webproc4_1?pf3511=62684.
4. Момот І.О., Момот Ю.Г., Козенков Д.Є. Сутність та особливості функціонування криптовалют. URL: http://economyandsociety.in.ua/

journal/15_ukr/107.pdf.
5. Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні: проект Закону України від 10.10.2017 №7183-1. URL: http:// 

w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710.
6. Волосович С. Державне регулювання ринку криптовалют: зарубіжний досвід. URL: http://zt.knteu.kiev.ua/files/2018/01(96)/10.pdf.
7. Рішення Європейського Суду Справедливості по справі № С-264/14 від 22.10.2015. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/

document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d63c623f37b188401e9426dd1c518b0370.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyMchn0?text=&docid=170305&pag
eIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=690897.

8. Прокопенко Н.С., Фененко П.О., Тимошенко А.О. Оподаткування криптовалютного бізнесу: реалії і перспективи. URL: http:// 
www.investplan.com.ua/pdf/7_2018/3.pdf.

9. IRS Notice 2014-21. IRS Virtual Currency Guidance. The Internal Revenue Service. 14.04.2014. URL: https://www.irs.gov/pub/irs-
drop/n-14-21.pdf.

10. Проект Закону «Про внесення змін до Податкового Кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та її похідних в 
Україні)» № 7246 від 30.10.2017. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62816.

11. Проект Закону «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними операціями в 
Україні» від 14.09.2018 №9083. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64597.

12. Проект Закону «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними операціями в 
Україні» від 27.10.2018 №9083-1. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=64696.

13. Податковий Кодекс України. Затверджений від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
14. Щодо кодування діяльності з «майнінгу» криптовалют відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), 

лист Держстату від 05.10.2018 р. № 14.4-09/435-18. URL: http://www.visnuk.com.ua/ru/news/100010386-schodo-koduvannya-diyalnosti-
z-mayningu-kriptovalyut-vidpovidno-do-klasifikatsiyi-vidiv-ekonomichnoyi-diyalnosti-kved-2010-list-derzhstatu-vid-05-10-2018-r-no-14-4-
09-435-18?preview=1545811177.



255

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 347.73:336.22

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ДІЯЛьНОСТІ АДВОКАТА 
ЯК САМОЗАЙНЯТОЇ ОСОБи

LEgaL rEguLaTION Of TaxaTION Of ThE aCTIVITIES Of ThE adVOCaTE 
aS a SELf-EMPLOyEd PErSON

Шолкова Т.Б.,
кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри фінансового права 

Навчально-наукового інституту права
Національного університету державної фіскальної служби України

Полякова А.В.,
студентка ІІІ курсу 

Навчально-наукового інституту права
Національного університету державної фіскальної служби України
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The article examines the practice of taxation of advocacy activities carried out in an individual form. It analyzes the legislation and jurispru-
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Оподаткування незалежної професійної діяльності не 
є новелою в чинному Податковому кодексі України. Але 
сьогодні є ряд невирішених і суперечливих питань щодо 
оподаткування  такої  діяльності.  Законодавство  містить 
ряд колізій та прогалин, які безпосередньо впливають на 
те, що адвокати уходять в «тінь», не стають на податковий 
облік,  ухиляються  від  сплати  як  податків,  так  і  єдиного 
соціального  внеску.  Це  відбувається  внаслідок  того,  що 
здійснюється надмірний податковий тиск на їх діяльність, 
який є невиправданим. На цей час норми податкового за-
конодавства та позиція фіскальної служби порушують за-
кріплені у Податковому кодексі України принципи «ней-
тральності»  оподаткування  та  «рівності  усіх  платників 
перед  законом», що своєю чергою негативно впливає на 
дотримання  податкової  дисципліни  адвокатами  та  недо-
отримання значних сум податкових надходжень – сум від 
єдиного соціального внеску – як бюджетами, так і фондом 
соціального страхування. Саме тому сьогодні гостро стоїть 
питання врегулювання вище зазначених проблем шляхом 
внесення змін в податкове законодавство, які б враховува-
ли дотримання вище зазначених принципів та створили б 
сприятливі умови для послаблення податкового тиску, що 
надалі має сприяти виходу більшості адвокатів з «тіні». 

Проблематика оподаткування  адвокатської  діяльності 
висвітлена  в працях  таких науковців,  як Д.А. Бекерська, 
Л.К. Воронова, Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, М.П. Куче-
рявенко, та інших. 

Метою даної роботи є дослідження особливостей пра-
вового  регулювання  оподаткування  адвокатської  діяль-
ності, яка здійснюється в індивідуальній формі, де адвокат 
є самозайнятою особою. 

Адвокатська діяльність відповідно до п.2 ст. 1 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» є не-
залежною професійною діяльністю адвоката. Відповідно 
до розділу ІІ Закону України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» формами адвокатської діяльності є інди-

відуальна діяльність (ст. 13), адвокатське бюро (ст. 14) та 
адвокатське об’єднання (ст. 15). У цій статті ми приділимо 
увагу саме індивідуальній формі адвокатської діяльності, 
в якій адвокат працює як самозайнята особа. 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» «адвокатська діяльність це – не-
залежна  професійна  діяльність  адвоката щодо  здійснення 
захисту, представництва та надання  інших видів правової 
допомоги клієнту» [1]. Стаття 13 цього Закону прямо вказує 
на  те, що «адвокат,  який  здійснює адвокатську діяльність 
індивідуально, є самозайнятою особою» [1].

У Податковому кодексі України зазначено, що особи, 
які здійснюють незалежну професійну діяльність, у тому 
числі й адвокати, підпадають під визначення поняття са-
мозайнятої особи. Порядок оподаткування самозайнятих 
осіб  закріплений  у  ст.  178 Податкового  кодексу України 
«Оподаткування  доходів,  отриманих  фізичною  особою, 
що здійснює незалежну професійну діяльність» [2]. 

Відповідно до п. 178.3 статті 178 Податкового кодексу 
України  оподатковуваним  доходом  вважається  сукупний 
чистий дохід, тобто різниця між доходом і документально 
підтвердженими витратами, необхідними для проваджен-
ня певного виду незалежної професійної діяльності. Для 
того, щоб мати можливість сплачувати податки з чистого 
доходу, тобто різницю між доходом і документально під-
твердженими  витратами,  необхідними  для  провадження 
незалежної професійної діяльності, адвокати повинні згід-
но зі ст. 178 Податкового кодексу України стати на облік 
в  органах  державної  податкової  служби  за  місцем  свого 
постійного проживання як самозайнята особа та отримати 
свідоцтво про таку реєстрацію [3, с. 464].

Крім  того,  при  визначенні  сукупного  чистого  доходу 
фізичних осіб, які здійснюють незалежну адвокатську ді-
яльність, доцільно враховувати витрати, пов’язані з орга-
нізацією такої діяльності. До витрат адвоката можуть бути 
віднесені:
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–  орендна  плата  за  користування  приміщенням,  яке 
є  робочим місцем  адвоката,  у  тому числі  його поточний 
ремонт, обладнання пандуса для під’їзду інвалідів;

–  технічне  забезпечення  діяльності  робочого  місця 
адвоката  та  його  обслуговування  (охоронна  та  пожежна 
сигналізація,  вогнестійкий  сейф,  інформаційна  вивіска, 
металеві двері або металеві ролети);

–  обслуговування  технічного  обладнання  (комп’ю-
тери, у тому числі  їх програмне забезпечення, принтери, 
сканер, ксерокс, факс, телефон тощо);

–  витрати на виготовлення печаток та штампів, а та-
кож витрати на їх заміну;

–  сплата щорічних внесків адвокатів на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування;

–  відкриття  рахунків  у  банках  та  їх  розрахунково- 
касове обслуговування (депозитні рахунки);

–  оплата  праці  та  обов’язкові  нарахування  на  фонд 
оплати праці помічників, секретарів, стажистів (найманих 
працівників);

–  проходження  підвищення  кваліфікації  адвокатом; 
участь  у  короткотермінових  семінарах,  симпозіумах,  на-
уково-практичних  конференціях;  удосконалення  профе-
сійної майстерності. Придбання та передплата юридичної 
літератури (книг, журналів, дисків, програм тощо);

–  витрати на збирання доказів, отримання висновків 
спеціалістів (експертів) відповідно до умов договору про 
надання правової допомоги;

–  витрати на користування електронною базою зако-
нодавства;

–  витрати на підключення та користування мережею 
Інтернет;

–  виготовлення бланків  (у тому числі ордерів)  із  за-
значенням прізвища, імені та по батькові адвоката, номера 
і дати видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю;

–  придбання канцелярського приладдя;
–  сплата  адвокатами  внесків  до  Пенсійного  фонду 

України, у  тому числі на користь найманих працівників, 
та фондів загальнообов’язкового державного соціального 
страхування тощо [4].

Відповідно до пп. 169.2.3 п. 169.2 ст. 169 Податкового 
кодексу України до осіб, що займаються незалежною про-
фесійною діяльністю, не може бути застосована податкова 
соціальна пільга, тому що вона дає можливість платнику 
податків зменшити нарахований дохід у вигляді заробітної 
плати, а самозайняті особи отримують не заробітну пла-
ту, а дохід. Таким чином, на фізичних осіб, які провадять 
незалежну  професійну  діяльність,  покладено  обов’язок 
щодо  подання  податкової  декларації  до  контролюючих 
органів [2].

Базою нарахування  єдиного  соціального внеску  (далі 
ЄСВ) для адвокатів є сума доходу (прибутку), отримано-
го від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податку з 
доходів фізичних осіб (далі ПДФО). При цьому сума ЄСВ 
не може бути меншою за розмір мінімального страхово-
го  внеску. Про це йдеться  у  листі Державної фіскальної 
служби України  від  13  березня  2017  року № 3425/П/99-
99-13-02-03-14. Законом № 1774-VIII «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України» внесено зміни до 
Закону № 2464, які набули чинності з 01 січня 2017 року, 
зокрема у першому реченні абз. 2 п. 2 ч. 1 ст. 7 слова «має 
право самостійно» замінено словом «зобов’язаний», тоб-
то «якщо платником єдиного внеску – особою, яка прова-
дить незалежну професійну діяльність, не отримано дохід 
(прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного 
року,  такий  платник  зобов’язаний  визначити  базу  нара-
хування,  але  не  більше максимальної  величини бази на-
рахування єдиного внеску, встановленої законом № 2464» 
[5]. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою 
за розмір мінімального страхового внеску (абз. 2 п. 2 ч. 1 
ст. 7 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 
08.07.2010 року № 2464-VI) [6]. 

Законодавством  у  п.  5  ст.  1  Закону № 2464-VI  закрі-
плене поняття «мінімального страхового внеску», в якому 
зазначено, що «це сума, що визначається розрахунково як 
добуток мінімального розміру заробітної плати (станом на 
01 січня 2019 року згідно  із Законом України «Про Дер-
жавний бюджет на 2019 рік» він становить 4 173 грн [7]) 
на розмір внеску, встановлений законом на місяць, за який 
нараховується  заробітна  плата  (дохід)  та  який  підлягає 
сплаті щомісяця»;

Особи,  які  провадять  незалежну  професійну  діяль-
ність,  повинні  перебувати  на  обліку  в  органах  Держав-
ної фіскальної  служби України  як  платники  єдиного  со-
ціального внеску. При цьому з 01 січня 2017 року, якщо 
така  особа  не  отримує  дохід  (прибуток)  у  звітному  році 
або  окремому  місяці  звітного  року  від  незалежної  про-
фесійної діяльності, вона все одно зобов’язана визначити 
базу нарахування ЄСВ та його сплачувати, незважаючи на 
наявність  трудових відносин  з роботодавцем. Сума ЄСВ 
не може бути меншою за розмір мінімального страхово-
го внеску. Це стосується  і випадку, коли особа вирішила 
припинити адвокатську діяльність взагалі чи призупинити 
її  на певний час у порядку,  визначеному у  ст.  32 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Так, 
адвокат, який став на облік як самозайнята особа і припи-
няє свою діяльність, отже, тимчасово не надає відповідні 
послуги та не отримує доходи, але не знявся з податкового 
обліку, все одно зобов’язаний сплачувати ЄСВ до моменту 
зняття  з обліку в ДФС. Сьогодні цей обов’язок адвоката 
щодо  сплати ЄСВ  визначений  в Листі ДФС України  від 
30.12.2-16 року № 41658/7/99-99-13-02-01-17 [5]. На нашу 
думку, таке трактування закону з боку ДФС України вказує 
на порушення цими органами принципів оподаткування, 
а саме принципу «нейтральності», який згідно з п. 4.1.8. 
Податкового кодексу України полягає в «установленні по-
датків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення 
або  зменшення  конкурентоздатності  платника  податків», 
та принципу «рівності», який відповідно до п. 4.1.2. ПКУ 
полягає  у  «рівності  усіх  платників  перед  законом,  недо-
пущенні будь-яких проявів податкової дискримінації – за-
безпеченні однакового підходу до всіх платників податків 
незалежно від соціальної форми власності юридичної осо-
би, місця походження капіталу» [2]. На нашу думку, такий 
стан справ зі сплатою ЄСВ спричиняє надмірний податко-
вий тиск на самозайняту особу.

Такі  порушення  своєю  чергою  спонукають  адвокатів 
захищати свої права у суді. На цей час вже є прецеденти 
у судовій практиці, де суд стає на сторону адвоката Так, 
адвокат оскаржив індивідуальну податкову консультацію, 
яка  була  надана  Головним  управлінням  ДФС  у  Харків-
ській  області,  в  якій  зазначалося  про  те,  що  «незалеж-
но  від  того,  зупинив  адвокат  адвокатську  діяльність  чи 
ні,  він  зобов’язаний  сплачувати  ЄСВ  та  подавати  звіт-
ність». У Постанові КАС/ВС від 05.11.2018 року (справа 
№820/1538/17) колегія суддів дійшла правового висновку, 
що «у разі призупинення адвокатської діяльності адвока-
том та не отримання ним доходу від такої діяльності він 
не  має  сплачувати  ЄСВ»  [7].  До  того  ж  Верховний  Суд 
у своєму рішенні зазначив, що «необхідною умовою для 
сплати  особою  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове 
державне  соціальне  страхування  є  провадження  такою 
особою, зокрема, незалежної професійної адвокатської ді-
яльності та отримання доходу від такої діяльності» [7], а 
«наявність свідоцтва про право на  заняття адвокатською 
діяльністю лише посвідчує право адвоката на здійснення 
професійної діяльності, однак не є підставою та доказом 
здійснення адвокатської діяльності» [7], в разі зупинення 
такої діяльності відповідно до визначеної процедури в За-
коні України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 
[1] адвокат втрачає «законні підстави для здійснення адво-
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катської діяльності, що свідчить про відсутність обов’язку 
сплати  єдиного  внеску  у  нього  як  самозайнятої  особи  в 
розумінні  законодавства  про  зайнятість  населення»  [7]. 
Крім  того,  вищезазначеної  позиції  Верховного  Суду  до-
тримався Чернігівський окружний адміністративний суду 
у рішеннях від 22.01.2019 р. справа №620/4006/18 та спра-
ва №620/3962/18 від 14.01.2019 р. [8].

Ці  всі  суперечності  між  адвокатами-платниками  по-
датків  і  державною податковою  службою України  вини-
кають тому, що ні в Податковому кодексі України  [2], ні 
в  Законі  України  «Про  збір  та  облік  єдиного  внеску  на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» [6] 
не  прописані  особливості  сплати  грошових  зобов’язань 
самозайнятою особою у разі  зупинення останньою такої 
діяльності. Отже,  поки  в цих  імперативних  актах не  бу-
дуть чітко прописані процедури зупинення та припинення 
права на  зайняття незалежною професійною діяльністю, 

суди будуть дотримуватись практики Європейського суду 
з прав людини, а саме «приймати рішення на користь плат-
ників податків у разі існування неоднозначності у тлума-
ченні  прав  та/чи  обов’язків  платника  податків»  (справи 
«Серков проти України» (заява N 39766/05), «Щокін проти 
України» (заяви N 23759/03 та N 37943/06) [7]. Відповідно 
до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та засто-
сування практики Європейського суду з прав людини» від 
23.02.2006 № 3477-IV суди мають застосовувати практику 
ЄСПЛ як джерело права [10].

Отже, оподаткування самозайнятих осіб, а саме адво-
катської діяльності, має певні особливості, ставить перед 
законодавцем  завдання  стосовно  чіткого  законодавчого 
врегулювання  даного  виду  діяльності  та  вдосконалення 
вже наявної системи оподаткування. Це сприятиме більш 
однозначному  розумінню  законодавства  для  уникнення 
порушення прав як з боку адвоката, так і з боку держави. 
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У статті розглянуто досвід зарубіжних країн щодо впровадження податку на виведений капітал. Досліджено перспективи його запро-
вадження в Україні. Проаналізовано можливі зміни, які можуть відбутися у податковому регулюванні.
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В статье рассмотрен опыт зарубежных стран по внедрению налога на выведенный капитал. Исследованы перспективы его введения 
в Украине. Проанализированы возможные изменения, которые могут произойти в налоговом регулировании.

Ключевые слова: налог на выведенный капитал, налог на распределённую прибыль, зарубежный опыт, реформирование налого-
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The article examines the experience of foreign countries in implementating the tax on withdrawn capital. The prospects of its introduction in 
Ukraine are explored. Possible changes that may occur in tax regulation are analyzed.
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З того часу, коли в Україні було запроваджено класич-
ну європейську модель податку на прибуток підприємств, 
базовим показником для розрахунку об’єкта оподаткуван-
ня став бухгалтерський фінансовий результат до оподат-
кування, який потім визначається різницею відповідно до 
Податкового кодексу України. Це означає, що об’єкт опо-
даткування  має  розраховуватись  на  підставі  відомостей, 
які  зазначені  у фінансовій  звітності платника податків,  і 
тому контролюючим органам надається право у податко-
вих цілях проводити перевірку правильності ведення бух-
галтерського обліку. За виключенням Естонії, така класич-
на модель оподаткування прибутку підприємств сьогодні є 
найпоширенішою серед країн Європейського Союзу, біль-
шість з яких входить до Організації економічного співро-
бітництва та розвитку (ОЕСР).

Незважаючи на це, на практиці така модель не є  іде-
альною та безпроблемною для нашої країни. Якщо звер-
татися до цифр, то ми маємо невтішні результати: з усіх 
існуючих  платників  податку  на  прибуток  декларацію  з 
цього податку подають лише 10% платників. Наявна мо-
дель податку на прибуток дає можливість платникам, які 
мають реальний прибуток, взагалі не платити податок або 
сплачувати  його  за  ставкою  від  0  до  5%. Надто  складні 
правила розрахунку податку та наявність легальних меха-
нізмів оптимізації призводять до перенавантаження сум-
лінних платників податків. 

Науковці жваво обговорюють недосконалості податку 
на прибуток підприємств, а також роблять спроби запро-
вадження альтернативних підходів до оподаткування тако-
го прибутку. У зв’язку з цим виникає необхідність узагаль-
нення цих досліджень і визначення останніх тенденцій в 
оподаткуванні прибутку підприємств у світі.

Метою статті  є  аналіз  досвіду  зарубіжних країн,  які 
вже  запровадили  податок  на  виведений  капітал,  а  також 
спроба визначити перспективи його введення в Україні.

Одним  із  варіантів  вирішення  вказаної  проблеми  за-
стосування податку на прибуток є його заміна на податок 
на розподілений прибуток або на виведений капітал (у за-
рубіжній  термінології  «розподіл  прибутку»  –  це  процес 
виплати дивідендів  за  їх наявності. У вітчизняній  інтер-
претації  податок  на  розподілений  прибуток  припускав 
гнучкість, за якої за бажанням власників дивіденди могли 
бути виплачені навіть за наявності збитків. Після спілку-
вання з міжнародними консультантами, а також вивчення 
досвіду Естонії ця частина законопроекту була переписа-
на і сам податок був названий податком на виведений ка-
пітал). Така модель уперше в Україні була запропонована 
законопроектом  «Про  внесення  змін  до Податкового  ко-
дексу України щодо податкової лібералізації» № 3357 від 
26.10.2015 р., за яким пропонувався перехід до податку на 
розподілений прибуток за ставкою 15% [5].

Розробники  проекту  назвали  його  «революційним» 
та пропонують замінити класичний податок на прибуток 
податком  на  виведений  капітал  і  стверджують, що  вони 
взяли за основу найефективнішу систему адміністрування 
податків у світі – Естонську.

Європейським  інформаційно-дослідницьким  центром 
було згруповано системні проблеми класичної моделі опо-
даткування прибутку в Україні: складнощі, що виникають 
при розрахунку об’єкта оподаткування (претензії органів 
податкового  контролю  через  неправильне  коригування 
об’єкту);  фіскальний  тиск  на  платників  податку  (неба-
жання відмовлятись від діючої системи адміністрування); 
невисока фіскальна ефективність податку (як наслідок ви-
щенаведених проблем) [3].

Сьогодні відомо лише 5 країн, які мали досвід із запро-
вадження податку на виведений капітал: Естонія, Македо-
нія, Грузія, Молдова та Латвія. У кожній з них реформуван-
ня мало різні наслідки, а тому буде доцільним дослідити їх 
усі і зробити відповідні висновки. Найбільший ефект від 
введення податку на розподілений прибуток було досягну-

то в Естонії, що дозволило значно покращити економічну 
ситуацію в країні.

У 2000 році Естонія вперше запровадила податок на роз-
поділений  прибуток.  Реформа  передбачала,  що  загальний 
прибуток, який був отриманий підприємствами, не був роз-
поділений, не оподатковувався. Це стосувалося як активних 
операцій (торгівельні операції), так і пасивних (роялті, диві-
денди). До цього правила включаються також приріст капі-
талів від продажу цінних паперів, нерухомості, акцій тощо.

Скористуватися  такою податковою  системою можуть 
підприємці-резиденти  та  постійні  представники  підпри-
ємств-нерезидентів,  які  зареєстровано  в  Естонії.  Таким 
чином, оподаткування прибутку підприємств відбудеться 
тільки у разі його розподілу у вигляді дивідендів або не 
вважатиметься  розподіленими  некомерційними  витрата-
ми, додатковими пільгами, подарунками тощо.

Податок на прибуток підприємств в Естонії ще нази-
вають податком на грошовий потік або cash-flow tax. Для 
нерозподіленого прибутку звичайний податок на прибуток 
в  Естонії  становить  0%,  тоді  як  розподілений  прибуток 
оподатковується  за формулою 20/80  від  суми  дивідендів 
або  прирівняних  до  них  платежів.  Тобто,  якщо  отрима-
ний прибуток складає 10 000 євро, то, відповідно, податок 
складе 2 000 євро або 20% і він вже буде остаточним. Це 
означає, що особи, які отримують дивіденди підприємства 
або  вже  оподаткований  розподілений  прибуток,  платити 
додатковий податок на одержаний дохід не повинні [4].

З 2018 року почала застосовуватися більш низька став-
ка податку на розподілений прибуток в розмірі  14% для 
підприємств, які регулярно отримують прибуток. Сплата 
дивідендів в розмірі, який є нижчим або дорівнює розмі-
ру  неоподатковуваних  дивідендів  за  три  попередні  роки 
(20%), оподатковується за ставкою 14% [1].

Податкова реформа в Естонії була проведена з метою 
зміцнення  фінансового  становища  підприємств  для  сти-
мулювання їх інвестиційної діяльності, мотивації підпри-
ємств  не  використовувати  податкові  гавані,  скорочення 
витрат  на  адміністрування  оподаткування  прибутку  під-
приємств [2].

Через 9 років після Естонії схожа система оподаткуван-
ня прибутку підприємств була запроваджена у Македонії. 
Введення  податку  на  розподілений  прибуток  в Македонії 
мало на меті протидію наслідкам світової фінансової кризи, 
а також залучення інвестицій за рахунок сприятливої систе-
ми оподаткування прибутку. В цілому оподаткування при-
бутку підприємств в цій країні було розділено на два ком-
поненти: нерозподілений прибуток обкладався податком за 
ставкою 0%; дивіденди, виплачені підприємствам-резиден-
там, підприємствам-нерезидентам або фізичним особам, а 
також інші операції, прирівняні до розподілу прибутку, опо-
датковувалися за ставкою 10%. Новий податок в Македонії 
проіснував 5 років і був скасований через значні негативні 
наслідки для бюджетної системи країни [1]. 

Незважаючи  на  негативний  досвід  Македонії,  з 
2017 року Грузія перейшла на нову систему оподаткуван-
ня прибутку підприємств, зваживши на успішний досвід 
застосування  податку  на  розподілений прибуток  підпри-
ємств в Естонії. Метою такої податкової реформи було по-
ліпшення ділового клімату в країні і стимулювання надхо-
дження інвестицій в Грузію. Така система оподаткування 
прибутку підприємств в Грузії є адаптацією естонської мо-
делі оподаткування розподіленого прибутку. Як наслідок 
платникам  податків  більше  не  потрібно  буде  визначати 
оподатковуваний прибуток на основі розрахунків доходів 
і витрат. З огляду на це значна частина обліку на підпри-
ємствах буде виведена з-під контролю податкових органів, 
що зменшує витрати на податкові перевірки в частині об-
ліку  витрат  і  результатів  господарської  діяльності,  пока-
рань за відповідні порушення тощо. 

Стандартна ставка податку на прибуток підприємств, 
що  дорівнює  15%,  застосовується  до  сумарної  вартості 
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транзакцій по розподілу прибутку, витрат, не пов’язаних 
з підприємницькою діяльністю, і  іншим розподілом при-
бутку. Розподілений прибуток включає виплату дивідендів 
у грошовій та безгрошовій формі. Розподіл дивідендів між 
юридичними особами Грузії  і  дивідендів, отриманих від 
іноземних юридичних осіб (за виключенням осіб, які за-
реєстровані у країнах з пільговим податковим режимом), 
не підпадають під дію податку на виведений капітал [1].

Шляхом Естонії, Македонії та Грузії у 2018 році пішла 
Латвія. Відповідно до нової моделі оподаткування прибут-
ку підприємств відкладається до  тих пір,  доки прибуток 
не буде розподілено або виплачено у вигляді дивідендів. 
До  розподіленого  прибутку  прирівнюються  витрати,  не 
пов’язані з підприємницькою діяльністю, й  інші витрати 
з розподілу прибутку. 

Що  стосується  Молдови,  то  суттєвий  негативний 
вплив нульової ставки на додаток до погіршення ситуації 
внаслідок світової економічної кризи у 2008 році призвів 
до тиску податкових органів збільшити бюджетні надхо-
дження. В  результаті  суттєво  зросли штрафи  та  пеня  на 
бізнес. Визначено відсутність позитивного впливу, оскіль-
ки  внаслідок  діяльності  податкових  органів  погіршився 
інвестиційний  клімат.  Тобто  реформа  була  провалена,  в 
реальності підприємства продовжували сплачувати пода-
ток на прибуток у розмірі 15% і подавали річні фінансові 
звітності з усіма витратами [2].

На даний момент ми  вже можемо досить  об’єктивно 
оцінити результати втілених реформ у Естонії, Македонії 
та  Молдові,  однак  стосовно  результатів  податкових  ре-
форм Грузії та Латвії ще рано робити висновки.

Для  того,  щоб  зрозуміти  вплив  введення  податку  на 
виведений капітал, потрібно зробити аналіз одразу за де-
кількома показниками, а саме: діловий клімат, економічне 
зростання,  податкові  надходження  в  бюджет,  зайнятість 
населення. Оскільки ці показники залежать не тільки від 
оподаткування, а й від багатьох інших факторів, виявити 
прямий вплив на них податку на розподілений прибуток 
практично неможливо, проте це дасть змогу оцінити у за-
гальних рамках вплив даного податку на держави [1].

З  2000  року Естонія  істотно покращила  свій  діловий 
клімат. Найбільш значні поліпшення торкнулися податко-
вого середовища, зокрема, країна з 50 місця з 166 можли-
вих у 2000 році перемістилася на 14 місце з 190 можливих 
в 2018 році. Також вона піднялася на 12 місце в рейтин-
гу  простоти  ведення  бізнесу  і  на  21  місце  в  рейтингу 
сприйняття  корупції.  З  огляду  на  це  можна  припустити, 
що поряд  з  іншими факторами податок на  розподілений 
прибуток також сприяв поліпшенню ділового клімату або 
принаймні не заважав, оскільки був важливим складником 
загального комплексу заходів з реформування економіки. 
Так,  наприклад,  тільки  за  період  з  2006  по  2017  рік  час 
на складання звітності з податку на прибуток скоротився з 
20 годин до 5. Як наслідок Естонія демонструє найкращий 
показник  ділового  клімату  з  усіх  країн  пострадянського 
світу і займає перше місце у світі за податковою конкурен-
тоспроможністю. 

Що  стосується Македонії,  то  вона  також  демонструє 
значні поліпшення в рейтингу простоти ведення  – 11 міс-
це  серед  190  можливих  в  2018  році  замість  81  місця  з 
155 можливих в 2006 році. Однак країна поступово втра-
чає позиції в рейтингах простоти сплати податків і сприй-
няття корупції. 

Незважаючи  на  те,  що  податкові  реформи  в  Грузії  і 
Латвії почалися зовсім недавно, вже на старті цих реформ 
країни показали хорошу динаміку зростання усіх показни-
ків. Зокрема, можна відзначити перехід Грузії з 100 місця 
з 155 можливих в 2006 році на 9 місце з 190 можливих в 
2018  році  в  рейтингу  простоти  ведення  бізнесу,  а  також 
перехід Латвії  з  57 місця  з  90 можливих  в  2000  році  на 
40 місце  з 180 можливих в 2016 році в рейтингу сприй-
няття корупції.

Темпи зростання ВВП в Естонії були нестабільними – 
з 10,6% у 2000 році вони впали майже до 15% в кризові 
2008, 2009 рр., а в 2017 році склали 4,9%. Що стосується 
ВВП на душу населення  за паритетом купівельної  спро-
можності, то в Естонії спостерігається динаміка зростання 
цього показника. Так, у 2000 році він становив 9,4 тис. до-
ларів, а в 2016 – близько 30 тис. доларів. 

Македонія своєю чергою також демонструє нестабіль-
ні темпи зростання ВВП. В період проведення податкової 
реформи (2009–2013 рр.) темпи зростання ВВП скороти-
лися. При цьому найменший показник, який був зафіксо-
ваний в Македонії, склав 0,4%, що значно краще, ніж той 
же показник в Естонії. ВВП на душу населення за пари-
тетом  купівельної  спроможності  в  Македонії  стабільно 
збільшувався з 6 тис. доларів в 2000 році до майже 15 тис. 
в 2016. 

Досить  схожу  з Естонією динаміку  темпів  зростання 
ВВП і ВВП на душу населення за паритетом купівельної 
спроможності  демонструє  Латвія. Що  стосується  Грузії, 
то темпи зростання  її ВВП досить нестабільні, при цьо-
му спостерігається загальна динаміка зростання ВВП на 
душу населення за паритетом купівельної спроможності, 
що в цілому відповідає загальній динаміці країн, що ана-
лізуються.

Що  стосується  впливу  на  податкові  надходження  до 
бюджету, то очевидно, що перехід від податку на прибу-
ток підприємств до податку на розподілений прибуток не 
припускає повної відмови від оподаткування прибутку. По 
суті, це лише відстрочка оподаткування в часі до моменту, 
коли прибуток буде розподілено у вигляді дивідендів. Тоб-
то  прибуток,  який  реінвестується  в  підприємство,  може 
вважатися державним кредитом без відсотків і будь-яких 
умов. Такий підхід поряд з іншими неподатковими факто-
рами робить ведення бізнесу в країнах, які перейшли на 
податок  на  розподілений  прибуток,  більш  привабливим. 
З одного боку, введення податку на розподілений прибу-
ток, як свідчить досвід Естонії, не  зробило сильного не-
гативного  впливу  на  бюджетні  доходи; що ж  стосується 
падіння податку на прибуток у відсотках від комерційного 
прибутку в Македонії, то воно, очевидно, було пов’язано 
не тільки з введенням нового податку, а й з іншими непо-
датковими факторами; з іншого боку, не можна виключити 
ймовірність того, що саме в Македонії податок на розподі-
лений прибуток розкрив свій негативний потенціал. Ско-
рочення податкових надходжень до бюджету в перші роки 
реформи може бути компенсовано (хоча б частково) за ра-
хунок скасування пільг по ПДВ, збільшення державного 
мита та штрафів (як це було зроблено в Естонії), а також 
підвищення ставок екологічних податків, податків на ма-
лий бізнес тощо [3].

Щодо впливу на зайнятість населення, то в перші роки 
після реформи чисельність безробітних в Естонії  значно 
скоротилася. Далі, у 2009–2010 рр., даний показник збіль-
шився і в наступні роки став знижуватися, досягнувши в 
2016  році  близько  7% від  загальної  кількості  працездат-
ного населення (для порівняння: у 2000 році він становив 
близько  15%). Що  стосується Македонії,  то  в  цій  країні 
спостерігається найвищий показник безробіття (32,2% від 
ВВП в 2000 році і 23,7% в 2016 році). Незважаючи на це, 
Македонія – єдина країна, в якій чисельність безробітних 
знижується поступово. При цьому така динаміка спосте-
рігається як в дореформений, так і пореформений період. 

Як  свідчить  досвід  Естонії,  дуже  важливим  є  те, що 
має відбутися не просто заміна одного податку на інший, 
це повинні бути  зміни, що зможуть побудувати податко-
ву систему, яка буде збалансована, рівномірно при цьому 
розподілити  податкове  навантаження  між  платниками 
податку,  уникнути  випадків  подвійного  оподаткування 
або  навпаки  –  не  оподаткування  окремих  видів  доходів. 
З огляду на це податок на виведений капітал може бути за-
проваджений тільки з одночасними змінами до податку на 
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додану вартість, податку на майно, а окрім цього, впрова-
дження електронних сервісів, в тому числі електронного 
кабінету платника податків та електронного документоо-
бігу, з метою створення системи, що зможе:

–  забезпечити  просте  й  ефективне  адміністрування 
податку із простими правилами об’єкта оподаткування;

–  створити економічні умови для декларування всіма 
платниками податків їх реальних доходів завдяки оподат-
куванню лише того капіталу, що виводиться з бізнесу для 
власного споживання, та декларуванню податку на майно, 
який своєю чергою зараховується у зменшення податку на 
виведений капітал або податку на доходи фізичних осіб. 
Це також збалансує податкове навантаження між особами, 
доходи яких були оподатковані, та особами, доходи яких 
були приховані від оподаткування; 

–  запровадити  єдину  20%  ставку  на  податок  на  ви-
ведений капітал та податок на доходи фізичних осіб, що 
дозволить  звільнити  від  оподаткування  податком  на  до-
ходи фізичних осіб ті доходи, що вже були оподатковані 
податком  на  виведений  капітал.  Це  створює  умови  для 
скасування  оподаткування  доходу  на  рівні фізичної  осо-
би. Підняття ставки податку на доходи фізичних осіб до 
20% має відбуватися за рахунок військового збору  із од-
ночасним скасуванням останнього, що значно спростить 
адміністрування податку на доходи фізичних осіб; 

–  створити  передумови  для  добровільного  перехо-
ду платників  єдиного податку  третьої  групи на  загальну 
систему оподаткування за рахунок підняття порогу щодо 
обов’язкової реєстрації платником податку на додану вар-
тість з 1 000 000 грн до 5 000 000 грн [3].

Висновок. Провівши аналіз досвіду зарубіжних кра-
їн  щодо  запровадження  податку  на  виведений  капітал 
можна  підсумувати,  що  введення  такого  виду  податку 
замість податку на прибуток в основному мало позитив-
ний вплив на  економіки країн,  які  були проаналізовані. 
Навіть більше, є підстави стверджувати, що такі подат-
кові  зміни  лише  сприяли  покращенню  загальної  ситуа-
ції,  принаймні  в Естонії. В цілому лише декілька країн 
за останні роки перейшли до такого виду оподаткування 
підприємств, що свідчить про те, що основна маса країн 

поки що залишається в ролі спостерігача  і не поспішає 
робити зміни. 

Кажуть, що  найкращий  податок  –  старий  податок,  до 
якого усі вже звикли, проте за 28 років незалежності україн-
ська система оподаткування зазнавала змін 12 разів. Тобто в 
середньому строк стабільності нашої системи оподаткуван-
ня складає приблизно 2 з половиною роки, що характеризує 
її як нестабільну і мінливу. Для порівняння, у розвинених 
країнах, наприклад, США, такий строк складав десятки ро-
ків. Тобто в таких умовах є сенс заміни податку на прибуток 
податком на виведений капітал. Звісно, виходячи із специ-
фіки запровадження такого виду податку, у перші роки, як 
це відбувалося, наприклад, у Естонії, втрати бюджету мо-
жуть досягати 50%, залежно від різних факторів, але якщо 
працювати на довготривалу перспективу, то ці втрати мо-
жуть  бути  цілком  виправдані.  Отже,  завчасно  продумана 
податкова політика зможе значно компенсувати скорочення 
податкових надходжень в перші роки після введення подат-
ку на виведений капітал. Довести потенційну ефективність 
або неефективність оподаткування виведеного капіталу для 
розвитку економіки України дуже непросто. 

Є очевидним, що існує багато переваг введення нового 
податку, але якимось чином передбачити їх дуже складно. 
Багато залежить від загального рівня економіки в країні, 
податкової культури, рівня роботи уряду тощо. Як показав 
аналіз досвіду зарубіжних країн, у деяких з них реформа 
вдалася, а у деяких – ні. Тим не менш, виходячи з результа-
тів аналізу теорії, міжнародного досвіду та нинішньої си-
туації в Україні, можна допустити, що введення податку на 
виведений капітал може стати чи не найкращою альтерна-
тивою існуючому податку на прибуток підприємств, який 
повинен виконувати, проте не виконує стимулюючу функ-
цію  і  при цьому  сприяє  розвитку  корупції  та  дає шляхи 
для ухилення від сплати податків до бюджету. Імовірність 
залучення додаткових зовнішніх і внутрішніх капітальних 
інвестицій виключно за рахунок введення податку на ви-
ведений капітал є незначною (про це свідчить, зокрема, і 
зарубіжний  досвід). Однак  не  виключається  ймовірність 
того,  що  новий  податок  дозволить  зменшити  корупцію, 
спростити оподаткування, а отже, і ведення бізнесу. 
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У статті аналізується поняття податкової амністії та проводиться відмежування податкової амністії від податкового компромісу. До-
сліджується міжнародний досвід застосування даної амністії. Автори оцінюють можливість запровадження податкової амністії в Україні 
та надають рекомендації для її ефективного застосування.

Ключові слова: податкова амністія, податковий компроміс, амністія, міжнародний досвід, звільнення від відповідальності.

В статье анализируется понятие налоговой амнистии и проводится разграничение налоговой амнистии и налогового компромисса. 
Исследуется международный опыт применения данной амнистии. Авторы оценивают возможность внедрения налоговой амнистии в 
Украине и дают рекомендации для её эффективного применения.

Ключевые слова: налоговая амнистия, налоговый компромисс, амнистия, международный опыт, освобождение от ответственности.

The article examines the concept of tax amnesty and distinction between tax amnesty and tax compromise. It enlightens international experi-
ence of tax amnesty application. The authors evaluate possibility of the introduction of tax amnesty in Ukraine and provide recommendations for 
its effective application.

Key words: tax amnesty, tax compromise, amnesty, international experience, exemption from liability.

Постановка проблеми.  Сьогодні Україна  знаходить-
ся  на  порозі  змін,  що  зумовлюються  цьогорічними  пре-
зидентськими та парламентськими виборами. Кожен кан-
дидат  та  партія  представляють  свою  виборчу  програму, 
яка складається з різних напрямів майбутнього розвитку 
держави,  одним  з  яких  є  податкова  політика.  Одним  із 
перелічених  пунктів  майбутніх  нововведень,  які  пропо-
нують деякі політичні сили стосовно податкової політики, 
є  запровадження  податкової  амністії  для  платників  по-
датків. Практика застосування податкової амністії є дуже 
розповсюдженою  в  світі.  Варто  зазначити, що  в Україні 
вже було вчинено декілька спроб законодавчо закріпити й 
реалізувати податкову амністію, однак ці спроби не були 
достатньо ефективними. Аналіз причин, що призвели до 
неефективного  результату  даної  ініціативи,  свідчить  про 
те,  що  доцільно  більш  детально  дослідити  поняття  по-
даткової амністії  з наукової точки зору, порівняти досвід 
зарубіжних країн  з цього питання  і  запропонувати певні 
наукові рекомендації для успішної реалізації даної  ідеї в 
нашій країні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Запрова-
дження податкової амністії в Україні вже давно є вельми 
дискусійним питанням серед науковців. На міжнародному 
рівні даний інститут досліджували такі вчені, як Ж. Мол-
херб, Дж. Альм, В. Бек, Е. Ушітель, Е. ле Борн, К. Байєер. 
Серед вітчизняних науковців  значний внесок у розвиток 
даного питання внесли О. Білоус, А. Вишинський, М. Ри-
бій, О. Сльозко, А. Глазова, І. Приходько, А. Афян, Д. Гет-
манцев, Д. Бондаренко, Р. Макарчук тощо. Багато вчених 
розглядали  поняття  податкової  амністії  та  пропонували 
свої визначення, крім того, були проведені дослідження з 
приводу розрізнення понять «податкова амністія» та «по-
датковий компроміс», який був введений до українського 
законодавства  шляхом  закріплення  його  в  Податковому 
кодексі,  однак  значення цих двох понять майже  збігали-
ся. Ба більше, деякі вчені намагалися надати рекомендації 
щодо введення податкової амністії, спираючись на міжна-
родний досвід, однак досі не було запропоновано чітких 
заходів,  які можуть  забезпечити  ефективність  даного  ін-
ституту для нашої держави.

Мета статті – проаналізувати підходи до визначення 
поняття податкової амністії та пояснити різницю між цим 
інститутом та інститутом податкового компромісу, а також 
сформулювати рекомендації стосовно введення в дію та-
кої амністії, що базуються на досвіді зарубіжних країн. 

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  ст.  111 
Податкового  кодексу України  за  порушення  податкового 
законодавства,  контроль  за  дотриманням  якого  покладе-
но  на  контролюючі  органи,  застосовуються  декілька  ви-
дів юридичної  відповідальності,  зокрема,  фінансова,  ад-
міністративна та кримінальна [1]. Сучасне законодавство 
багатьох країн світу передбачає наявність певних підстав 
звільнення  від  юридичної  відповідальності  за  вчинення 
правопорушень. Одним із видів такого звільнення є амніс-
тія. В науці амністія розглядалася як категорія криміналь-
ного права  і визначалася як прояв гуманізму та економії 
кримінальної репресії [2; с. 76]. Згідно із Законом України 
«Про застосування амністії в Україні» амністією є повне 
або  часткове  звільнення  від  відбування  покарання  осіб, 
визнаних  винними  у  вчиненні  злочину,  або  кримінальні 
справи стосовно яких розглянуті судами, але вироки сто-
совно цих осіб не набрали законної сили [3]. Хоча спочат-
ку, базуючись на законодавчому визначенні, амністія вва-
жалася інститутом виключно кримінального права, однак 
з плином часу цей інститут набув міжгалузевого значення 
і наразі може бути застосований і в галузі податкового пра-
ва. Аналізуючи дане поняття, можна вказати, що в науці 
немає єдиного визначення податкової амністії. І. Безпаль-
ко  характеризує  цей  інститут  як  сукупність  спеціальних 
заходів економічного та адміністративного характеру, що 
здійснюються  державою  з метою  легалізації  фінансових 
ресурсів тіньового ринку та помилування осіб, які скоїли 
податкові  правопорушення  [4;  с.  34]. На  думку Д.  Голо-
сніченка, податкова амністія – це звільнення юридичних 
та фізичних осіб від юридичної відповідальності за прихо-
вування доходів, несплату податків, невнесення платежів 
[5; с. 18]. На думку М. Кривовяз та Л. Іскренко, податко-
ва амністія – це легалізація коштів, з яких їх власниками 
не були сплачені податки або мали місце  інші порушен-
ня  законодавства  щодо  їх  отримання.  Під  легалізацією 
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 розуміють  зняття  відповідальності  з  осіб,  які  здійснили 
правопорушення у сфері податкового законодавства щодо 
їх отримання. За допомогою податкової амністії капітал не 
тільки повертається у країну, але й реінвестується в еконо-
міку [6]. І. Приходько вбачає, що податкова амністія – це 
специфічний вид амністії, що являє собою акт прощення 
осіб, що вчинили податкове правопорушення, який здій-
снюється у разі, якщо особи, що прагнуть помилування, 
здійснять певні дії (повне або часткове декларування при-
хованих сум податків, добровільне їх внесення у бюджет, 
добровільна заява в податкові органи про здійснення по-
даткових порушень та про готовність прийняти всі заходи 
для ліквідації наслідків цього порушення тощо) [2; с. 78]. 

Таким чином, податкова амністія може розглядатися як 
специфічний вид звільнення від відповідальності за пору-
шення податкового  законодавства, що  здійснюється  дер-
жавою з метою легалізації прихованих доходів платників 
податків та повернення частини несплачених податків до 
бюджету.

Досить часто податкову амністію ототожнюють з по-
датковим  компромісом,  однак  це  не  є  правильним,  адже 
цим поняттям притаманні деякі відмінності. Це пов’язано 
з  тим,  що  у  2014  році  Верховною  Радою  України  були 
внесені  зміни  до  Податкового  кодексу  та  було  проведе-
но податковий компроміс, який фактично має всі ознаки 
податкової амністії. Даний податковий компроміс був за-
проваджений Законом України «Про внесення змін до По-
даткового кодексу України щодо особливостей уточнення 
податкових  зобов’язань  з  податку  на  прибуток  підпри-
ємств  та податку на додану вартість у  разі  застосування 
податкового компромісу» № 63-VIII від 25.12.2014, який 
запровадив відповідні зміни до Податкового кодексу Укра-
їни, доповнивши його підрозділом 9-2 розділу ХХ «Пере-
хідні  положення»  [7].  Правом  на  податковий  компроміс 
могли  скористатися  будь-які  платники  податків,  які  зни-
жували свої податкові зобов’язання з податку на прибуток 
підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які 
податкові  періоди  до  01.04.2014  р.,  тобто  індивідуально 
невизначене коло осіб,  загальною ознакою яких було те, 
що вони порушили норми  законодавства про податки  та 
збори. Платники податків, які бажали скористатися правом 
на податковий компроміс, повинні були добровільно спла-
тити до бюджету суми знижених податкових зобов’язань 
з податку на додатку вартість та/або податку на прибуток, 
а  натомість  сума  зниженого  податкового  зобов’язання 
знижувалася на 95% суми податкового зобов’язання, яке 
платник податків повинен був сплатити (95% суми зани-
женого  податкового  зобов’язання  з  податку  на  прибуток 
підприємств та/або податку на додану вартість вважалися 
погашеними, штрафні санкції не застосовувалися, пеня не 
нараховувалася).  Крім  цього,  цей  податковий  компроміс 
передбачав звільнення від кримінальної та адміністратив-
ної  відповідальності,  якщо  платники  податків  виконали 
умови податкового компромісу [8; с. 167–168].

В юридичній науці податковий компроміс визначають 
як рішення податкового органу, прийняте за погодженням 
із платником податків у межах адміністративної апеляцій-
ної процедури та узгоджене з керівником податкового ор-
гану вищого рівня, стосовно задоволення частини скарги 
такого платника під зобов’язання останнього погодитися з 
рештою податкових  зобов’язань, нарахованих контролю-
ючим органом [9; с. 39].

Щодо  міжнародного  розуміння  поняття  податково-
го  компромісу,  у  Німеччині,  Ірландії,  Канаді,  Швейца-
рії,  Нідерландах  податкові  органи  нараховують  податок 
у  меншому  розмірі  або  взагалі  звільняють  платника  від 
сплати податків в тому разі, якщо виконання податкового 
обов’язку у даному конкретному випадку було б неспра-
ведливим  тягарем.  При  цьому  перевагами  такого  меха-
нізму є, по-перше, ефективний контроль за дотриманням 
платниками податків податкового законодавства, по-друге, 

можливість завчасно передбачити оподаткування бізнесу 
через ефективну співпрацю з податковими органами. 

Отже,  податковий  компроміс  можна  розглядати  як 
один із видів податкової амністії, якщо брати до уваги за-
конодавство України, однак податкова амністія має дещо 
інші властивості.

Використання  інституту податкової амністії як різно-
виду  амністії  взагалі  може  бути  обґрунтовано  багатьма 
його позитивними характеристиками. По-перше, податко-
ва амністія дозволяє повернути до бюджету певну частину 
податкових  боргів  платників  податків,  які  за  допомогою 
інших способів отримати було б навряд чи можливо. По-
друге, відповідний захід з боку держави стимулює плат-
ника податків дотримуватися податкової дисципліни. По-
третє, запровадження такої амністії дозволяє «вибачити» 
правопорушників,  зменшити  ймовірність  вчинення  по-
вторних правопорушень та виключити із кола порушників 
тих осіб, які стали такими випадково та вчинили незначні 
податкові правопорушення. По-четверте,  проведення по-
даткової амністії може створити відповідні передумови до 
посилення відповідальності за податкові правопорушення 
та забезпечення дотримання податкової дисципліни. Коли 
в суспільстві наявна проблема нехтування вимогами права 
та ухилення від дотримання законодавства, це призводить 
до формування переконаності у тому, що правопорушен-
ня є допустимими та починають розглядатися як звичайне 
явище. У такому разі забезпечення дотримання податкової 
дисципліни повинно впроваджуватися поступово із вико-
ристанням різних методів, одним із яких може стати саме 
податкова  амністія поряд  із  подальшим посиленням від-
повідальності для тих осіб, які відмовилися використати 
амністію.

У різних формах податкова амністія запроваджувалась 
в Австралії, Австрії, Бельгії, Фінляндії, Франції, Греції, Ір-
ландії, Італії, Новій Зеландії, Португалії, Іспанії та Швей-
царії, США. Також ініціативи щодо проведення податко-
вих амністій були реалізовані в Аргентині, Болівії, Чилі, 
Колумбії, Еквадорі, Індії, Панамі, Перу, Мексиці, Філіппі-
нах, Російській Федерації та Туреччині. Варто зазначити, 
що результати використання можливостей проведення по-
даткової амністії в контексті світового досвіду істотно від-
різняються. Так, «успішними» з точки зору загальної суми 
отриманого доходу можна назвати приклади Аргентини у 
1995 р. (3,9 млрд дол. США), Індії у 1997 р. (2,5 млрд дол. 
США), Ірландії у 1988 р. (700 млн дол. США). В США за 
період проведення згаданих 78 програм податкових амніс-
тій у різних штатах за період 1980–2004 рр. вдалося залу-
чити додаткових надходжень у розмірі 6,6 млрд дол. США 
[10]. Отже, зважаючи на міжнародну практику, необхідно 
розуміти,  що  результати  податкової  амністії  різняться  в 
кожній країні  і для забезпечення позитивного результату 
потрібно враховувати конкретні особливості і сутнісні ха-
рактеристики тієї чи іншої країни на момент запроваджен-
ня такого інституту.

Вважаємо, що для більш детального розгляду питання 
реалізації податкової  амністії  в  світі  слід проаналізувати 
приклади деяких країн.

Найбільш  ефективною  податкова  амністія  стала  для 
Італії.  Практика  проведення  податкової  амністії  в  Італій-
ській  Республіці  характеризується  повнотою  охоплення 
суб’єктів та об’єктів оподаткування, ліберальними умовами 
проведення,  гарантіями  з  боку  держави щодо  відсутності 
майбутніх покарань та переслідувань, а також анонімності 
заявників. Перша повна податкова амністія була проведена 
у 1982 році – Scudo Fiscale, яка залучила 12 090 652 заяв-
ників, що склало 5,15% від платників податків за даними 
на 1981 рік, з них 8,5% – раніше взагалі не платили подат-
ки, а 13,7% – ухилились від податків з додаткових доходів 
[11]. У 2001–2002 роках була проведена компанія – Decreto 
Leege, в результаті якої,  за даними Міністерства Фінансів 
Італії, протягом 60 днів було репатрійовано близько 61 млрд 
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євро, і приблизно 1 млрд доларів було отримано до бюдже-
ту  у  вигляді  податків. Урядом Республіки  були  проведені 
заходи щодо  ліквідації  в  країні швейцарських  банків,  які 
сприяли переводу будь-яких сум  і анонімному керуванню 
рахунками, що перешкоджали доступу  італійських подат-
кових органів. Протягом 4 місяців після амністії податкові 
збори зросли на 6,5%. З них збори прямих податків (пода-
ток на прибуток) виросли на 5,6% і склали 45,54 млрд євро 
[12]. Податкова  амністія мала характер  амністії  капіталів, 
бо  легалізувались  фінансові  інструменти  і  капітал,  рухо-
ме та нерухоме майно, земельні ділянки, твори мистецтва. 
Заявникам  пропонувалось  два  способи  –  репатріація  або 
легалізація. Застосування того чи  іншого способу залежа-
ло від заявника, допускалось комбінування обох способів. 
Бажання заявника відображалось в декларації. Заявник по-
винен був сплатити 2,5% від вартості заявленого майна або 
придбати державні цінні папери на суму, що дорівнює 12% 
від вартості заявленого майна. Амністія супроводжувалась 
посиленням заходів відповідальності за порушення подат-
кового законодавства [13].

Швейцарія також є одним із прикладів країн з високою 
результативністю  податкової  амністії. Швейцарія  прове-
ла амністію податку на майно ще у 1940 році, при цьому 
необхідний  одноразовий  внесок  складав  15%  від  декла-
рованого майна. 1944 року в результаті повної податкової 
амністії  був  отриманий  збір  в  розмірі  3%  від  загальних 
податкових надходжень,  а  1968  року  збір  склав  вже  6%. 
Цікавим є  те, що для  запровадження податкової  амністії 
Швейцарія виявила думку громадян із приводу цього шля-
хом проведення референдуму. 

Проведена  в  Республіці  Ірландії  податкова  амністія 
вважається однією із найбільш результативних. Причина-
ми успіху вважають: безпрецедентність податкової амніс-
тії, акцент на одноразовість проведення акції, посилення 
заходів із притягнення до відповідальності після амністії, 
збільшення  кількості  аудиторів,  підвищення  штрафів  і 
пені за несплату податків, що супроводжується розширен-
ням  повноважень  податкових  органів  і  переслідуванням 
порушників [10].

Завдяки простоті  процедури,  наданим  з  боку  держави 
гарантіям  відсутності  переслідування  та  відсутності  по-
датку  на  деклароване майно  однією  із  найуспішніших на 
пострадянському просторі  вважається податкова  амністія, 
проведена у Республіці Казахстан. Однак з точки зору по-
даткових надходжень, акція була незадовільною. 2001 року 
урядом Казахстану було прийнято закон, за яким громадя-
нам пропонувалося  здійснити легалізацію коштів шляхом 
їх  зарахування  на  спеціальні  рахунки  без  права  розпоря-
дження ними до наступного дня після закінчення періоду 

легалізації. Відповідний банк видавав суб’єктам офіційний 
документ, що вказував розмір суми й дату внесення і слу-
гував  підставою  звільнення  суб’єктів  від  кримінальної  та 
адміністративної  відповідальності  за  незаконне  заняття 
підприємництвом,  банківською  діяльністю,  ухилення  від 
сплати  податків.  Кошти,  що  декларувалися,  податком  не 
обкладалися,  а  декларації  про  доходи  та  майно  за  1995–
2000 рр. були знищені. На доходи, отримані в результаті ко-
рупційних діянь, злочинів проти особи, здоров’я населення 
й моральності, легалізація не поширювалася. Легалізована 
була сума в 480 млн доларів [13].

Вбачається, що у міжнародному контексті оцінка тако-
го  інституту, як податкова амністія, є доволі неоднознач-
ною,  навіть  враховуючи  такі  позитивні  аспекти  її  реалі-
зації, як швидкий та відносно дешевий засіб наповнення 
державного  бюджету  за  рахунок  коштів,  які  за  інших 
умов  отримати  було  б  дуже  складно. Однак  попри  це,  а 
також незважаючи на те, що Україна вже мала досвід про-
ведення податкового компромісу, який майже співпадав з 
податковою  амністією  та  не  приніс  значних  результатів, 
вважаємо, що запозичення міжнародної практики та впро-
вадження  такого  інституту  з  урахуванням  всіх  наукових 
рекомендацій може стати дієвим засобом для досягнення 
мети даного заходу. 

Висновки.  Податкова  амністія  може  визначатися  як 
специфічний вид звільнення від відповідальності за пору-
шення податкового  законодавства, що  здійснюється  дер-
жавою з метою легалізації прихованих доходів платників 
податків та повернення частини несплачених податків до 
бюджету. Проаналізувавши думки вчених та міжнародну 
практику,  доходимо  висновку,  що  позитивна  реалізація 
податкової  амністії  можлива  за  таких  умов:  1)  чітке  та 
юридично  визначене  формулювання  податкової  амністії 
в податковому законодавстві, а також гарантій звільнення 
від будь-якої юридичної відповідальності при застосуван-
ні до платників податків такої амністії; 2) впровадження 
такої амністії як заходу досягнення компромісу між дер-
жавою та платниками податків за найбільш вигідних умов 
для таких платників; 3) рівність та недискримінація усіх 
платників податків при  застосуванні податкової  амністії, 
урахування їхніх рекомендацій при запровадженні даного 
інституту; 4)  забезпечення конфіденційності всієї  інфор-
мації,  яка  буде  надана  платниками податків  контролюю-
чим  органам  стосовно  застосування  податкової  амністії; 
5) посилення відповідальності для тих, хто не застосував 
податкову  амністію  і  далі  володіє  тіньовим  капіталом; 
5)  проведення  ефективної  та  чіткої  політики  в  усіх  сфе-
рах, зокрема в економічній, для забезпечення стабільності 
в державі тощо.
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У статті розглянуто досвід зарубіжних країн щодо оподаткування операцій з криптовалютами. Досліджено перспективи його запро-
вадження в Україні. Проаналізовано можливі зміни, які можуть відбутися у податковому регулюванні України. 

Ключові слова: оподаткування операцій з криптовалютами, криптовалюта, зарубіжний досвід, реформування податкової системи.

В статье рассмотрен опыт зарубежных стран по налогообложению операций с криптовалютами. Исследованы перспективы его вве-
дения в Украине. Проанализированы возможные изменения, которые могут произойти в налоговом регулировании Украины.

Ключевые слова: налогообложение операций с криптовалютами, криптовалюта, зарубежный опыт, реформирование налоговой 
системы.

The article examines the experience of foreign countries in taxation of the operation with cryptocurrencies. The prospects of its introduction 
in Ukraine are explored. Possible changes that may occur in tax regulation of Ukraine are analyzed.

Key words: taxation of the operation with cryptocurrencies, cryptocurrency, foreign experience, reform of the tax system of Ukraine.

Постановка проблеми. Незважаючи на те, що пер-
ша криптовалюта з’явилася ще у 2009 році, та на швид-
кий розвиток цифрових технологій  з кіберекономікою, 
криптовалюти  досі  залишаються  малодослідженими  з 
правової точки зору. У багатьох країнах світу досі не ви-
роблено єдиного підходу щодо врегулювання правового 
статусу  криптовалюти,  зокрема  залишається  проблем-
ним питання щодо оподаткування операцій з криптова-
лютами. Однак в деяких розвинутих країнах поступово 
починають з’являтися закони, які визначають правовий 
статус нових цифрових валют,  а  також встановлюють-
ся певні правила щодо їх оподаткування. Україна ж, на 
жаль, до числа цих країн не входить. Проте слід  звер-
нути  увагу  на  те, що  якщо  правовий  статус  криптова-
лют не буде визначений своєчасно, це може призвести 
до  значної  втрати  можливих  фінансових  ресурсів,  що 
беззаперечно  вплине  на  майбутню  фінансову  систему 
країни у цілому. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження  питання  оподаткування  операцій  з  криптовалю-
тами  розпочалося  у  перше  десятиріччя  нашого  століт-
тя.  Чималий  внесок  у  вивчення  питання  оподаткування 
криптовалют  внесли  такі  українські  та  зарубіжні  вчені, 
як Е. Андроулакі, С. Капкун, О. Караме, В. Андрущенко, 
З. Варналія, В. Мельника, В. Опаріна, А. Реун, І. Самоход-
ський, О. Мороз, Е. Молчанова, Ю. Солодковський, Л. Та-
рангул та багато інших

Мета статті. Метою статті є аналіз іноземного законо-
давства, яке визначає правовий статус криптовалют (циф-
рових валют) та порядок оподаткування операцій з ними, 
а також розробка практичних рекомендацій щодо необхід-
ного  правового  врегулювання  криптовалют  та  оподатку-
вання операцій з ними на вітчизняному рівні. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Крипто-
валюта – це валюта чи товар? Платіжний засіб чи засіб об-
міну? Чи повинен оподатковуватися прибуток, отриманий 
у виді криптовалют? На жаль, сьогодні немає одностайних 
відповідей на ці запитання. Можна навіть говорити про те, 
що відповіді на ці запитання є різними не тільки у різних 
країнах, але навіть і у межах однієї країни.

Для того, щоб перейти безпосередньо до аналізу іно-
земного  законодавства,  треба  насамперед  з’ясувати,  що 
таке криптовалюта. Сьогодні немає єдиної думки щодо ви-
значення терміна «криптовалюта». Деякі науковці відно-
сять криптовалюту до «віртуальної валюти» та називають 
інноваційною мережею платежів  і новим видом грошей, 
інші заперечують «причетність» криптовалюти до грошей 
та називають «цифровим активом» [1, с. 771]. Основними 
особливостями  криптовалют,  які  відрізняють  їх  від  зви-
чайної валюти, є їх децентралізація, тобто відсутність ре-
гулятивного органу, який би регулював криптовалюту та 
спосіб її емісії. Емісія криптовалюти має назву «майнінг» 
і полягає у використанні потужностей комп’ютерних сис-
тем для генерації унікальних наборів символів, які утво-
рюють криптовалюту. Її емісія не входить до компетенції 
центрального  банку,  при  цьому  розмір  емісії  залежить 
виключно від особливостей системи, в якій вона існує, а 
курс такої валюти не має зв’язку з економікою будь-якої 
країни,  а  встановлюється  виключно  ринковим  шляхом, 
тобто залежить від попиту на неї. Крім цього, ця валюта 
відрізняється безпечністю зберігання та проведення роз-
рахунків, оскільки всі операції з криптовалютами є незво-
ротними та при їх виконанні використовуються унікальні 
комп’ютерні коди, які фізично неможливо відстежити.

На наш погляд, найбільш вдалим є визначення крип-
товалюти, запропоноване В.М. Костюченком, А.М. Мали-
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новською та А.В. Мамоновою, які визначають криптова-
люту як цифрову (віртуальну) валюту, з одиницею «сoin» 
(монета), яка емітується в мережі за певними принципа-
ми криптографії для забезпечення операцій та контролю 
створення нових монет, яка не має фізичного вигляду, а іс-
нує тільки в електронному вигляді, тобто є комп’ютерним 
кодом.  Її  основними  характеристиками  вчені  називають: 
анонімність,  децентралізацію  та  захищеність,  оскільки 
криптовалюта забезпечує зручний та швидкий спосіб про-
ведення анонімних транзакцій з високим рівнем захище-
ності даних, при цьому без участі банківських установ та 
без сплати комісії за проведення платежів [2, с. 96]. 

Що ж  стосується  іноземного  законодавчого  врегулю-
вання криптовалют та оподаткування операцій з ними, то 
ми вирішили дослідити доволі різні країни з різними пра-
вовими системами та традиціями задля того, щоб отрима-
ти найбільш повну та достовірну інформацію щодо право-
вого статусу та правил оподаткування криптовалют у світі. 

Так,  наприклад,  Австралія  намагається  забезпечити 
сприятливі  умови  для  функціонування  криптовалют  та 
демонструє намір стати однією з найбільш прогресивних 
юрисдикцій щодо цього питання. Уряд Австралії вважає 
можливим  використання  криптовалют  у  різних  сферах 
державного  управління  (наприклад,  в  управлінні  назем-
ним  транспортом).  Досить  активно  також  розвиваються 
і недержавні проекти, пов’язані з цифровими валютами. 

Криптовалюта  в Австралії  не  визнається фінансовим 
продуктом,  а  тому операції  з  нею  (купівля,  продаж,  збе-
рігання тощо) не підлягають ліцензуванню. Крім того, у 
2016 році набув чинності Кодекс поведінки гравців інду-
стрії цифрових валют (Australian Digital Currency Industry 
Code  of  Conduct),  розроблений  Асоціацією  цифрових 
валют  та  комерції  Австралії  (Australian  Digital  Currency 
& Commerce Association). Він  встановлює належні  стан-
дарти  ведення  криптовалютного  бізнесу  у  країні,  але  є 
обов’язковим лише для членів Асоціації.

Що ж стосується оподаткування криптовалют, то слід 
відмітити,  що  у  2014  році  Податкова  служба  Австралії 
звернулася  до  провідних  криптовалютних  підприємців  з 
повідомлення про те, що прибуток та дохід, які отримані 
від  угод  з  цифровими  валютами,  обкладається  податком 
на прибуток (Corporate Tax) та податком на доходи фізич-
них  осіб  (Income  Tax).  Потім  було  прийнято  документ, 
відповідного до якого для цілей оподаткування криптова-
лютних  угод  податком  на  товари  та  послуги  (Goods  and 
Services Tax) вони розглядаються як бартерні операції. На 
практиці це означає, що в Австралії існує проблема з по-
двійним оподаткуванням криптовалют: податок на товари 
та послуги  (Goods  and Services Tax)  стягується як у разі 
обміну фіатних грошей на цифрові, так і у разі оплати то-
варів та послуг одержаною криптовалютою. Однак у разі 
використання  криптовалюти  як  інвестицій  не  виникає 
потреби сплачувати податок на приріст капіталу  (Capital 
Gains Tax) [3]. 

Безумовним  лідером  криптовалютної  інтеграції  та 
найбільш сприятливою юрисдикцією для ведення крипто-
валютного  бізнесу  є  Великобританія,  де ще  у  2014  році 
урядом країни було визначено, що криптовалюта не є ва-
лютою або грошима, а отже, не може регулюватися норма-
ми фінансового законодавства Великобританії, а також не 
підпадає під дію Закону Великобританії про легалізацію 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Управління податків та мита Великобританії визначи-
ло, що прибуток, отриманий у результаті створення циф-
рових  грошей  та  їх  обміну на фунти  стерлінгів  чи  іншу 
валюту, не повинен обкладатися податком на додану вар-
тість (Value Added Tax). Однак ПДВ повинен стягуватися 
з  постачальників  будь-яких  товарів  та  послуг,  проданих 
за криптовалюту. При цьому вартість товарів чи послуг, з 
яких стягується ПДВ, повинна відповідати вартості крип-
товалюти у фунтах стерлінгів на момент проведення такої 

операції. Крім цього, прибуток суб’єктів господарювання 
обкладається податком на приріст капіталу (Capital Gains 
Tax), а також корпоративним податком (Corporate Tax) та 
податком на доходи фізичних осіб (Income Tax) [4]. 

Що ж стосується Європейського Союзу, то слід відмі-
тити, що  сьогодні жоден  з  органів  цього  наддержавного 
утворення  не  ухвалив  будь-яких  спеціальних  правил  ре-
гулювання  криптовалютної  діяльності  та  взагалі  замість 
терміну  «криптовалюта»  європейські  установи  викорис-
товують термін «віртуальна валюта». Однак такий підхід 
був розкритикований Європейським центральним банком, 
який вважає, що визначення криптовалюти як віртуальної 
валюти не є досконалим. На думку цього органу, цифрова 
валюта  –  це  засіб  обміну,  а  не  платежу,  котрий  не  є  ані 
грошима, ані валютою [5]. 

До 2015 року національні фінансові органи країн Єв-
ропейського Союзу по-різному ставилися до оподаткуван-
ня операцій з криптовалютами. Але ситуація кардинально 
змінилася, коли Суд Європейського Союзу ухвалив рішен-
ня (Skatteverket vs David Hedqvist (C-264/14)), відповідно 
до якого Bitcoin (одна з криптовалют) слід вважати саме 
валютою  (платіжним  засобом),  а  не  товаром,  зокрема,  з 
точки  зору  оподаткування. А  отже,  операції  з  купівлі  та 
продажу Bitcoin  за  традиційні фіатні  валюти не повинні 
обкладатися ПДВ. 

Відповідно  до  обставин  справи  Д.  Хедквіст  (грома-
дянин  Швеції)  бажав  надавати  послуги  по  обміну  тра-
диційних валют на біткоін і навпаки через створену ним 
компанію. Після чого він звернувся за попередньою подат-
ковою консультацією з метою визначення, чи такі операції 
обміну  є  об’єктом  оподаткування ПДВ.  Ним  було  отри-
мано консультацію, відповідно до якої операції  з обміну 
віртуальних валют звільняються від оподаткування ПДВ 
за п. «е» ст. 135 ПДВ Директиви ЄС (EU VAT Directive), 
однак  потім  податковий  орган  Швеції  не  погодився  із 
отриманою консультацією та оскаржив її до Вищого адмі-
ністративного суду Швеції. 

Вищий адміністративний суд Швеції, маючи сумніви 
щодо застосування винятків, передбачених ПДВ Директи-
вою ЄС звернувся до Європейського суду справедливості 
з метою отримання попереднього рішення щодо таких пи-
тань: 

–  Чи  вважаються  операції  з  обміну  віртуальних  ва-
лют на традиційні валюти постачанням послуг за винаго-
роду згідно зі змістом ст. 2 ПДВ Директиви ЄС? 

–  Якщо так, то чи звільняються такі операції від опо-
даткування ПДВ згідно зі ст. 135 ПДВ Директиви ЄС?

У своєму рішенні Суд Справедливості ЄС дійшов ви-
сновку, що операції з обміну платіжних засобів не відпо-
відають  визначенню  і  ознакам,  притаманним  операціям 
з  постачання  товарів,  і  повинні  вважатись  операціями  з 
постачання послуг  (п. 26 Рішення). Крім цього, операції 
з  нетрадиційними  валютними  коштами,  тобто  такими, 
що не визнані законним платіжним засобом, були визна-
ні  фінансовими  операціями,  допоки  такі  валютні  кошти 
приймаються учасниками відносин в якості альтернативи 
законним  платіжним  засобам  і  не  мають  жодного  іншо-
го  призначення  крім  проведення  розрахунків  між  ними 
(п.  49  Рішення). А  зміст  ст.  135  (е) ПДВ Директиви ЄС 
охоплює операції з обміну віртуальних валют на традицій-
ні валюти, а тому такі операції не є об’єктом оподаткуван-
ня ПДВ (п. 53 Рішення).

Тобто Суд ЄС фактично дійшов висновку, що операції 
із віртуальними валютами, а зокрема біткоіном, не можуть 
виступати  об’єктом  ПДВ  за  будь-яких  обставин.  Однак 
операції з обміну віртуальних валют на традиційні валют-
ні  кошти  не  виступають  об’єктом  оподаткування  ПДВ, 
оскільки  за жодною  ознакою не можуть  бути  кваліфіко-
вані як операції, які є об’єктом оподаткування ПДВ згідно 
з ПДВ Директиви ЄС. Таким чином, за належного визна-
чення віртуальних валют на законодавчому рівні  операції 
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з  віртуальними  валютами  можуть  виступати  об’єктом 
оподаткування ПДВ. Наприклад, у випадку визнання вір-
туальних валют товаром [6].

У самій же Швеції, проти якої було ухвалено зазначене 
рішення, сьогодні криптовалюти визнано валютою. Відпо-
відно до Шведського податкового законодавства є 3 голо-
вні підходи до оподаткування операцій з криптовалютами:

1)  коли цифрові валюти є доходом від занятості, у яку 
включена діяльність, пов’язана з колекціонуванням, при-
дбанням тощо у особистих цілях (хобі);

2)  коли цифрові валюти є доходом від економічної ак-
тивності, включаючи бізнес у особистих цілях;

3)  коли цифрові валюти є доходом від капіталу.
Щодо емісії криптовалюти, то прибуток від неї розгля-

даються як діяльність, пов’язана з хобі,  і у цьому випад-
ку податок на доходи фізичних осіб не сплачується. Але, 
якщо хобі  з  віртуальною валютою перестає  бути просто 
захопленням і здійснюється у професійних цілях з метою 
отримання прибутку протягом довгого періоду часу та за 
допомогою відповідного обладнання і дозволяє отримува-
ти більше 25 Bitcoin у рік, то у цьому випадку діяльність з 
криптовалютою підлягає оподаткуванню.

Взагалі порядок оподаткування криптовалюти та опе-
рацій з нею іншими податками регулюється національним 
законодавством  кожної  держави  –  члена  Європейського 
Союзу залежно від природи криптовалютної операції. При 
цьому зазвичай цифрова валюта для цілей оподаткування 
розглядається як нематеріальний актив або товар, а не як 
валюта чи гроші.

Наприклад, у Фінляндії, Германії та Німеччині крипто-
валюта обкладається податком на приріст капіталу (Capital 
Gains Tax) та податком на багатство. У Болгарії криптова-
люта розглядається як фінансовий інструмент та обклада-
ється відповідними податками. У Австрії цифрова валюта 
є нематеріальним активом, а її видобуток – операційною 
діяльністю. Відповідно до цього, прибуток, отриманий у 
результаті  її  відчуження,  обкладається  прибутковим  по-
датком (Income Tax) [7]. 

Канада займає друге місце у світі після США за кіль-
кістю  встановлених  крипто-банкоматів.  При  цьому  ді-
яльність  криптовалютних  бірж  була  урегульована  ще  у 
2014 році  актом генерал-губернатора Канади. Що стосу-
ється оподаткування, то слід відмітити, що у Канаді опла-
та товарів та послуг за допомогою криптовалют підлягає 
оподаткуванню як бартерна угода. У разі продажу цифро-
вої  валюти  стягується  податок  на  доходи  фізичних  осіб 
(Income  Tax),  податок  на  прибуток  (Corporation  Income 
Tax)  та  податок  на  приріст  капіталу  (Capital  Gains  Tax). 
Крім  цього,  у  Канаді  підлягає  оподаткуванню  заробітна 
плата працівника, отримана у криптовалюті, що є досі по-
ширеним явищем на території держави [8].

У  КНР  досі  не  вироблений  єдиний  правовий  підхід 
щодо криптовалютних відносин, незважаючи на те, що з 
кожним роком кількість  інкорпорованого у КНР крипто-
валютного  бізнесу  зростає  з  великою швидкістю.  Крип-
товалюта  відповідно  до  законодавства  держави  є  вір-
туальним  товаром,  а  не  валютою.  Криптовалютні  біржі 
повинні бути зареєєстровані у Телекомунікаційному бюро 
(Telecommunications Bureau). Державні ж установи не ма-
ють права брати участь у операціях з криптовалютами.

Чинне законодавство КНР не має жодних спеціальних 
правил оподаткування цифрових валют та операцій з ними. 
У той же час криптовалюти є віртуальним товаром, а тому 
вони можуть обкладатися ПДВ, а прибуток та дохід у крип-
товалюті  обкладається податком на  доходи фізичних осіб 
(Income Tax), податком на прибуток (Corporate Tax) та по-
датком на приріст капіталу (Capital Gains Tax) [9].

Країни Латинської Америки доволі активно використо-
вують криптовалюти, а кількість крипто-підприємств по-
стійно зростає з великою швидкістю. Однак кожна з країн, 
розташованих у цій частині світу, по-різному вирішує пи-

тання щодо правового  статусу криптовалют. Так,  напри-
клад, Венесуела розглядає криптовалюту як власність, а не 
валюту. У законодавстві Аргентини закріплено, що крип-
товалюта не  є національною валютою,  але може розгля-
датися  як  гроші. Цифрову  валюту  також можна  вважати 
товаром чи річчю відповідно до Цивільного кодексу Ар-
гентини. Бразильські податкові органи для цілей оподат-
кування розглядають цифрові гроші як фінансові активи. 
Центральний банк Колумбії у одному зі своїх офіційних 
повідомлень зазначив, що криптовалюта не є валютою та 
законним платіжним засобом. Еквадор та Болівія офіційно 
заборонили криптовалюти на території своїх держав [10].

У Російській Федерації 23 березня 2018 року був при-
йнятий закон, який регулює відносини, що виникають у разі 
створення, випуску, зберігання та обліку цифрових фінан-
сових активів. Відповідно до цього закону криптовалюти є 
власністю. Однак відносини щодо оподаткування операцій 
з цифровими валютами цим законом не врегульовані. Про-
те  на  території  Російської Федерації  особи повинні  спла-
чувати податки у разі укладення угод з крипто валютами, 
навіть незважаючи на відсутність правового регулювання. 
Про це говориться у листі Міністерства фінансів Російської 
Федерації, яке було відправлено усім податковим службам 
країни. У Міністерстві фінансів пояснили, що поки у По-
датковому кодексі немає жодних правил щодо  сплати по-
датків  з  криптовалютних операцій, прибуток від продажу 
криптовалют треба обкладати податком на доход фізичних 
осіб.  База  оподаткування  по  операціям  купівлі-продажу 
криптовалют визначається у рублях як перевищення загаль-
ної суми доходів, отриманих платником податків у подат-
ковий  період  від  продажу  відповідної  криптовалюти,  над 
загальною сумою документально підтверджених витрат на 
її придбання. Суму податку платники податків можуть ви-
значати самостійно [11]. 

США –  одна  з  найпривабливіших  держав  для  веден-
ня  криптовалютного  бізнесу,  оскільки  на  її  території  за 
багато  товарів  та  послуг можна  розрахуватися не  тільки 
фіатними  або  електронними  коштами,  але  і  цифровими. 
Правове ж регулювання цифрових валют у США є також 
доволі складним через особливості правової системи дер-
жави: наявності як федерального права, так і права штатів, 
які інколи закріплюють доволі різні підходи щодо врегу-
лювання криптовалют. Так, цифрова валюта розглядаєть-
ся одночасно як гроші (або їх аналог), як власність та як 
біржовий товар. 

Особливе місце у правовій системі США займає судо-
вий прецедент.  І  якщо на федеральному рівні  існує  тен-
денція до уніфікації правового статусу криптовалюти, то 
на рівні штатів судді інколи ухвалюють зовсім протилежні 
рішення. Ще у  2013 році  суддя штату Техас  ухвалив рі-
шення, у якому фактично визнав Bitcoin валютою та ви-
значив,  що  до  нього  необхідно  застосовувати  фінансове 
законодавство. У той же час суддя міста Нью-Йорк у сво-
єму  рішенні  зазначив, що  «словники,  суди,  устави  зако-
нодавчої  історії  підтверджують,  що  Bitcoin  є  грошима». 
Суддя  штату  Майямі  навпаки  вирішив,  що  Bitcoin  не  є 
валютою, що  призвело  до  виправдування  у  справі щодо 
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом [12].

Податкові  ж  органи  США  у  своїх  актах  визначають 
криптовалюту як власність, операції з якою повинні опо-
датковуватися.  Так,  у  США  заробітна  плата,  яка  випла-
чується  у  криптовалюті,  обкладається  федеральним  по-
датком  на  прибуток  (Federal  Income Tax Withholding)  та 
податком на заробітну плату (Payroll Tax). Платежі за по-
слуги контрагента цивільно-правового договору у цифро-
вій валюті також оподатковуються. Інформація щодо пла-
тежів у криптовалюті повинна бути поданою у відповідні 
податкові органи, а доходи, отримані фізичними особами 
у крипто валюті, повинні бути задекларовані у доларах. 

Японія,  яка  є  світовим  інноваційним  лідером,  також 
активно займається питанням правового статусу крипто-
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валют та оподаткування операцій  з ними. У цій державі 
функціонує Комісія  цифрових  активів Японії  (The  Japan 
Authority of Digital Asset), яка по суті є саморегулюючим 
органом. Відповідно до японського законодавства крипто-
валюта є цінністю, подібною до активів (asset-like values). 
Операції з цифровими валютами не заборонені. Прибуток, 
отриманий фізичною особою у виді крипто валюти, під-
лягає  оподаткуванню  податком  на  доходи фізичних  осіб 
(Income  Tax),  а  прибуток  юридичної  особи  у  цифровій 
валюті  –  податком на  прибуток  (Corporate Tax). У  липні 
2017  року  покупці  цифрових  грошей  були  звільнені  від 
сплати ПДВ [13]. 

В Україні на цей момент питання щодо правового ста-
тусу та обігу криптовалют досі не врегульовані на законо-
давчому рівні, тому і визначити, як саме оподатковуються 
операції  з цифровими валютами на  території нашої кра-
їни,  важко. Однак  слід  зазначити, що  на  цей  час  у Вер-
ховній раді на розгляді перебуває два законопроекти про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо опо-
даткування операцій з віртуальними активами в України: 
№9083 і №9083-1 (альтернативний).

Г. Пилипенко, один із співавторів основного законопро-
екту, зауважила, що під час його розробки найбільше дис-
кусій  викликало  питання  визначення  розміру  ставки:  по-
перше, щоб вона була конкурентоспроможна (не завищена), 
а по-друге, аби не становила 0% (оскільки подібний законо-
проект навряд чи був би прийнятий Парламентом). Таким 
чином,  було  прийнято  рішення  використовувати  загальні 
ставки оподаткування (з урахуванням пільгового періоду).

Так,  у  законопроекті  передбачається  окремий  об-
лік  операцій  з  віртуальними  активами  для  цілей  подат-
ку  на  прибуток  згідно  зі  ставкою  18%,  однак  передба-
чається  пільговий  період:  у  законопроекті  №9083  –  5% 
до  31.12.2024  року,  а  у  законопроекті №9083-1  –  0%  до 
31.12.2029 року.

Також  законопроектами  передбачено  окремий  облік 
для цілей сплати податку на доходи фізичних осіб: 5% до 
прибутку від продажу  (№9083)  або 18% до прибутку чи 
0% до 31.12.2029 року (№9083-1).

Також відповідно до законопроектів не передбачаєть-
ся необхідність сплати ПДВ з окремих операцій з вірту-
альними  активами,  окрім  чітко  визначених  виняткових 
ситуацій. Окрім цього, законопроект №9083-1 передбачає 
звільнення від ПДВ на імпортне обладнання для майнінгу 
у строк до 31.12.2029 року [14, 15].

Наразі  жоден  з  законопроектів  не  був  розглянутий 
Верховною радою, де тривають консультації з комітетами 
ВРУ та  іншими державними органами щодо доцільності 
закріплення окремих положень та змін.

Але як слід оподатковувати операції з криптовалютами 
на цей час, коли фактично немає жодного правового регу-
лювання? Мабуть слід використовувати загальні правила 
оподаткування,  встановлені Податковим кодексом Украї-
ни,  хоча жоден  зі шляхів  не  є  однозначним  та  викликає 
низку запитань.

Якщо суб’єктом операцій з криптовалютою як нематері-
альним активом є фізична особа, то результатом оподаткуван-
ня операції з продажу криптовалюти є застосування податку 
на доходи фізичних осіб (18%) та військового збору (1,5%).

Якщо ж суб’єктом операцій з криптовалютою є плат-
ник єдиного податку 2 та 3 групи, то однією з особливос-
тей перебування на даній системі оподаткування є розра-
хування виключно грошовими коштами (тобто заборона, 
наприклад,  обміну  криптовалюти).  Однак  негативним  в 
даному  випадку  є  неврахування  під  час  продажу  витрат 
товару (собівартості криптовалюти).

Стосовно сплати податку на прибуток (18%), то в дано-
му випадку виникають певні питання, зокрема, щодо того, 
які ж первинні документи підтверджують набуття та про-
даж криптовалюти (наприклад, якщо це не біржова торгів-
ля), а з іншої сторони, чи підлягає даний нематеріальний 

актив амортизації, що є також важливим для ведення бух-
галтерського обліку підприємства [16].

Щодо обов’язку сплати ПДВ (20%), то така позиція, зо-
крема, була висловлена ДФС у Харківській області в індиві-
дуальній податковій консультації №5226/10/20-40-14-11-11 
від 09.09.2016 року. Так, поміж іншим, у ній зазначається 
наступне: «Якщо операції, що проводяться платником по-
датків, не віднесені до операцій, що не є об’єктом оподатку-
вання, не звільнені від оподаткування, або не є операціями, 
до яких застосовується нульова ставка та 7 відсотків, то вони 
підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за 
основною ставкою згідно зі ст. 194 ПК України. У разі від-
повідності  віртуальних  валют  вимогам  пп.  14.1.120,  пп. 
14.1.191, пп. 14.1.244, п. 14.1 ст. 14, пп. «а» п. 185.1 ст. 185 
Податкового кодексу України операції з постачання вірту-
альної криптовалюти E-dinar та інших віртуальних валют, 
місце  постачання  яких  розташовано  на  митній  території 
України, відповідно до ст. 186 Податкового кодексу Украї-
ни підлягають оподаткуванню податком на додану вартість 
за правилами Розділу V ПК України». Водночас відкритим 
залишається питання щодо визначення «місця постачання» 
такого товару, як криптовалюта, що є обов’язковим при ви-
значенні обов’язку по сплаті ПДВ.

При цьому 13.10.2016 року в Харківському окружно-
му  адміністративному  суді  розглядалась  справа  (справа 
№820/5120/16) про скасування цієї податкової консульта-
ції. В рішенні суд постановив, що операції з обміну тра-
диційних валют на біткойни повинні  бути вільні  від по-
датку на додану вартість. При цьому суд послався на вже 
згадане вище рішення Суду справедливості ЄС «Хедквіст 
проти Швеції» від 22.10.2015 року (ототожнивши цей суд 
із ЄСПЛ). Надалі  апеляційна  інстанція підтвердила таку 
позицію та залишила рішення в силі.

Висновки. Як  бачимо,  багато  країн  світу  вже  почали 
певним чином врегульовувати на законодавчому рівні ме-
ханізм оподаткування операцій з криптовалютами, але го-
ворите про те, що ці механізми є досконалими, на жаль, 
сьогодні неможливо. У більшості країн операції з цифро-
вими валютами підлягають обкладенню податком на до-
ходи  фізичних  осіб  (Income Tax),  податком  на  прибуток 
(Corporate Tax)  та  податком  на  приріст  капіталу  (Capital 
Gains Tax). Однак у світі досі не вироблено єдиної практи-
ки щодо сплати податку на додану вартість від операцій з 
криптовалютами.

Що  ж  стосується  українського  досвіду,  то  говорити 
про введення податків на операції з криптовалютами дово-
лі важко, оскільки їх правовий статус досі не визначений 
на законодавчому рівні. Невідомо у якості чого слід роз-
глядати цифрові валюти: платіжного засобу, товару, акти-
ву, інформації тощо. Для того, щоб оподаткування валюти 
21-го  століття  запрацювало належним чином,  ринок цієї 
валюти для початку повинен стати регульованим. 

З  одного  боку,  регуляція  підриває  саму  ідею крипто-
валюти  як  зручного  та  швидкого  способу  проведення 
анонімних транзакцій  з  високим рівнем захищеності да-
них без участі банківських установ та без сплати комісії 
за  проведення  платежів.  А  з  іншого  боку,  встановлення 
законодавчих  основ  обігу  криптовалюти  зменшить  кіль-
кість шахрайських операцій, пов’язаних  з нею,  та  збіль-
шить  доходи  бюджету,  оскільки  регуляція  обов’язково 
передбачає  також  і  оподаткування  відповідних  операцій 
з  криптовалютами. Однак  у  цьому  разі  порядок  оподат-
ковування  операції  з  криптовалютами повинен  бути  чіт-
ко  встановлений на  законодавчому рівні,  а  саме шляхом 
внесення відповідних змін та доповнень до Податкового 
кодексу України. А поки відповідні зміни ще не ухвалені 
Верховною радою, на нашу думку, слід використовувати 
загальні правила оподаткування, встановлені Податковим 
кодексом України, хоча жоден із можливих варіантів не є 
однозначним та викликає низку запитань до законодавчих 
та податкових органів нашої держави. 
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У статті розглядається зміст проваджень у сфері управлінської діяльності органів виконавчої влади. Проаналізовано нормативно-
правові акти, що регулюють правові відносини у сфері управлінської діяльності органів виконавчої влади в контексті адаптації націо-
нального законодавства до вимог Європейського Союзу, управлінські процедури в контексті адміністративних проваджень, процесуальні 
засади управлінської діяльності.
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В статье рассматривается содержание производств в сфере управленческой деятельности органов исполнительной власти. Про-
анализированы нормативно-правовые акты, регулирующие правовые отношения в сфере управленческой деятельности органов ис-
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The article deals with the content of proceedings in the area of administrative activity of executive organs. The normative legal acts regulating 
legal relations in the sphere of administrative activity of executive authorities in the context of adaptation of the national legislation to the require-
ments of the European Union, administrative procedures in the context of administrative proceedings, procedural principles of management 
activity are analyzed.

Key words: proceedings, administrative activity, organs of executive, administrative procedures, procedural principles.

Постановка проблеми.  Українське  суспільство 
розвивається настільки швидкими темпами, що управ-
ляти  соціальними  процесами  необхідно  на  основі 
швидкодії та різноманітності, оскільки форми та мето-
ди, які успішно використовувалися вчора, сьогодні мо-
жуть вже не принести бажаного результату. Водночас 

доводиться  відзначати  той факт, що  науково-дослідні 
та  законопроектні  роботи  в  зазначених  напрямах  ве-
дуться в даний час не так  інтенсивно, як цього вима-
гають  реалії,  у  зв’язку  із  чим  наявні  проблеми  зали-
шаються  невирішеними  та  вимагають  високого  рівня 
осмислення.
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Стан дослідження. Розробленням  проблем  прова-
джень у сфері управлінської діяльності займалися дослід-
ники  різних  сфер  знань,  зокрема:  В.  Авер’янов,  О.  Ан-
дрійко, О. Банчук, О. Бойченко, В. Брижко, В. Гаращук, 
Ю. Гелич, М. Гуцалюк, С. Гуцу, В. Гурковський, О. До-
вгань, Є. Додін, Р. Калюжний, Л. Коваленко, Т. Коломоєць, 
В. Колпаков, Б. Кормич, В. Ліпкан, А. Марущак, А. Но-
вицький, В. Синєокий, Н. Паршина, С. Пєтков, В. Пилип-
чук,  Є.  Харитонов,  В.  Цимбалюк  інші.  Однак  адаптація 
національного законодавства до вимог Європейського Со-
юзу, розвиток інформаційних технологій і систем вимагає 
наукового  аналізу  змісту  проваджень  у  сфері  управлін-
ської діяльності.

Метою статті  є  аналіз  змісту  проваджень  у  сфері 
управлінської діяльності.

Виклад основного матеріалу.  Базовим  елементом 
усього процесу регулюючого впливу є управлінські проце-
дури державного управління, оскільки саме вони виража-
ють функції державного управління, націлені на впоряд-
кування управлінської  діяльності,  на  захист  від  свавілля 
та корупції, від хаосу. Тільки тоді, коли державне управ-
ління належним чином і грамотно оформлено, є підстави 
говорити  про  побудову  правової  держави  та  входження 
у європейський економічний і правовий простір, до чого 
Україна прагне друге десятиліття. Тому сьогодні необхід-
но розвивати матеріальні основи управлінської діяльності 
та акцентувати увагу на її процесуальних засадах.

Процесуальні  засади  позитивної  управлінської  ді-
яльності  включають  у  себе  юридичні  провадження.  В 
останні роки  значний розвиток отримала теорія адміні-
стративних проваджень,  яка  у  країн  –  членах Європей-
ського Союзу визнана невід’ємною частиною доктрини 
адміністративного права [1, с. 132]. Проте сьогодні бага-
то хто усвідомлює, що якість життя громадян не в остан-
ню чергу зумовлюється тим, наскільки обмежена сфера 
адміністративного розсуду чиновника, наскільки прозора 
його  діяльність,  наскільки  чіткі  та  зрозумілі  технології 
прийняття адміністративних рішень встановлені законо-
давством.  Розробники  даної  теорії  вважають,  що  адмі-
ністративні провадження – це  сукупність процедур, що 
упорядковують  як  позитивну  управлінську  діяльність, 
так і юрисдикційну. 

Розвиваючи  тематику  процедурних  аспектів  управ-
лінської  діяльності,  необхідно  підкреслити, що юридич-
на  процедура,  що  породжує  правові  наслідки,  повинна 
в  обов’язковому  порядку  бути  регламентована  нормами 
права. Як зазначає Ю. Цвіркун, у більшості країн Європи 
наявність загального законодавчого акта, предметом якого 
є регулювання адміністративних процедур, є нормою. Але 
в Україні, якщо адміністративно-процесуальне законодав-
ство  кодифіковане,  а Кодекс  адміністративного  судочин-
ства України є чинним із 1 вересня 2005 року, то адміні-
стративно-процедурне законодавство надалі  залишається 
несистематизованим [2, с. 101].

Про необхідність модифікації правового регулювання 
проваджень  у  сфері  управлінської  діяльності  висловлю-
ються багато теоретиків і практиків (Д. Астахов, Р. Мель-
ник, О. Миколенко, С. Стеценко, В. Тимощук, А. Школик). 
Але, незважаючи на це, до теперішнього часу не сформо-
вана  цілісна  модель  нормативно-правового  регулюван-
ня  процедурних  аспектів  управлінської  діяльності,  що, 
у  свою  чергу,  не  дозволяє  зробити  систему  державного 
управління  ефективною,  такою,  що  відповідає  європей-
ським уявленням про якісне управління у правовій демо-
кратичній державі.

Як відомо, формування та наявність нормативно-пра-
вового  процесуального  забезпечення  соціального  управ-
ління  є  невід’ємною  умовою  ефективного  управління 
будь-якими  соціальними  системами.  Особливе  значення 
такого забезпечення, як зазначають О. Андрійко, В. Нагре-
бельний, має місце в управлінській діяльності [3, с. 118].

Управлінська  діяльність  визначається  діяльністю  ке-
рівника або управлінської команди щодо визначення цілей 
і  завдань  управління,  оброблення  інформації,  вироблен-
ня  та прийняття рішень,  виконавцями яких будуть окре-
мі  співробітники  або колектив у цілому. Тоді предметом 
управлінської  діяльності  є  компоненти,  які  спонукають, 
спрямовують,  регулюють  і  реалізують  професійну  ді-
яльність  керівника,  властивості  особистості  керівника 
[4,  c.  107].  Висока  ефективність  такого  роду  діяльності 
залежить  від  її  організації,  технологізації  та  всебічного 
забезпечення. Подібно до того, як керівник відіграє цен-
тральну роль у будь-якій системі управління, так і вивчен-
ня цієї діяльності об’єктивно виступає головною пробле-
мою теорії управління. Від розуміння сутності  та  змісту 
управлінської діяльності багато в чому залежить вирішен-
ня всіх інших управлінських проблем.

Управлінська  діяльність  –  особливий  вид  діяльності, 
тому що управління – це «діяльність з організації діяль-
ностей».  Її  специфічність полягає  в  тому, що предметом 
управлінської діяльності є суб’єкти: люди, персонал, спів-
робітники, посадові особи тощо. Управлінська діяльність 
є суб’єктно-суб’єктним видом діяльності. Це означає, що 
предметом трудових впливів є люди, і керівник контактує 
одночасно з багатьма суб’єктами, між якими існують пев-
ні відносини.

Зміст  управлінської  діяльності  розкривається  через 
функції,  які  можна  уявити  як  види  управлінської  праці, 
пов’язані із впливом на керований об’єкт. Функції управ-
ління відрізняються між собою за  своїм  змістом  і  реалі-
зацією,  спрямовані  на  досягнення  спільної  мети.  Кожна 
функція  забезпечує  ефективність  реагування  керуючої 
системи на будь-які зміни стану керованої системи.

Управлінська  діяльність  будується  на  принципах,  які 
представляють собою керівні ідеї та правила, положення і 
норми поведінки, на яких базується керуюча система. До 
них  відносять  принцип  системності,  комплексності,  ре-
гламентації, спеціалізації, єдиноначальності, делегування 
повноважень та ін.

Результат  роботи  державних  органів  залежить  від 
управлінської діяльності. Правильно обрана форма орга-
нізації  роботи,  науковий  стиль  і  сучасні  методи  роботи 
забезпечують керівнику, посадовим особам органів управ-
ління  високу  продуктивність  праці,  максимальне  скоро-
чення  часу  на  вирішення  основних  завдань  управління, 
підвищують якість управління. Тому виникає необхідність 
у  розробленні  регламентів  для  ефективної  управлінської 
діяльності організації.

Регламентація, з погляду на дослідження Р. Басараб, – 
це процес розроблення норм і правил, що регулюють усю 
діяльність  організації  та  процес  підпорядкування  їм  в 
обов’язковому порядку, який виражається через наділен-
ня  правами  і  обов’язками  учасників  (членів)  організації 
[5,  с.  8].  Потреба  в  регламентації  виникла  з  початкових 
етапів виникнення організації і стає все більш актуальною 
в міру її розвитку, оскільки структура організації усклад-
нюється,  кількість  керованих  об’єктів  збільшується,  що 
призводить до того, що керівництву важче справлятися з 
таким об’ємом управлінської роботи.

Головною особливістю регламентації  є  те, що вона  є 
елементом  виникнення юридичної  сили,  тобто  викликає 
юридично значимі наслідки, отже, володіє правовими та 
юридичними властивостями. Регламентація управлінської 
діяльності повинна ґрунтуватися на управлінських потре-
бах та інтересах, об’єктивних закономірностях і організа-
ційних формах керованих об’єктів. Вона зумовлена рівнем 
і  новизною  науково-технічного  забезпечення,  наявністю 
та станом освоєння управлінських технологій.

Управлінська діяльність регламентується різними до-
кументами, які відображають її зміст, призначення та осо-
бливості. Основою регламентації управлінської діяльності 
є  регламент,  який розглядають  як  сукупність положень  і 
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правил,  що  визначають  як  внутрішню  організацію,  так 
і  порядок  діяльності  підприємства,  державного  органу. 
Одиницею регламентації є організаційна процедура, тоб-
то  опис  того,  «як»  зробити  щось  конкретне.  Регламент 
у  такому  випадку  розглядається  саме  як  повна,  складна, 
гнучка та взаємопов’язана система процедур. При цьому 
процедури є наслідком проектної концепції, де концепція 
є несуперечливим понятійним полем. Однією з основних 
вимог під час розроблення будь-якого регламенту є опера-
ційний опис регламентованих дій.

Регламентація в управлінні проявляється, як правило, 
у двох аспектах: статиці та динаміці. Структурність пра-
вового механізму вказує на системність частин, що його 
утворюють, із взаємодії яких складається динаміка права 
як  цілісного  утворення.  Оскільки  правова  система  роз-
глядається з погляду її функціонування, характеризується 
поняттям  «механізм  правового  регулювання»,  а  правове 
регулювання є сукупним результатом впливу на суспіль-
ні  відносини,  логічно  припустити, що підсистемами ме-
ханізму правового регулювання в публічному управлінні 
будуть ті ж компоненти, але в іншому – динамічному ас-
пекті  [6, с. 215]. Регламентація у статиці визначає: цілі  і 
завдання кожної ланки; статус ланок системи управління; 
місце в системі управління; взаємозв’язок з іншими лан-
ками. У динаміці регламентація визначає перебіг процесів 
управління за тимчасовим параметром. Регламенти вико-
нання  окремих функцій  і  процедур  в  управлінні,  робота 
підрозділів  і  апарату  управління  дуже  динамічні  та мін-
ливі. Регламентуючих документів у будь-якій організації 
досить багато, кожен застосуємо в конкретній галузі функ-
ціонування.

На  даний  момент  існує  два  типи  регламенту:  струк-
турний  і  процесний.  Структурний  регламент  характер-
ний для державних органів. Даний тип регламенту вико-
ристовується на практиці давно, як правило, має єдину  і 
ієрархічну  структуру.  Структурний  регламент  розглядає 
діяльність  суб’єкта  права  у  сфері  його  адміністративної 
відповідальності. Прикладом такого типу регламенту є по-
ложення про підрозділи, посадова інструкція, положення 
про персонал, адміністративний регламент тощо.

Що стосується процесного регламенту, то в даний час 
відсутні нормативно-методичні документи, що закріплю-
ють склад, структуру і встановлюють правила оформлен-
ня процесних регламентів – організаційних документів за 
умов процесного підходу до управління. Цей підхід орі-
єнтований, у першу чергу, не на організаційну структуру 
підприємства, а на бізнес-процеси, які є сукупністю різно-
го роду видів діяльності [7, с. 391].

У  бізнес-процеси  організації  часто  залучені  кілька 
структурних  підрозділів,  і  відповідно,  в  ньому  беруть 
участь працівники, які адміністративно підпорядковують-
ся  різним  керівникам,  що  може  ускладнювати  в  цілому 
процес усієї діяльності підрозділів.

Структурний регламент включає в себе основні клю-
чові складові частини діяльності будь-якого структурного 
підрозділу організації (відділу, служби, тощо), персоналу, 
окремого працівника тощо.

Процесний  регламент  є  організаційним  документом, 
який відображає управління бізнес-процесами. Головною 
особливістю процесного регламенту в порівнянні  із  тра-
диційними положеннями про структурні підрозділи та по-
садовими інструкціями є більш чіткій та конкретний опис 
функцій,  робіт,  відповідальності  структурних  одиниць  і 
працівників на окремих  етапах процесу. При  такому по-
кроковому описі робіт набагато легше та простіше контр-
олювати  їх  виконання,  а  це  означає, що управління  стає 
більш прозорим і ефективним. Спільною рисою структур-
ного  і процесного регламенту є  та особливість, що вони 
створені для відповіді на основні організаційні питання.

Регламенти, що описують процеси, можуть  збігатися 
зі  звичними  положеннями  про  підрозділи,  але  на  даний 

момент у більшості організацій положення про підрозді-
ли є формальними документами. Регламентація процесів 
дозволяє їх оновити, модернізувати і перевести з формаль-
ного стану в робочий.

Під  час  впровадження  процесного  підходу  до  управ-
ління  одним  із  найважливіших  завдань  є  регламентація 
наявних  бізнес-процесів.  Регламентація  процесу  означає 
створення  документації,  яка  визначає  послідовність,  ре-
зультати та порядок управління процесом.

Процес регламентації повинен здійснюватися на осно-
ві певних внутрішніх  стандартів. Структурний  і процес-
ний  регламент  істотно  відрізняються  один  від  одного, 
але  в  той  же  час  вони  мають  загальні  риси.  Процесний 
регламент за своєю структурою та змістом спирається на 
класичний варіант регламенту, але більш повно розглядає 
специфіку, що притаманна бізнес-процесам організації.

До  правового  забезпечення  управлінської  діяльності, 
на думку М. Білея, відносяться: правові засоби реалізації 
повноважень органів державного управління; рішення та 
дії із вжиття заходів щодо захисту соціальних, культурних, 
освітніх прав громадян; правові процедури [8, с. 58].

Провадження у сфері управлінської діяльності як фор-
ма реалізації організаційної функції управління виступає і 
як засіб, і як форма управлінської діяльності, до якого ви-
суваються правові та організаційні вимоги, будучи крите-
рієм і показником належної державно-владної організації 
публічного управління, формування та реалізації держав-
ної політики з різних питань суспільного розвитку. 

Провадження у сфері управлінської діяльності орієн-
товане  на  досягнення  конкретного  правового  результату, 
складається з актів поведінки, які послідовно змінюються. 
Воно врегульоване нормами права, ієрархічно побудоване, 
постійно знаходиться в динаміці, визначає порядок здій-
снення  управлінських  дій.  Провадження  у  сфері  управ-
лінської  діяльності  потребує  наявності  правого  інстру-
ментарію для реалізації функцій державного управління, 
складається  із  процедур,  які  охоплюють  адміністративні 
дії,  що  вчиняються  суб’єктами  управління,  виступаючи 
організаційно-правовою  формою  реалізації  організацій-
ної функції державного управління. 

Основою  формування  нормативно-правового  проце-
дурного  забезпечення  управлінської  діяльності  є  адміні-
стративне процесуальне право, роль якого в цих процесах 
важко  недооцінити.  Значення  адміністративного  проце-
суального  права  щодо  нормативно-правових  засад  про-
ваджень  у  сфері  управлінської  діяльності  неодноразово 
відзначали С. Алфьоров, Ю. Битяк, І. Бойко, С. Ващенко, 
В.  Гаращук,  О.  Дьяченко,  М.  Долгополова,  М.  Ковалів, 
А. Комзюк, О. Кузьменко, А. Купін, О. Остапенко, В. Ор-
тинський, В. Пєтков, С. Пєтков, М. Тищенко і інші вчені.

Управлінські  процедури  вимагають  високого  рівня 
нормативної регламентації, оскільки вони безпосередньо 
пов’язані зі здійсненням конституційних прав та законних 
інтересів громадян. Крім того, недопустимо віддавати на 
розсуд чиновникам регулювання таких важливих питань, 
як процедура (правила): прийняття правових актів управ-
ління; укладення адміністративних договорів; здійснення 
розпорядчих дій щодо реалізації  заборон,  дозволів,  при-
писів,  реєстраційних  та  інших  повноважень;  здійснення 
юридично значимих дій (видання свідчень, довідок та ін.).

Сьогодні не можна сказати, що процедурні правила у 
сфері  управлінської  діяльності  взагалі  не  регулюються, 
оскільки вони містяться в нормативних актах різної галу-
зевої приналежності та юридичної сили.

Наприклад,  процедури  підготовки,  прийняття  та  дії 
нормативно-правового акта управління регулюються: За-
конами України від 27 лютого 2014 року № 794-VIІ «Про 
Кабінет  Міністрів  України»,  від  17  березня  2011  року 
№  3166-VI  «Про  центральні  органи  виконавчої  влади», 
Регламентом  Кабінету  Міністрів  України,  затвердженим 
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  18  липня 
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2007 року № 950, указом Президента України від 10 черв-
ня  1997  року №  503/97  «Про  порядок  офіційного  опри-
люднення  нормативно-правових  актів  та  набрання  ними 
чинності»,  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 
28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положен-
ня  про  державну  реєстрацію нормативно-правових  актів 
міністерств та інших органів виконавчої влади» та ін.

Управлінські  процедури  розгляду  звернень  громадян 
регулюються  Законами  України  від  2  жовтня  1996  року 
№  393/96-ВР  «Про  звернення  громадян»,  від  2  липня 
2015  року  «Про  внесення  змін  до  Закону України  «Про 
звернення  громадян»  щодо  електронного  звернення  та 
електронної  петиції»,  постановами  Кабінету  Міністрів 
України від 12 серпня 2009 року № 898. «Про взаємодію 
органів  виконавчої  влади,  Секретаріату  Кабінету  Міні-
стрів України  та  державної  установи «Урядовий контак-
тний центр», від 14 квітня 1997 року № 348 «Про затвер-
дження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян 
в  органах  державної  влади  і  місцевого  самоврядування, 
об’єднаннях  громадян,  на  підприємствах,  в  установах, 
організаціях незалежно від форм власності, в засобах ма-
сової інформації», від 24 вересня 2008 року № 858 «Про 
затвердження Класифікатора звернень громадян».

Управлінські  процедури,  пов’язані  з  ліцензуванням 
окремих видів діяльності, регулюються Законами України 
від 3 березня 2015 року № 222-VIII «Про ліцензування ви-
дів господарської діяльності», від 18 листопада 2003 року 
№ 1280-IV «Про телекомунікації» від 7 липня 2003 року, 
постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  13  липня 
2016  року №  446  «Про  затвердження  Ліцензійних  умов 
провадження господарської діяльності з поводження з не-
безпечними  відходами»  та  іншими  нормативно-правови-
ми актами.

Управлінські  процедури пов’язані  з  реєстрацією  гро-
мадських об’єднань, юридичних осіб, фізичних осіб – під-
приємців,  регулюються  Законом  України  від  15  травня 
2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридич-
них  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських 
формувань» (в редакції від 31.01.2019), наказом Міністер-
ства юстиції України від 9 лютого 2016 року № 359/5 «Про 
затвердження  Порядку  державної  реєстрації  юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських форму-
вань, що не мають статусу юридичної особи». 

Реєстрація  прав  на  нерухоме  майно  в  контексті  про-
цесуальних проваджень регулюється Законом України від 
1 липня 2004 року № 1952-IV «Про державну реєстрацію 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», постановами Ка-
бінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 
«Про  державну  реєстрацію  речових  прав  на  нерухоме 
майно та  їх обтяжень», від 26 жовтня 2011 року № 1141 
«Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно».

Управлінські процедури у сфері надання кредитів, суб-
сидій, компенсацій, фінансової та матеріальної допомоги, 
інвестицій,  квот,  гарантій,  пільг,  у  сфері  призначення  та 
виплати пенсій, допомоги регулюються нормативними ак-
тами: Законом України від 15 листопада 2016 року № 1734-
VIII «Про споживче кредитування», постановою Кабінету 
Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 «Про 
спрощення порядку надання населенню субсидій для від-
шкодування  витрат  на  оплату  житлово-комунальних  по-
слуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого піч-
ного  побутового  палива»,  Законом України  від  1  червня 
2000 року № 1767-III «Про пенсії за особливі заслуги пе-
ред Україною» та багатьма іншими нормативними актами.

Процедури,  що  стосуються  приватизації,  наприклад, 
житлових приміщень, також мають законодавчу базу. У цій 
галузі діють: Закон України від 19 червня 1992 року № 2482-
XII «Про приватизацію державного житлового фонду», наказ 
Міністерства з питань житлово-комунального господарства 
України від 16 грудні 2009 року № 396 «Про затвердження 
Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих 
приміщень у гуртожитках у власність громадян».

Така регламентація безпосередньо залежить від харак-
теру правовідносин та об’єкта процесуальної діяльності. 
Викладене вище, на нашу думку, дозволяє чинну модель 
нормативно-правового регулювання процесуальних засад 
управлінської діяльності характеризувати як фрагментар-
ну і ні в якому разі як цілісну, оскільки процедурні прави-
ла не мають спільного характеру, а формулюються віднос-
но до конкретних управлінських дій тих чи інших органів 
влади та їх посадових осіб. 

Висновки. Провадження у сфері управлінської діяль-
ності дуже різноманітні, мають місце тоді, коли необхідна 
реалізація компетентними органами або посадовими осо-
бами  завдань  і  функцій  у  сфері  державного  управління 
для отримання юридичного результату. Зміст нормативно- 
правових  засад проваджень у  сфері  управлінської  діяль-
ності включає такі ознаки: предметом є справи позитивно-
го характеру, пов’язані із задоволенням життєвих потреб і 
законних інтересів фізичних і юридичних осіб, що вини-
кають у більшості з ініціативи цих осіб; у ході здійснення 
адміністративно-процедурної діяльності відсутнє застосу-
вання примусових  заходів;  управлінські процедури  здій-
снюються у сфері державного управління, в тому числі у 
зв’язку  з  реалізацією  виконавчої  влади  уповноваженими 
компетентними  органами  та  посадовими  особами;  про-
цедурний процес регламентований і формалізований, має 
стадійний характер; управлінські  адміністративні проце-
дури здійснюються на основі адміністративних процесу-
альних норм; як правило, під час здійснення процедурної 
діяльності  правова  оцінка  поведінки  учасників  адміні-
стративних правовідносин не проводиться, оскільки в ній 
немає необхідності.
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РОЗДІЛ 7 
КРиМІНАЛьНЕ ПРАВО ТА КРиМІНОЛОГІЯ; 

КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧЕ ПРАВО

УДК 344.22

ОБ’ЄКТ ПОГАНОГО ПОВОДЖЕННЯ З ВІЙСьКОВОПОЛОНЕНиМи ЯК ВІЙСьКОВОГО 
ЗЛОЧиНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 434 КРиМІНАЛьНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНи

ThE OBJECT Of MaLTrEaTMENT wITh war PrISONErS aS ThE MILITary CrIME 
uNdEr ThE arTICLE 434 Of ThE CrIMINaL COdE Of uKraINE

Бадюков Ю.В.,
здобувач кафедри кримінального права і кримінології 

Харківського  національного університету внутрішніх справ

Проаналізовано доктринальні підходи до визначення та змісту родового об’єкта злочинів проти встановленого порядку несення 
військової служби (військові злочини). Визначено основний безпосередній об’єкт поганого поводження з військовополоненими, а також 
додаткові об’єкти цього злочину.

Ключові слова: військова служба, військові злочини, військовополонений, конвенційний злочин, об’єкт злочину, погане поводження, 
порядок проходження та несення служби.

Проанализированы доктринальные подходы к определению содержания родового объекта преступлений против установленного 
порядка несения воинской службы (воинские преступления). Определен основной непосредственный объект плохого обращения с во-
еннопленными, а также дополнительные объекты этого преступления.

Ключевые слова: военная служба, военные преступления, военнопленный, конвенционное преступление, объект преступления, 
плохое обращение, порядок прохождения и несения службы.

The doctrinal approaches on the definition and content of the generic object of crimes against the established procedure of the line of military 
duty (war crimes) have been analyzed. The author has determined the main direct object of the maltreatment with prisoners of war, as well as 
additional objects of this crime.

Key words: military service, war crimes, prisoners of war, conventional crime, object of crime, maltreatment, career program and line of duty.

Постановка проблеми.  Засади  життя  цивілізовано-
го  суспільства  та  перспективи  розбудови  правової  дер-
жави  неможливо  уявити  без  норм,  дотримання  яких  є 
обов’язковим для членів такого суспільства, для всіх гро-
мадян країни. Основну частину таких норм увібрало наці-
ональне законодавство – у частині, що регулює відносини, 
які лише виникають або й уже існують у суспільстві. Зна-
чно меншу, але не менш важливу частину чинних у держа-
ві норм становлять норми міжнародного права, які утво-
рюються як договори між декількома державами (саме на 
«договірність»  таких  відносин,  зокрема,  вказує  можли-
вість не погоджуватися з окремими нормами та формулю-
вати свої застереження в додаткових протоколах до угод), 
що після ратифікації договору набувають статусу частини 
національного законодавства. Зокрема, в Україні сьогодні 
діють норми Женевської конвенції 1949 р. про поводжен-
ня з військовополоненими (далі – ІІІ Женевська конвенція) 
та Додатковий протокол I 1977 р. до Женевських конвен-
цій про захист жертв війни 1949 р. Зазначеними нормами 
забезпечується  виконання  міжнародних  домовленостей 
щодо правового статусу учасників воєнних дій  (воєнних 
конфліктів). Порушення цих договірних норм призводить 
до настання юридичної відповідальності, зокрема й кри-
мінальної. Формою порушення норм міжнародного права, 
кримінально  караною  за  національним правом,  є  погане 
поводження з військовополоненими, яке вчинене військо-
вослужбовцем. Під час кримінально-правової характерис-
тики цього злочину і, зокрема, оцінки його суспільної не-
безпечності  та  негативної  соціально-політичної  сутності 
насамперед  привертає  увагу  те, що  подібними  діяннями 
завдається шкода  особі  (її життю  здоров’ю,  гідності,  ін-
шим особистим правам тощо). Однак навряд чи саме ця 
шкода визначає характер небезпеки зазначеного порушен-
ня норм міжнародного гуманітарного права. Пріоритетне 
значення в такому разі має шкода, завдана актами погано-

го поводженням з військовополоненими іншим об’єктам – 
уже хоча б  тому, що,  згідно  з місцерозташування норми 
про вказані діяння (ст. 434 Кримінального кодексу (далі – 
КК)  України),  у  р.  XIX  «Злочини  проти  встановленого 
порядку несення військової служби (військові злочини)», 
вони  вважаються  українським  законодавцем  військовим 
злочином. Тому перелічені вище об’єкти для складу цього 
посягання можуть  виступати  лише  додатковими. Пошук 
основного  безпосереднього  об’єкта  в  структурі  складу 
цього  посягання має  бути  проведений  у  сфері  відносин, 
які виникають та існують під час несення або проходжен-
ня військової служби. Варто підкреслити, що в сучасних 
суспільно-політичних  реаліях  війна  як  особливий  стан 
життя країни й одна з її ознак – захоплення в полон пред-
ставників  ворожих  збройних  сил  (військовополонених), 
є винятком. Тому сьогодні фактично в національному за-
конодавстві  немає  спеціальних  норм, що  регулюють  по-
ведінку українських військовослужбовців, у частині пово-
дження із зазначеними особами. Викладене вище викликає 
необхідність визначення ознак складу, що характеризують 
об’єктивні  складники,  зокрема об’єкт  такого  злочинного 
посягання, як погане поводження з військовополоненими.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Питання 
кримінально-правової та/або кримінологічної характерис-
тики військових  злочинів,  зокрема поганого поводження 
з  військовополоненими,  були  предметом  дослідження 
в  роботах  Г.М.  Анісімова,  В.О.  Бугаєва,  В.К.  Грищука, 
Ю.П. Дзюби, С.І. Дячука, М.І. Карпенка, В.І. Касинюка, 
М.І. Панова, О.М. Сарнавського, М.М. Сенька, М.С. Тур-
кота, М.І.  Хавронюка,  С.О. Харитонова  та  ін.  Віддаючи 
належне дослідженням зазначених учених у частині здій-
снення загальної характеристики військових злочинів,  їх 
родового  та/або  безпосередніх  об’єктів,  зауважимо,  що 
питання відповідальності за погане поводження з військо-
вополоненими та вичерпної спеціалізованої (кримінально- 
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правова) характеристики цього злочину не вирішено, що, 
серед  іншого,  пов’язано  з  недостатньою  розробленістю 
об’єкта цього злочинного посягання.

Формулювання цілей статті (постановка завдан-
ня). Дослідження стану наукового розроблення родового 
об’єкта військових злочинів у теорії кримінального права, 
визначення  змісту безпосереднього об’єкта поганого по-
водження з військовополоненими, а також тих суспільних 
відносин  (благ, цінностей тощо), що додатково  зазнають 
шкоди внаслідок посягання чи ставляться ним під загрозу 
завдання шкоди.

Виклад основного матеріалу дослідження. Як  уже 
зазначено на  початку цієї  статті,  виходячи  з  розміщення 
ст. 434 КК України, можна зробити умоглядний висновок, 
що  аналізоване  діяння  посягає  передусім  на  відносини, 
пов’язані  з  порядком  несення  військової  служби,  та  на-
лежить до групи злочинів, які мають узагальнюючу назву 
військових. Водночас у теорії кримінального права щодо 
визначення  змісту  родового  об’єкта  військових  злочинів 
єдності думок досі немає. Надане законодавцем визначен-
ня військових злочинів (ч. 1 ст. 401 КК України) не розкри-
ває його змісту, а лише вказує на суб’єкта цих злочинів – 
це  військовослужбовці,  а  також  військовозобов’язані  та 
резервісти під час проходження зборів. Лаконічне легаль-
не  визначення  військового  злочину  викликало  необхід-
ність його тлумачення на теоретичному рівні, що знайшло 
відображення в багатьох наукових працях. 

Наявні доктринальні підходи до визначення родового 
об’єкта  злочину,  згідно  з певним ступенем узагальнення 
суспільних  відносин,  можна  звести  до  декількох  пози-
цій,  згідно  з  якими  таким об’єктом  є:  військовий право-
порядок; сукупність суспільних відносин, що виникають 
і функціонують у процесі проходження служби; суспільні 
відносини, що виникають з установленого законодавством 
порядку несення або проходження військової служби, або 
суспільні відносини з охорони встановленого чинним за-
конодавством  та  іншими  нормативно-правовими  актами 
України  порядку  несення  або  проходження  військової 
служби. Розглянемо зазначені підходи до визначення ро-
дового об’єкта в хронологічному порядку їх виникнення.

В.О. Бугаєв під родовим об’єктом військового злочину 
пропонує розуміти встановлений законодавством України 
порядок несення військової служби (військовий правопо-
рядок), який являє собою сукупність суспільних відносин, 
що виникають у процесі життя і діяльності військ та сил 
флоту [2, с. 11]. У своєму дисертаційному дослідженні за-
значений  автор  пояснює, що  військовий  правопорядок  є 
формою  здійснення  воєнно-службової  діяльності,  закрі-
пленої законами, зокрема військовими уставами, а також 
іншими військово-правовими актами [3, с. 63].

В  одному  з  коментарів  законодавства  про  військо-
ві злочини (авторами якого є М.І. Хавронюк, С.І. Дячук, 
М.І.  Мельник  та  ін.)  об’єкт  розглядуваного  в  цій  статті 
посягання  (фактично  –  родовий  об’єкт)  визначається  як 
встановлений порядок несення та проходження військової 
служби (військовий правопорядок). Під таким військовим 
правопорядком розуміється сукупність таких, що виника-
ють у процесі життя і бойової діяльності військ, суспіль-
них відносин, закріплених у законах, військових статутах, 
положеннях  про  проходження  служби  різними  категорі-
ями  військовослужбовців  та  інших  актах  законодавства 
[15, с. 80].

Схожа позиція підтримується В.П. Бодаєвським, який 
родовим  об’єктом  військових  злочинів  визнає  суспільні 
відносини,  що  виникають  із  встановленого  законодав-
ством порядку несення або проходження військової служ-
би (військового правопорядку) [1, с. 258]. 

У роботі М.І. Панова, В.І. Касинюка та С.О. Харитоно-
ва родовий об’єкт злочинів проти встановленого порядку 
несення військової служби визначається як встановлений 
порядок несення військової служби, який становить собою 

сукупність суспільних відносин, які виникають у процесі 
проходження служби різними категоріями військовослуж-
бовців, їх службової і бойової діяльності й регламентова-
них нормами права, підзаконними нормативними актами, 
наявними у військовому середовищі звичаями, правилами 
співжиття в армійських колективах [11, с. 9]. Із незначни-
ми  правками  (конкретизуючого  характеру)  такий  підхід 
запропоновано  і  в  наступному  виданні  зазначеної  праці, 
де об’єктом військових злочинів визнавався встановлений 
порядок несення військової служби, який являє собою су-
купність суспільних відносин, що виникають і функціону-
ють у процесі проходження служби різними категоріями 
військовослужбовців,  їхньої  службової  і  бойової  діяль-
ності,  регламентуються  правовими нормами  чинного  за-
конодавства України і правилами співжиття в армійських 
колективах [8, с. 18–19].

В.К.  Грищуком  і  М.М.  Сеньком  родовим  об’єктом 
військових злочинів визнаються суспільні відносини, що 
виникають  із  встановленого  законодавством порядку не-
сення або проходження військової служби [6, с. 64]. По-
рядок несення та проходження військової служби, на їхній 
погляд,  урегульований  Конституцією  України,  законами 
України,  підзаконними  нормативними  актами,  наказами 
та розпорядженнями [6, с. 65].

М.С. Туркот пов’язує існування родового об’єкта вій-
ськових злочинів із гарантуванням військової безпеки дер-
жави. Він зазначає, що зловживання військовою службо-
вою особою владою або службовим становищем посягає 
на суспільні відносини, які виникають у зв’язку з регулю-
ванням порядку проходження або (та) несення військової 
служби з гарантування військової безпеки держави. Поря-
док проходження  військової  служби  охоплює  ті  суспіль-
ні  відносини,  які  виникають  у  зв’язку  з  регулюванням 
процесу  життєдіяльності  Збройних  сил  України,  інших 
військових формувань і пов’язані з виконанням покладе-
них на ці військові формування завдань. Порядок несення 
військової  служби  охоплює  суспільні  відносини,  які  ви-
никають у зв’язку з регулюванням діяльності, пов’язаної 
з реалізацією військовослужбовцями спеціальних  прав і 
обов’язків із виконання завдань бойового чергування, вну-
трішньої, прикордонної, вартової (вахтової) та патрульної 
служб на певний період часу [14, с. 9].

В одній зі своїх робіт М.І. Карпенко зазначає, що ро-
довим  об’єктом  військових  злочинів  є  відносини  з  охо-
рони  встановленого  чинним  законодавством  та  іншими 
нормативно-правовими актами України порядку несення 
або проходження військової служби [10, с. 67]. Водночас 
в іншій праці (колективна монографія «Військові злочини: 
кримінально-правова, криміналістична та кримінологічна 
характеристика») науковець зазначає, що особливість вій-
ськових злочинів полягає в їх посяганні на військовий пра-
вопорядок, тобто проти спеціального об’єкта, яким є сус-
пільні відносини, що передбачають встановлений порядок 
несення або проходження військової служби [4, с. 79].

На  думку  А.Р.  Мухамеджанової,  родовим  об’єктом 
військових злочинів є суспільні відносини з охорони вста-
новленого  чинним  законодавством  та  іншими норматив-
но-правовими актами України порядку несення або про-
ходження військової служби [7, с. 188].

У  наукових  розробках  С.О.  Харитонова  родовим 
об’єктом військових злочинів, передбачених у р. XIX Осо-
бливої частини КК України, визнаються суспільні відноси-
ни, що складаються і функціонують під час несення (прохо-
дження)  військовослужбовцями  (військовозобов’язаними 
та  резервістами  під  час  проходження  зборів)  військової 
служби, яка є основою нормальної діяльності воєнної ор-
ганізації України,  відповідають  законодавству України  й 
охороняються кримінальним законом від злочинних пося-
гань [16, с. 105–106].

Аналіз  і  критична  оцінка  наведених  вище  визначень 
дає  підстави  зробити  висновок,  що  родовим  об’єктом 
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 поганого  поводження  з  військовополоненими,  на  наш 
погляд,  варто  вважати  суспільні  відносини  з  охорони 
встановленого  чинним  законодавством  та  іншими  нор-
мативно-правовими актами України порядку несення або 
проходження  військової  служби.  У  цьому  висновку  ми 
підтримуємо  позиції  М.І.  Карпенка,  А.Р.  Мухамеджано-
вої та деяких інших фахівців. Водночас варто наголосити 
на  чинному  законодавстві,  що  встановлює  порядок  не-
сення  або  проходження  військової  служби. Це  дозволяє, 
по-перше,  вказати  на  специфічність  військової  служби 
як особливого роду службової діяльності. Так, у ч. 1 ст. 2 
Закону  України  «Про  військовий  обов’язок  і  військову 
службу»  зазначено,  що  «військова  служба  є  державною 
службою особливого  характеру,  яка  полягає  у  професій-
ній діяльності придатних до неї за станом здоров’я і віком 
громадян <…>» [12]). По-друге, таким чином підкреслю-
ється рівнозначність окремих форм діяльності зазначених 
суб’єктів  (на  відміну  від  підпорядкованого  їх  співвідно-
шення)  –  несення  (наприклад,  вартової  або  внутрішньої 
служби) або проходження (наприклад, проходження служ-
би за призовом чи добровільно – за контрактом) служби. 
По-третє,  наголошується  на  зв’язку  військової  служби  з 
іншими сферами життєдіяльності суспільства (суспільних 
відносин), які поставлено під охорону закону про кримі-
нальну відповідальність в інших розділах (так, наприклад, 
відповідальність  за  порушення правил  безпеки  руху  або 
експлуатації транспорту, що вчинене цивільною особою, 
за наявності інших необхідних умов, настає за ст. 286 КК 
України, тоді як порушення правил водіння або експлуата-
ції бойової, спеціальної чи транспортної машини караєть-
ся за ст. 415 КК України).

Оптимальність  такого  підходу  до  змістовного  напо-
внення  родового  об’єкта  військових  злочинів  (зокрема, 
передбаченого в ст. 434 КК України), опосередковано під-
тверджується досить поширеною на сторінках юридичної 
літератури класифікацією цих посягань залежно від безпо-
середнього об’єкта. У досить відомому виданні «Злочини 
проти встановленого порядку несення військової служби 
(військові злочини)» вона виглядає так: «I. Злочини про-
ти порядку підлеглості та військової гідності. II. Злочини 
проти порядку проходження військової служби. III. Злочи-
ни проти порядку збереження та користування військовим 
майном. IV. Злочини проти порядку експлуатації військо-
вої техніки. V. Злочини проти порядку несення бойового 
чергування  та  інших  спеціальних  служб.  VI.  Злочини  у 
сфері охорони державної таємниці. VII. Військові службо-
ві злочини. VIII. Злочини проти порядку несення військо-
вої служби на полі бою та в районі бойових дій. IХ. Зло-
чини, відповідальність за які передбачена міжнародними 
конвенціями  та  договорами»  [8,  с.  20–21].  Як  бачимо, 
акцентовано об’єднання в групи злочинів проти встанов-
леного  порядку  несення  військової  служби  (військових 
злочинів)  залежно від  сфери або сторони діяльності,  зо-
крема, що регламентовані міжнародними конвенціями та 
договорами.

Крім родового об’єкта, для пізнання особливостей ха-
рактеру суспільної небезпечності поганого поводження з 
військовополоненими як військового злочину велике зна-
чення має категорія видового об’єкта. Так, С.О. Харито-
нов,  щоби  визначити  внутрішню  структуру  військових 
злочинів,  пропонує  використовувати  категорію  видового 
(підгрупового) об’єкта. Він, на погляд науковця, відіграє 
роль перехідного містка між родовим об’єктом, порядком 
несення  (проходження)  військової  служби,  й  об’єктами 
безпосередніми,  тими  конкретними  суспільними  відно-
синами,  проти  яких  прямо  й  безпосередньо  спрямовано 
злочинне діяння і які внаслідок цього спеціально беруться 
під охорону кримінального закону [16, с. 107]. Залежно від 
видового об’єкта зазначеним автором виділяються групи 
більш  вузьких  за  змістом  суспільних  відносин,  якими 
охоплюються: а) порядок підлеглості та військової честі; 

б) порядок перебування на військовій службі; в) порядок 
збереження й користування військовим майном; г) поря-
док  експлуатації  озброєння  та  військової  техніки;  ґ)  по-
рядок  несення  спеціальних  служб;  д)  порядок  охорони 
державної  таємниці;  е)  порядок  здійснення  своїх  повно-
важень військовими службовими особами; є) порядок ви-
конання військового обов’язку в бою та в інших особли-
вих умовах; ж) порядок дотримання звичаїв і правил війни 
[16, с. 108].

Систему  військових  злочинів  залежно  від  військово-
го  правопорядку  як  їхнього  видового  об’єкта,  на  думку 
В.О.  Бугаєва,  утворюють  злочини  проти  порядку  під-
леглості  і  дотримання  військової  честі  (ст.  ст.  402–406); 
злочини  проти  порядку  проходження  військової  служби 
(ст.  ст.  407–409);  злочини  проти  порядку  користування 
військовим  майном  (ст.  ст.  410–413,  428);  злочини  про-
ти  порядку  поводження  зі  зброєю,  небезпечними  речо-
винами  і  предметами  та  експлуатації  військової  техніки  
(ст.ст.  414–417);  злочини  проти  порядку  несення  спеці-
альних  служб  (ст.  ст.  418–421);  злочини  проти  порядку 
збереження військової таємниці (ст. 422); військові поса-
дові злочини (ст. ст. 423–426); злочини проти несення вій-
ськової служби в бойовій обстановці та в районі ведення 
військових дій (ст. ст. 427, 429, 432); добровільна здача в 
полон  і злочини, що чиняться в полоні  (ст. ст. 430, 431); 
злочини  проти  законів  і  звичаїв  війни  (ст.  ст.  433–435) 
[2, с. 11].

На поліоб’єктність військових злочинів звертали увагу 
більшість дослідників цієї проблематики. Однак існування 
категорії видового (підгрупового) об’єкта підтримується не 
всіма науковцями. Пропонується,  зокрема, поділ  злочинів 
на види  залежно лише від безпосередніх об’єктів,  які ле-
жать в межах родового об’єкта, але мають свої особливості: 
1) злочини проти порядку підлеглості та військової гідності 
(ст.  ст.  402–406);  2)  злочини  проти  порядку  проходження 
військової  служби  (ст.  ст.  407–409);  3)  злочини проти по-
рядку  збереження  та  користування  військовим  майном  
(ст.ст. 410–414); 4) злочини проти порядку експлуатації вій-
ськової техніки (ст. ст. 415–417); 5) злочини проти порядку 
несення бойового чергування та інших спеціальних служб 
(ст. ст. 418–421); 6) злочини у сфері охорони державної та-
ємниці (ст. 422); 7) військові службові злочини (ст. ст. 423–
426); 8) злочини проти порядку несення військової служби 
на полі бою та в районі бойових дій (ст. ст. 427–433); 9) зло-
чини,  відповідальність  за  які  передбачена  міжнародними 
конвенціями  (ст.ст.  434–435)  [11,  с.  16].  Проте,  на  нашу 
думку, складність і різноманітність військових злочинів до-
зволяє  пристати  до  ідеї  «чотириступеневої»  класифікації 
їхнього об’єкта як більш продуктивної.

Наступним, значно вужчим за обсягом і конкретним за 
змістом  об’єктивним  елементом  кримінально-правового 
змісту  поганого  поводження  з  військовополоненими, що 
потребує розгляду в межах цієї публікації,  є його безпо-
середній об’єкт. Як слушно вказується в літературі, меха-
нізм посягання на родовий об’єкт полягає  в  тому, що  за 
вчинення військового злочину шкода йому завдається за-
вжди шляхом порушення насамперед тієї чи іншої сфери 
(сторони) встановленого порядку несення або проходжен-
ня військової служби, тобто шляхом посягання на безпо-
середній об’єкт [8, с. 19–20].

Розглядаючи питання безпосереднього об’єкта злочи-
ну, варто вказати на те, що він є частиною родового і ви-
дового об’єкта – тим, чому безпосередньо, унаслідок вчи-
нення  суспільно  небезпечного  діяння,  завдається шкода, 
або те, що ставиться під загрозу завдання шкоди.

На  наш  погляд,  найбільш  обґрунтованою  є  пошире-
на  в  теорії  кримінального  права  наукова  позиція,  згідно 
з  якою  безпосереднім  об’єктом  злочину  є  суспільні  від-
носини – визначені зв’язки між суб’єктами відносин, що 
складаються в процесі їхньої матеріальної чи духовної ді-
яльності [13, с. 14].
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Як  зазначалося  вище,  специфіка  розглядуваного  по-
сягання  полягає  в  тому,  що  воно  зачіпає,  поруч  із  наці-
ональним  рівнем  кримінально-правової  охорони,  ще  й 
наднаціональний (міжнародний), що вимагає дотримання 
наявних між державами договірних відносин. Так, у разі 
вчинення поганого поводження з військовополоненими іс-
нує щонайменше дві сторони триваючого чи завершеного 
воєнного чи збройного конфлікту (війни) – сторона (дер-
жава), що здійснює напад, та сторона (держава), що захи-
щається. Така специфіка поганого поводження з військо-
вополоненими  дала  різним  авторам  підстави  розглядати 
як основний безпосередній об’єкт у цьому складі злочину 
порядок дотримання звичаїв та правил війни [15, с. 262], 
порядок  додержання  законів  та  звичаїв  ведення  війни 
[11, с. 162] або встановлений у Збройних силах України, 
відповідно  до  норм  міжнародного  гуманітарного  права, 
порядок  утримання  військовополонених  і  поводження  з 
ними,  який  забезпечує  охорону  їхнього життя,  здоров’я, 
гідності й особистих прав [9, с. 196]. Окремі вчені вважа-
ють, що цей склад віднесено до злочинів, відповідальність 
за які передбачена міжнародними конвенціями та догово-
рами [8, с. 20–21], однак визнають за його безпосередній 
об’єкт суспільні відносини, що забезпечують порядок до-
тримання законів та звичаїв ведення війни в районі воєн-
них дій [8, с. 171].

Варто визнати, що визначити місце посягання в систе-
мі злочинів та оцінити природу його суспільної небезпеки 
досить непросто, адже ці його властивості із часом зазна-
вали  суттєвої  трансформації.  Як  свідчить  дослідження 
історії  становлення відповідальності  за цей  злочин,  три-
валий час ставлення до військовополонених визначалося 
засадами,  аналогічними  до  тих,  якими  забезпечувалися 
майнові права переможця. До військовополонених стави-
лися як до підневільних або холопів – предметів власності 
(так їхній статус визначено в «Руській правді», Судебнику 
1550 р., Литовському статуті 1588 р., Соборному уложен-
ні 1649 р. тощо). Лише відносно нещодавно регулювання 
статусу цих осіб і ставлення до них почало змінюватися. 
Так,  питання  відповідальності  військовослужбовців  за 
погане  поводження  зі  своїм  полоненим  супротивником 
актуалізувалося з укладанням Першої Женевської конвен-
ції (22 серпня 1864 р.), якою підтримано ідею Червоного 
Хреста  щодо  допомоги  і  заступництва  всякому  поране-
ному, незалежно від прийнятої ним сторони. Як зазначає 
М.В. Герасимчук,  відповідно  до  положень  ст.  5  згаданої 
Конвенції, місцеві жителі, які надають допомогу поране-
ним, користуються недоторканністю і залишаються віль-
ними; військові начальники воюючих держав зобов’язані 
попереджувати місцеве населення про такий заклик до гу-
манності та про право нейтральності, що гарантується за 
прояв людяності [5].

З  іншого  боку,  визнання  поганого  поводження  з  вій-
ськовополоненими  як  способу  порушення  «законів  та 
звичаїв  ведення  війни»  зводить  «війну»  до  пересічного 
повсякденного  явища,  що  характеризується  перманент-
ними правилами. На наш погляд,  такий підхід не  відпо-
відає  самій  суті  об’єкта  злочину,  адже ним можуть бути 
сталі,  об’єктивно,  реально  існуючі  явища,  суспільні  від-
носини, що існують постійно та потребують охорони. Ві-
йна ж як спосіб масштабного вирішення конфліктів – це 

тимчасовий (хоч  іноді й досить тривалий) стан відносин 
між державами. Отже, відносини щодо додержання пра-
вил, законів і звичаїв війни не можуть, на нашу думку, пре-
тендувати  на  статус  об’єкта  певного  злочину.  Тими  сус-
пільними відносинами,  які,  на наш погляд, можуть бути 
об’єктом  поганого  поводження  з  військовополоненими, 
є відносини з охорони встановленого чинним законодав-
ством та  іншими нормативно-правовими актами України 
порядку  несення  або  проходження  військової  служби  в 
частині  забезпечення  виконання  Україною  міжнародних 
зобов’язань, що виникли в результаті ратифікації міжна-
родних угод і договорів (конвенційний злочин). Зокрема, 
як вказувалося раніше, ідеться про ІІІ Женевську конвен-
цію, а також Додатковий протокол  І до Женевських кон-
венцій 1949 р.

Міжнародні  зобов’язання,  а  також  суспільні  відно-
сини,  що  повинні  забезпечувати  їх  виконання,  виника-
ють  із  моменту  ратифікації  відповідних  міжнародних 
документів. Що ж  до  «правил  ведення  війни»,  то  вони 
не виглядають як конкретно визначені вимоги, мають ве-
ликий ступінь абстрактності та невизначеності, є ближ-
чими до норм моралі чи звичаїв. Безумовно, міжнародні 
зобов’язання можуть стосуватися і певних правил, однак 
визначальними є не правила, правила ведення війни і по-
готів, а суспільні відносини, що забезпечують їх існуван-
ня та реалізацію.

Разом  із  вказаним  вище  основним  безпосереднім 
об’єктом  погане  поводження  з  військовополоненими  за-
вдає чи створює загрозу завдання шкоди й іншим ціннос-
тям. Воно, виходячи з диспозиції ст. 434 КК, посягає та-
кож на суспільні відносини з охорони життя та здоров’я 
військовополоненого, його честі та гідності. Ці відносини 
виступають додатковими обов’язковими об’єктами аналі-
зованого посягання.

Механізм  завдання шкоди основному безпосередньо-
му об’єкту, на наш погляд, виглядає так: військовослуж-
бовець,  усупереч  встановленому  порядку  несення  або 
проходження  військової  служби  в  частині  забезпечення 
виконання  Україною  міжнародних  зобов’язань,  завдає 
йому шкоди шляхом впливу на суспільні відносини у сфе-
рі охорони життя  та  здоров’я військовополоненого, його 
честь та гідність. Отже, порядок проходження або несен-
ня військової служби являє собою «первинний об’єкт» за-
вдання злочинної шкоди, а життя, здоров’я, честь та гід-
ність – «вторинний».

Висновки. У результаті аналізу наукових позицій щодо 
визначення  родового  об’єкта  військових  злочинів  вияв-
лено, що найбільш повно він може бути сформульований 
як суспільні відносини з охорони встановленого чинним 
законодавством  та  іншими  нормативно-правовими  акта-
ми України порядку несення або проходження військової 
служби.

Основним  безпосереднім  об’єктом  складу  поганого 
поводження  з  військовополоненими  є  суспільні  відноси-
ни щодо проходження  або несення  військової  служби,  у 
частині  забезпечення  виконання  Україною  міжнародних 
зобов’язань. Додатковим обов’язковим об’єктом посяган-
ня, альтернативно, можуть бути суспільні відносини з охо-
рони життя та здоров’я особи, честь та гідність військово-
полоненого (залежно від суспільно небезпечного діяння).
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Стаття присвячена кримінально-правовій відповідальності за порушення у сфері права інтелектуальності власності. Висвітлена тер-
мінологія, яка використовується для розкриття поняття про авторське право, види протиправної діяльності, пов’язані із цим правом. 
Розглядається міжнародний досвід таких країн, як Франція, Швеція та Канада. 

Ключові слова: авторське право, суміжні права, право інтелектуальної власності, камкординг, кардшейрінг, піратство, захист, кри-
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Статья посвящена уголовно-правовой ответственности за нарушения в сфере права интеллектуальной собственности. Представ-
лена терминология, используемая для раскрытия понятия об авторском праве, виды противоправной деятельности, связанные с этим 
правом. Рассматривается международный опыт таких стран, как Франция, Швеция и Канада.
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The article is dedicated to criminal-law responsibility of right for property intellectuality, exposed history of origin. Lighted up terminology, that 
is used for opening of concept about a copyright, types ofun lawful activity, related to this right. International experience of such countries, as 
France, Sweden and Canada is beimg considered.

Key words: copyright, related rights, intellectual property right, counterfelting, cardsharing, piracy, protection, criminal liability.

Постановка проблеми.  Україна  перебуває  в  скрут-
ному  становищі  щодо  дотримання  прав  інтелектуальної 
власності, про це свідчать міжнародні рейтинги останніх 
років. Порушення права інтелектуальної власності завдає 
великої шкоди правовласникам контенту та перешкоджає 
їхньому розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Вагомий 
внесок  у  розроблення  теоретичних  та  методичних  засад 
існування  об’єктів  інтелектуальної  власності,  зокрема 
авторського права й авторського права в мережі Інтернет, 
зробили  Г. Петренко, М. Нікітіна,  І.  Зенін,  В. Малинов-
ська. Проте зараз охорона права інтелектуальної власності 
потребує особливого підходу, чітких та виважених рішень 
від  держави. Саме  тому нині  важливим  та  актуальним  є 
дослідження  кримінально-правової  охорони  права  інте-
лектуальної власності як в Україні, так і за кордоном.

Мета статті – розкрити поняття про кримінально-пра-
вову охорону права інтелектуальної власності та дізнатия 
про міжнародно-правовий аспект у розрізі досвіду Фран-
ції, Швеції та Канади. 

Виклад основного матеріалу. Інтелектуальна  влас-
ність – це сукупність відносин між людьми щодо нематері-
альних благ, що є результатами інтелектуальної діяльності 
або  похідними  від  них.  Також  інтелектуальну  власність 
розглядають як збірне поняття, що стосується результатів 
інтелектуальної діяльності людини (об’єкти інтелектуаль-
ної  власності). А в широкому сенсі  – це об’єкти  і  права 
на них. Розрізняють такий різновид права інтелектуальної 
власності, як авторське право. 

Авторське  право  являє  собою  сукупність  винятко-
вих прав, що регулюють використання  ідеї або  інформа-
ції,  вираженої  в  конкретній  формі.  Англійське  поняття 
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“copyright” у широкому значенні означає «право на ство-
рення копій» оригіналу. Здебільшого таке право має обме-
жений термін дії. Символ © є знаком захисту авторського 
права, але в деяких юрисдикціях використовується – (с)’.

Заглибимося  трохи  в  історію.  Більшість  науковців 
пов’язують  появу  авторського  права  з  винаходом  книго-
друкування в Європі. Йоганн Гутенберг у середині XV ст. 
видав  першу  друковану  книгу.  Його  винахід  привів  до 
того, що процес виготовлення копій творів значно полег-
шився,  ціна на  книжки  знизилась,  вони  стали більш до-
ступними – тепер книга могла бути надрукована великим 
тиражем  і  розповсюджена  серед широкої  аудиторії.  Тим 
самим результати творчої роботи авторів стали повноцін-
ним товаром  і могли приносити стабільний дохід.  І пер-
шими, хто порушив питання щодо необхідності особливої 
охорони для творів, стали автори.

Важливо зазначити, що кожному надається свобода ху-
дожньої,  літературної, наукової  творчості,  а  також право 
на інтелектуальну власність. Це право включає в себе ко-
ристування і розпорядження своєю інтелектуальною влас-
ністю, можливість надавати дозвіл на використання цього 
права іншим [1].

2013  р. Україна  перебувала  у  «списку  301»  у  статусі 
Priority Foreign Country, що позначає країни з найвищим 
рівнем  порушень  у  сфері  інтелектуальної  власності  (які 
передусім призводять до негативних наслідків для амери-
канських компаній), а також країни, що не бажають вести 
переговори щодо цих проблемних питань [2, c. 4].

Україна  посіла  перше  місце  в  рейтингу  держав,  які 
найчастіше  порушують  права  інтелектуальної  власності. 
Це  говориться  в  щорічному  звіті  Міжнародного  альян-
су інтелектуальної власності (дані за 16 лютого 2016 р.). 
Також Сполучені Штати Америки  (далі  – США)  внесли 
Україну в «чорний список» за порушення інтелектуальної 
власності. Країні, де процвітає піратство, можуть загрожу-
вати санкції з боку США. Майкл Фроман, торговий пред-
ставник, заявив: «Як ніколи важливо запобігати ситуації, 
коли уряди  інших країн, а також конкуренти порушують 
права американських новаторів».

Такі  порушення  пов’язані  з  відсутністю  дієвих  зако-
нодавчих норм щодо  захисту прав правовласників. Саме 
тому  наша  країна  встановила  захист  права  інтелекту-
альної  власності  через  законодавчу  базу,  низку  законів 
про  інтелектуальну, творчу діяльність та  інші підзаконні 
акти,  важливими  з  них  є  Закон України  «Про  авторське 
право і суміжні права» та Кримінальний кодекс України, 
який  присвятив  захисту  права  інтелектуальної  власності 
ст.ст. 176, 177, 203–1, 216, 229, 231 і 232. 

Суб’єктом  авторського  права  є  автор  твору.  Грома-
дяни України,  іноземні особи й особи без  громадянства, 
які  перебувають  на  території  України,  мають  право  на-
бувати  авторства  в  повному  обсязі  (але  законодавство 
України  охороняє  лише  ті  твори  іноземних  громадян  чи 
осіб без громадянства, які існують на території України в 
об’єктивній формі; якщо твори будуть поширені за кордо-
ном чи перебувають в об’єктивній формі поза територією 
України, то вони охороняютимуться міжнародними дого-
ворами) [3].

Важливу роль у регулюванні авторських відносин віді-
грають авторські договори, що затверджує Кабінет Міні-
стрів України.

Порушення авторського права може бути виражено в 
незаконному  використанні  об’єкта  авторського  права  в 
обхід встановленого автором або законодавством поряд-
ку.  Наприклад,  скачування  зламаної  версії  електронної 
книги,  журналу  чи  підручника,  а  також  привласнення 
результатів  чужої  інтелектуальної  діяльності.  Сучасній 
історії відомо багато прецедентів порушення авторських 
прав,  які  тривали  довгий  час  і  мали  широкий  суспіль-
ний  резонанс,  наприклад,  боротьба  компаній  “Apple”  і 
“Samsung”.

Оскільки  більшість  творів,  що  охороняються  автор-
ським  правом?  використовуються  за  територією  націо-
нальних границь, склаласz система міжнародної охорони 
авторських прав. Основу даної системи становлять Берн-
ська конвенція про охорону літературних і художніх тво-
рів (9 вересня 1886 р.) і Всесвітня конвенція про авторське 
право (6 вересня 1952 р.).

Бернська  і Всесвітня конвенції  істотно відрізняються 
одна  від  одної.  У Всесвітній  конвенції  міститься  всього 
декілька матеріально-правових норм. У ній визначено ви-
ключне право на переклад творів, тільки за згоди автора 
чи його правонаступників. Термін охорони творів – період 
життя автора і 25 років після його смерті. 

Що стосується Бернської конвенції, то вона містить зна-
чно більше норм матеріального авторського права. Згідно 
із цією Конвенцією, авторські права охороняються 50 років 
після смерті автора. Паризька редакція Всесвітньої конвен-
ції  примітна  тим, що  не  допускає  вільного  використання 
опублікованих творів в кіно та на телебаченні [4]. 

Важливе практичне значення має також Римська кон-
венція про охорону інтересів виконавців, виробників фо-
нограм  і  організації  мовлення  (ухвалена  1961  р.)  і  Кон-
венція про поширення несучих програмних сигналів, що 
передаються через супутники. 

Потрібно  також  згадати, що можлива  сумісна  творча 
діяльність двох або більше осіб, у результаті якої створю-
ється  один  витвір  літератури,  науки  чи  мистецтва.  Така 
сумісна робота можлива за взаємної домовленості. Необ-
хідною умовою є творчий вклад кожної  з них. Водночас 
не обов’язково, щоби частини творів були рівними. У ре-
зультаті такої спільної праці створюється єдиний твір як 
об’єкт авторського права. 

Цікавим  є  випадок,  коли  американський  фізик  Джек 
Хезерінгтон вирішив опублікувати науковий твір на тему 
фізики низьких температур, але проблема була в тому, що 
в  науковому  світі  прийнято  було  публікувати  праці  від 
імені  декількох науковців. Тому Джек  вибрав  свого  кота 
Честера, з яким і був у співавторстві. 

Варто згадати Закон України «Про державну підтрим-
ку кінематографії в Україні» від 23 березня 2017 р., який 
пояснює  види  правопорушень  авторського  і  суміжних 
прав.  Розкриваються  такі  види  протиправної  діяльності, 
що з’явилися нещодавно: камкординг, кардшейрінг та пі-
ратство. 

Камкординг  – це  створення примірника  аудіовізуаль-
ного твору, що здійснюється шляхом відеозапису під час 
публічної  демонстрації  цього  твору.  Оскільки  такий  ві-
деозапис не санкціонований відповідним суб’єктом, при-
мірник  аудіовізуального  твору, що  з’являється  внаслідок 
камкордингу, відтворений із порушенням авторського пра-
ва, тобто є контрафактним. Власники кінозалів є офіційно 
зареєстрованими приватними підприємствами, але демон-
страцію  аудіовізуальних  творів  здійснюють  незаконно, 
якщо не мають угод із правовласниками чи не мають дер-
жавних прокатних посвідчень. Часто такі покази фільмів 
є неякісними, бо мають нечітку картинку та поганий звук. 
Наприклад,  у  2016  р.  виявлено  26  випадків  незаконної 
демонстрації,  15  відповідних  кримінальних  проваджень, 
11 кінотеатрів зачинено. 

Що  стосується  кардшейрінгу,  то  саме  поняття  скла-
дається  із  двох  англійських  слів,  які  в перекладі  означа-
ють «ділитися карткою». Цей метод дозволяє отримувати 
доступ  користувачів  до  закодованих  платних  каналів  за-
вдяки  використанню  офіційної  картки,  що  дає  доступ  і 
розташовується  на  спеціальному  сервері  кардшейрінгу. 
Тобто кардшейрінг  –  спільне  користування картками  су-
путникового телебачення за допомогою роздавання клю-
чів через Інтернет або місцеву мережу. Наведемо приклад 
кардшейрінгу:  коли  користувач  однієї  країни  хоче  поди-
витися платні канали іншої країни, але не може придбати 
потрібний йому пакет цих телеканалів. У цьому випадку 
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кримінальну  відповідальність  несуть  всі  особи,  які  за-
безпечують цей доступ. Практика засвідчує, що звичайні 
користувачі  не  притягуються  до  кримінальної  відпові-
дальності. Отже,  за вчинення кардшейрінгу передбачено 
кримінальну відповідальність та покарання до 6 років по-
збавлення волі (за ст. ст. 365, 176 Кримінального кодексу 
(далі – КК) України) [6]. 

Іншим видом правопорушення є піратство. Піратство 
у  сфері  авторського  права  означає  копіювання  інформа-
ції  або  інших  записів  без  дозволу  тієї  особи,  якій  нале-
жать  ці  записи. Визначення  поняття  піратства міститься 
в ст. 50 Закону «Про авторське право та суміжні права». 
Поширенню  і  розвитку  інформаційного піратства у  світі 
сприяє технологічний процес. Наприклад, власники маг-
нітофонів  могли  спокійно  дублювати  музичні  доріжки 
без  будь-якої  відповідальності. Що  стосується  піратства 
в  Інтернеті,  то  це  не  тільки  копіювання,  а  й  поширення 
комп’ютерних програм. Яскравий приклад піратства мож-
на  побачити,  зайшовши  на  сайт,  де  пропонують  фільми 
для перегляду, майже всі вони показуються без згоди пра-
вовласника. У 2015 р. лише 4 заяви про порушення права 
в  Інтернеті  закінчилися  судовим  вироком. Для  вирішен-
ня  проблеми  піратства  з’явилася  можливість  видалення 
інформації або обмеження доступу до неї, передбачено і 
штрафні санкції [5]. 

У зв’язку з вищезгаданим можна сказати, що камкор-
динг,  кардшерінг,  піратство  –  негативні  явища,  з  якими 
треба боротися. 

Розглядаючи питання про право інтелектуальної влас-
ності,  потрібно  з’ясувати,  чому  саме  люди  порушують 
права  інтелектуальної  власності. Причина  більшості  по-
рушень прав має  економічний характер. Правовласник  є 
монополістом відповідного об’єкта прав, намагається під-
вищити ціну на сам товар. З іншого боку, порушники пра-
ва інтелектуальної власності продають товар за нижчими 
цінами, ніж правовласник, оскільки вони не витрачали зу-
силля, кошти на створення об’єкта інтелектуальної влас-
ності. Можливість купувати продукт за низькими цінами 
– головна проблема порушення авторського права. 

Також  обов’язково  варто  сказати,  що  за  порушення 
авторського права в Україні,  а  саме  за незаконне відтво-
рення, поширення творів науки, літератури та мистецтва, 
комп’ютерних програм і баз даних, фонограм, відеограм і 
програм мовлення, їх незаконне тиражування і поширення 
на аудіо- і відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації 
чи інше умисне порушення авторського права і суміжних 
прав, якщо це спричинило матеріальний збиток у значно-
му розмірі, передбачено кримінальну відповідальність. 

Порушення  авторських  прав  можна  поділити  на  два 
види: 

1)  порушення немайнових прав – плагіат;
2)  порушення  майнових  прав  –  піратство,  чи  контр-

афакція.
За ст. 176 КК України, за згадані порушення передба-

чено штраф чи виправні роботи до 2 років, чи позбавлення 
волі строком до 6 років із конфіскацією і знищенням усіх 
екземплярів творів. 

Щоби  протидіяти  порушенню  права  інтелектуальної 
власності,  особа  може  використати  дві  форми  захисту: 
юрисдикційну і неюрисдикційну. Неюрисдикційна форма 
являє собою самостійних захист своїх прав без залучення 
державних органів (повідомлення порушника про скоєння 
злочину шляхом переговорів). Але більш ефективний за-
хист може забезпечити кваліфікована особа. 

Важливим  та  значущим  для  забезпечення  належного 
рівня кримінально-правової охорони права  інтелектуаль-
ної власності є й дослідження міжнародного досвіду. На-
приклад, сучасна Швеція вважається країною – еталоном 
серед  європейських  країн  у  дотриманні  прав  людини  та 
свободи слова. Тому  і до вибору методів для  здійснення 
своїх  прав  і  свобод шведи  підходять  виважено.  У Шве-

ції діє організація, яка на державному рівні є офіційною 
релігією. Називається  вона  «Церква  Копімізму». Церква 
виступає  за  свободу  поширення  інформації  в  Інтернеті. 
Головною особливістю цієї релігії є те, що її послідовни-
ки можуть використовувати будь-які релігійні, наукові чи 
художні символи в будь-якій діяльності. Вони можуть та-
кож розміщувати піратський контент на піратських ресур-
сах,  посилаючись  на  своє  віросповідання,  яке  узаконене 
урядом Швеції. Законодавчо факту порушення прав немає, 
тому що немає самих авторських прав, на думку релігійної 
організації. 

У Швеції для підтримки авторів, чиї твори поширені 
в  Інтернеті,  завантажуються  і  розглядаються  безкоштов-
но,  створений  державний  інструмент  регулювання  під 
назвою  «Право  громадської  видачі».  Автори  отримують 
компенсацію з державного або регіонального бюджету за 
свої  безкоштовно  віддані  твори. Це мотивує письменни-
ків створювати нові книги, а користувачам дозволяє отри-
мувативсе  більше  інформації  безкоштовно,  тим  самим 
балансуючи між  тими,  хто  хоче  отримати  винагороду  за 
власні твори, і тими, хто не хоче за них платити [7]. 

Правове регулювання у сфері авторських прав у Фран-
ції  здійснюється  на  основі  єдиного  нормативного  доку-
мента  –  Кодексу  законів  про  інтелектуальну  власність. 
Авторські права виникають у Франції так:

– одразу після  створення  твору  або його  самостійної 
частини  виникає  комплекс  особистих  і майнових прав  – 
публікувати твір для цього не обов’язково, проте доцільно 
забезпечити належні докази авторства;

– реєстрація об’єктів  авторського права у Франції не 
проводиться, за винятком програм ЕОМ і баз даних;

– термін охорони авторських прав становить 70 років 
після  смерті  письменника,  тому  результатами  творчості 
зможуть скористатися і його спадкоємці [8]. 

Канада  часто  є  прикладом  реформування  системи  су-
часного авторського права, яке приводить до більш збалан-
сованого законодавства. У 2012 р. у країні ухвалено Bill-11, 
який легалізував копіювання в особистих цілях, наприклад, 
дозволив записувати ефірні телепередачі з подальшими змі-
нами формату. Також Закон значно розширив межі вільного 
використання творів, які стали доступні в освітніх, науко-
вих та  інформаційних цілях,  і, головне, розширив можли-
вості бібліотек переводити архіви в цифрову форму. У сис-
тему канадського авторського права введено поняття notice 
and notice, значення якого полягало в такому: якщо право-
власник виявив порушення авторських прав, він може від-
правити запит провайдеру, який повинен повідомити про це 
користувача. Водночас ресурс не блокується, що зменшує 
ризик  видалення  з Мережі  оригінальних  творів,  права  на 
які не порушені. Режим notice and notice не накладає жод-
них зобов’язань на абонента, який отримує повідомлення, і 
він не потребує, щоби передплатник зв’язувався із власни-
ком авторських прав чи посередником [9]. 

Зазначимо, що поява авторського права захищає інтер-
еси творців, тому що власник цього права може доказати, 
що це його твір, ніхто не може привласнити його. Саме це 
і намагається виправити наше законодавство, покращити 
умови для творців. Вигідним є те, що людина може про-
давати  свою  «творчість»,  бо,  створивши  власний  витвір 
науки, літератури і мистецтва, лише вона має право розпо-
ряджатися цим. Тому це є стимулом для творця. 

Розглянемо  мінуси  вільного  доступу  до  інформа-
ції.  Одним  із  негативних  чинників  є  крадіжка  контенту 
із  сайтів. Можна  захистити  сайт  від  незаконного  копію-
вання технічно (наприклад, установка скриптів та  інших 
елементів захисту) і юридично (завіряється нотаріально). 
Незаконне тиражування художнього твору, використання 
неліцензійних програм також погіршує захист авторсько-
го права. Авторство настає з моменту публікування твору. 
Щоб опублікувати художній твір, потрібно укласти дого-
вір із видавцем або іншим розповсюджувачем твору. 
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 Є низка причин, які заважають боротьбі з порушенням 
права інтелектуальної власності, як-от:

– відсутність належного контролю за порушенням;
– відсутність дієвих законодавчих норм;
– недосконалість чинних законодавчих норм;
– нестача ліцензійного відеоінвентаря;
– низькі  культура  та рівень доходів  споживачів кон-

тенту. 
Наведені  вище  недоліки  потрібно  усунути  для  ефек-

тивної  боротьби  з  порушенням  права  інтелектуальної 
власності  і  суміжних  прав.  Від  вирішення  цих  проблем 
залежить успішність правовласників, тобто їхня здатність 
заробляти  та  розвиватися.  Також  покращення  ситуації  з 
порушенням авторських прав, можливо, покращить това-
рообіг з іншими країнами, спростить отримання фінансо-
вої допомоги від міжнародних організацій. 

Проаналізувавши  досвід Швеції,  Франції  та  Канади, 
ми пропонуємо запровадити в Україні такі заходи:

1)  під  час  копіювання  інформації  окремого  автора  в 
текстовий документ не повинні відображатися букви. Бук-
ви будуть переводитися в символи або взгалі не копіюва-
тися;

2)  у  разі  використання  інформації  автора  на 
комп’ютерах чи інших технічних засобах пристрої мають 
вибивати помилку та не дозволяти копіювання;

3)  літературні, художні твори автора мають відстежу-
ватися, тобто треба зазначати місце показу того чи іншого 
матеріалу, щоби можна було встановити, чи законно про-
ходять відтворення;

4)  за  порушення  варто  запровадити штраф  у  розмірі 
від 400 до 1 200 неоподаткованих мінімумів доходів гро-
мадян;

5)  заборонити опублікування робіт  у  власних видан-
нях для осіб, що вчинили злочини у сфері охорони прав 
інтелектуальної власності.

Висновки. Україна  –  одна  з  держав-лідерів щодо  по-
рушення права інтелектуальної власності. Тому нещодавні 
зміни  законодавства  в  цій  сфері,  а  також  запровадження 
кримінальної відповідальності за камкординг, кардшейрінг, 
піратство  є  вагомим  кроком  для  забезпечення  належної 
правової охорони права  інтелектуальної власності. Навіть 
більше,  показовим  і  важливим  є  використання міжнарод-
ного досвіду з метою вдосконалення кримінально-правової 
охорони права інтелектуальної власності в Україні. 
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Розглянуто питання імплементації положень Стамбульської конвенції (CETS № 210) до національного кримінального законодавства, 
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Постановка проблеми.  Імплементація  до  чинного 
національного  законодавства  норм  міжнародного  права, 
зокрема публічного,  завжди привертала  увагу науковців. 
Особливої актуальності це питання набуло сьогодні, коли 
Україна стає практично повноправним учасником євроін-
теграційних  процесів,  підтримуючи  ідею  пріоритетного 
забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Від-
повідно  до  ст.  9  Закону України  «Про  міжнародні  дого-
вори України» ратифікація міжнародних угод, що стосу-
ються прав, свобод та обов’язків людини  і  громадянина, 
викликає потребу в приведенні національного законодав-
ства у відповідність до міжнародно-правових норм [1]. На 
наше переконання, така імплементація має здійснюватися 
з урахуванням історичного досвіду нашої країни, особли-
востей суспільних відносин і, врешті решт, з урахуванням 
положень  чинної  правової  доктрини.  Проте  відсутність 
усталених правил, відповідно до яких відбувається допо-
внення  чинного  законодавства  конвенційними  нормами, 
недостатній критичний аналіз проектів законів дедалі час-
тіше (принаймні останнім часом) призводить до доповне-
ння законодавства, в т. ч. й кримінального, нормами, що 
не тільки не відповідають чинній правовій доктрині, а й 
суперечать  основоположним  засадам побудови  вітчизня-
ного  законодавства  і  права.  Непродумана  імплементація 
міжнародно-правових  норм  до  Кримінального  кодексу 
(далі – КК) України призводить до виникнення системних 
помилок під час кваліфікації та «виходу з ладу» механізму 
правозастосування, зокрема через відсутність урахування 
наявної системи діючих норм, які доповнюють одна одну 
(наприклад,  за  співвідношення  загальної  та  спеціальної 
норми).  Указане  викликає  необхідність  поглиблення  на-
укових розробок із питань імплементації норм міжнарод-
них договорів до законодавства України про кримінальну 
відповідальність. Додаткової актуальності це питання на-
було  внаслідок  реалізації  Україною  положень  Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок 
і  домашньому  насильству  та  боротьбу  з  цими  явищами 
(CETS № 210) (далі – Стамбульська конвенція), якою були 
внесені  суттєві  зміни  до  норм  про  кримінальну  відпові-
дальність за злочини проти життя та здоров’я особи, зло-
чини проти волі, честі та гідності особи та злочини проти 
статевої свободи та недоторканності. Указані зміни та до-
повнення до КК України були здійснені з метою приведен-
ня законодавства у відповідність до цієї конвенції, що, до 
речі, так і не була ратифікована Верховною Радою України 
у т. ч. через «нав’язування гендерної ідеології, яка не здат-
на захистити жінок від насильства, проте суттєво шкодить 
моральним  засадам  і  сімейним  цінностям  українського 
суспільства» [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема-
тика кримінально-правової охорони особи від насильства 
та  її  відповідність  міжнародним  стандартам  забезпечен-
ня прав і свобод людини та громадянина досліджувалася 
в  працях  таких  учених,  як:  В.І.  Борисов,  С.В.  Бородин, 
Л.П.  Брич,  Л.Д.  Гаухман,  В.К.  Грищук,  О.О.  Дудоров, 
І.Я. Козаченко, М.Й. Коржанський, Г.Л. Кригер, Н.Ф. Куз-
нєцова, В.М. Куц, П.С. Матишевський, В.О. Навроцький, 
М.І. Панов, І.А. Петін, Л.В. Сердюк, В.В. Сташис, В.Я. Та-
цій, М.І. Хавронюк, О.В. Харитонова, Р.Д. Шарапов.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Здійснення  системного  кримінально-правового  аналізу 
положень, якими було доповнено КК України з метою ре-
алізації положень Стамбульської конвенції,  і надання ав-
торських пропозицій щодо усунення виниклих правових 
колізій у кримінальному законодавстві України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Прийнят-
тя  Закону України  «Про  внесення  змін  до Кримінально-
го  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»  від  06  грудня 

2017 р. № 2227-VIII [3], відповідно до якого було внесено 
численні зміни до чинного КК України, викликає неабия-
кий інтерес у науковців і водночас створює небезпеку ви-
никнення проблем у правозастосовній діяльності. Зокре-
ма, це стосується використання термінології, не властивої 
чинному  кримінальному  законодавству,  застосування 
оціночних  понять  і  положень,  що  викликають  внутріш-
ньосистемні  суперечності.  Не  вдаючись  до  суджень  про 
правильність або хибність обрання напряму імплемента-
ції положень Стамбульської конвенції, вбачаємо за необ-
хідне проаналізувати  запроваджені до КК України  зміни 
в частині  їх відповідності системі чинних норм, а також 
доктрині вітчизняного кримінального права.

Одним  з  основних  положень,  які  вказують  на  недо-
статньо  обґрунтовану  імплементацію міжнародних норм 
у КК України, є доповнення ст. 121 КК України суспільно 
небезпечним наслідком у виді каліцтва статевих органів. 
Прийняття зазначеної норми супроводжувалося активним 
громадським обговоренням, у т. ч. й на шпальтах наукових 
видань.  Зазначеному  питанню  присвячені  науково-прак-
тичні  коментарі  та  посібники  О.О.  Дудорова,  М.І.  Хав-
ронюка, О.В. Харитонової, наукові статті В.А. Мозгової, 
А.О. Байди та інших дослідників. Як зазначено у відповід-
ному законі, включення зазначеної норми до КК України 
відбулося в порядку «реалізації положень Конвенції Ради 
Європи про запобігання насильству стосовно жінок і до-
машньому насильству та боротьбу з цими явищами» [3], 
хоча  формальні  міжнародно-правові  зобов’язання  щодо 
імплементації зазначених норм відсутні. Водночас вбача-
ємо, що внесення зазначених змін має відповідати меті та 
духу зазначеної міжнародної угоди.

Згідно зі ст. 1 Стамбульської конвенції її головною ме-
тою є захист жінок від усіх форм насильства й недопущен-
ня, кримінальне переслідування та ліквідація насильства 
стосовно жінок і домашнього насильства. Сторонам угоди 
рекомендується застосовувати її положення до всіх жертв 
домашнього насильства, наголошується на зверненні осо-
бливої уваги на жінок (ч. 2 ст. 2 Стамбульської конвенції) 
[4]. Таким чином, хоча вектор протидії, визначений Стам-
бульською  конвенцією,  і  спрямований  переважно  на  за-
хист осіб жіночої статі, котрі найчастіше стають жертвами 
домашнього насильства, формально чоловіки не виключа-
ються з цього переліку. Водночас слід звернути увагу на 
те, що заборона проведення операцій, які калічать статеві 
органи, закріплена в ст. 38 Стамбульської конвенції, спря-
мована суто на захист жінок від подібних насильницьких 
операцій.

На  необхідності  викорінення  практики  операцій,  що 
калічать  жіночі  геніталії,  неодноразово  наголошувалося 
як на регіональному, так і на світовому рівні. Так, зокрема, 
у Резолюції Генеральної Асамблеї ООН A/RES/67/146 від 
20 грудня 2012 р. зазначено, що від негативних дискримі-
наційних стереотипних уявлень і поведінки вже постраж-
дало від 100 до 140 млн жінок і дівчат і, за оцінками екс-
пертів, під  загрозою зазнати побідних операцій щорічно 
перебувають 3 млн жінок  і дівчат. Операції, що калічать 
жіночі  статеві  органи,  становлять  серйозну  загрозу  для 
здоров’я жінок  і  дівчат,  в  т.  ч.  для  їх  психічного,  сексу-
ального і репродуктивного здоров’я, а це може посилити 
їх сприйнятливість до ВІЛ та мати несприятливі наслідки 
для вагітності й пологів, призвести до смерті матері та по-
роділлі [5].

Стамбульською  конвенцією  передбачається  встанов-
лення кримінальної заборони умисного каліцтва жіночих 
геніталій, а саме дій, які полягають у видаленні, інфібуля-
ції або здійсненні будь-якого іншого каліцтва загалом або 
часткового великих статевих губ, малих статевих губ або 
клітора, примушування жінки або підбурювання чи при-
мушування  дівчини  до  того, щоб  вона  зазнала  подібних 
операцій. Відповідно за змістом Стамбульської конвенції 
каліцтво статевих органів є умисним діянням, що вчиня-
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ється стосовно жінок та дівчат і полягає в різних формах 
оперативного впливу на жіночі геніталії за відсутності до 
цього медичних показань. Таким чином, каліцтво жіночих 
геніталій  слід  визнати  крайньою  формою  дискримінації 
жінок за статевою ознакою, яка найчастіше зумовлена ре-
лігійними або етнічними традиціями певної спільноти.

Ще до початку процесу «реалізації  положень» Стам-
бульської  конвенції  в  законодавстві  України  дослідники 
висловлювалися щодо відсутності практичної необхіднос-
ті криміналізації зазначеної норми в КК України, вмоти-
вовуючи це відсутністю історичних практик і культурних 
передумов каліцтва жіночих геніталій на території нашої 
країни,  відносно  невеликою  кількістю  мігрантів,  охо-
пленням такого кримінального поводження вже чинними 
нормами КК тощо [6, с. 208]. Дійсно, зазначене питання 
вийшло на рівень всесвітнього обговорення відносно не-
щодавно,  після  суттєвого  збільшення  міграції  з  регіонів 
Африки та Азії, де подібне поводження було частиною іс-
торичних  традицій протягом багатьох віків. Міжнародна 
спільнота  вперше  офіційно  звернула  увагу  на  проблему 
каліцтва жіночих геніталій у 1999 р. після доповіді Комі-
тету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок [7]. Нині 
відсутня всесвітня міжнародна угода,  яка б криміналізу-
вала каліцтво жіночих геніталій. Серед регіональних угод 
слід відзначити Протокол Мапуто до Африканської хартії 
прав людини і народів 2003 р. [8] і Стамбульську конвен-
цію 2011 р., прийняту Радою Європи, до якої в цьому ж 
році приєдналася Україна.

Проаналізувавши кримінальні законодавства 28 країн 
Європи,  21  з  яких  вже  ратифікувала  Стамбульську  кон-
венцію [9], доходимо таких висновків: 13 країн (Австрія, 
Бельгія, Хорватія, Данія, Естонія, Німеччина, Італія, Нор-
вегія,  Португалія,  Велика  Британія,  Румунія,  Швеція, 
Швейцарія) передбачили окрему норму про відповідаль-
ність за каліцтво жіночих геніталій, 10 із яких встановили 
її незалежно від наявності згоди жінки на таку операцію; 
15 країн не передбачили окремої норми щодо каліцтва жі-
ночих  геніталій  і  не  вносили  зміни  до  внутрішнього  за-
конодавства:  каліцтво  жіночих  геніталій  за  їх  законами 
карається  у  загальному  порядку  як  тілесні  ушкодження 
певної тяжкості [10; 11]. Україна, на відміну від уже про-
аналізованих  країн,  не  лише  доповнила  законодавство 
про кримінальну відповідальність відповідними нормами 
Стамбульської конвенції, а й внесла суттєві системні змі-
ни до чинного КК.

По-перше,  доповненням  ст.  121 КК України  суспіль-
но  небезпечним  наслідком  у  виді  каліцтва  статевих  ор-
ганів  законодавець  створив  колізію  між  уже  наявними 
положеннями  статей,  що  визначають  тяжкість  тілесних 
ушкоджень. За відсутності визначення каліцтва статевих 
органів, зокрема в Правилах судово-медичного визначен-
ня ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, кваліфікація за 
цією ознакою може викликати труднощі на практиці.

По-друге, на відміну від Стамбульської конвенції, 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.  Як  відомо,  чоловіче 
обрізання  залишається  важливою  частиною  іудейського 
і мусульманського релігійних віровчень. Відповідно вне-
сення аналізованих змін до ст. 121 КК України робить по-
дібні  релігійні  практики  кримінально  караними.  Цікаво, 
що в Україні подібна заборона не викликала суспільного 
резонансу, на відміну від Ісландії, де лише спроба внести 
подібні зміни до кримінального законодавства викликала 
бурхливий протест іудейської та мусульманської громади 
не лише Ісландії, а й інших країн світу [12].

По-третє, ст. 121 КК України містить базове визначен-
ня  тяжкого  тілесного  ушкодження, що  використовується 
іншими  нормами  цього  кодексу,  в  т.  ч.  закріпленими  в 
ст. 128, ч. 2 ст. 286, 287, 288 КК України, які передбача-

ють спричинення зазначеної шкоди здоров’ю з необереж-
ності. Вбачаємо, що, оскільки за змістом і спрямованістю 
Стамбульської конвенції каліцтво жіночих геніталій може 
бути спричинене лише умисно, має чітко виражений дис-
кримінаційний характер щодо жінок і дівчат, котрі стають 
його жертвами, встановлення необережної форми вини за 
його вчинення суперечить не лише міжнародно-правовим 
нормам, а й принципу системності побудови вітчизняного 
законодавства про кримінальну відповідальність.

Враховуючи  вищевикладене,  вбачаємо  необхідним 
виключення  суспільно  небезпечного  наслідку  у  виді  ка-
ліцтва статевих органів  із переліку наслідків, передбаче-
них ст. 121 КК України, та встановлення окремої норми за 
умисне каліцтво жіночих геніталій. Нам не відомі випадки 
умисного каліцтва жіночих статевих органів на території 
України,  проте,  враховуючи  постійну  ескалацію  мігра-
ційних процесів і глобальне засудження вказаного проти-
правного поводження, вважаємо внесення зазначених змін 
до  КК  України  таким,  що  відповідає  загальносвітовим 
тенденціям. Так, наприклад, до законодавства Швеції за-
значена заборона була внесена ще в 1982 р. [13], і кількість 
країн, які мають відповідну кримінально-правову заборо-
ну, постійно збільшується.

Наступним  питанням,  що  потребує  обговорення 
у  контексті  аналізованої  проблематики,  є  доповнення 
КК України ст. 126-1 «Домашнє насильство», яка перед-
бачає відповідальність за умисне систематичне вчинення 
фізичного,  психологічного  або  економічного  насильства 
щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої осо-
би,  з  котрою  винний  перебуває  (перебував)  у  сімейних 
або близьких відносинах, що призводить до фізичних або 
психологічних страждань, розладів здоров’я, втрати пра-
цездатності, емоційної залежності або погіршення якості 
життя потерпілої особи.

У нормі містяться доволі спірні положення: 1) запро-
вадження  «спеціальних»  видів  насильства  –  психологіч-
ного й  економічного; 2)  введення  терміна «психологічне 
страждання»; 3) передбачення як наслідку вчинення діян-
ня настання емоційної залежності або погіршення якості 
життя потерпілої особи. Вважаємо за доцільне розглянути 
ці  «новели»  кримінального  законодавства  більш  деталь-
но, з урахуванням положень базового документа – Закону 
України  «Про  запобігання  та  протидію  домашньому  на-
сильству» від 07 грудня 2017 р. № 2229-VIII [14].

Насамперед слід зазначити, що основна ідея як Стам-
бульської конвенції, так і закону – це впровадження сис-
теми заходів, спрямованих на протидію насильству щодо 
жінок  і  домашньому  насильству,  посилення  захисту  від 
дискримінації  за  гендерною  ознакою.  Реалізація  такого 
підходу неможлива без уведення базових категорій, які б 
дозволили відмежувати домашнє насильство або насиль-
ство щодо осіб, котрі виконують взаємозалежні соціальні 
ролі  в  сім’ї  (подружжя чи  колишнє подружжя  або  іншої 
особи,  з  якою  винний  перебуває  (перебував)  у  сімейних 
або близьких відносинах) від інших видів насильства. Та-
кими термінами є категорії залежності, приниження, дис-
кримінації  тощо,  котрими аналізований  закон практично 
не оперує.

На наш погляд, формулюючи норму про відповідаль-
ність за домашнє насильство, слід ураховувати, насампе-
ред, наявний стан залежності, який зумовлює можливість 
застосування певної форми впливу, що є істотним або сут-
тєвим для винного і потерпілого. У цьому контексті слід 
погодитися з Т.В. Кондрашовою, що під залежністю слід 
розуміти зв’язок між винним і потерпілим, за якого реалі-
зація істотних інтересів останнього була зумовлена пове-
дінкою винного чи реалізація істотних інтересів кожного 
була зумовлена обопільною поведінкою [15, с. 37]. Саме 
такий  стан  залежності,  обопільний  зв’язок між близьки-
ми особами,  і  є передумовою встановлення відповідаль-
ності за домашнє насильство. Ці дії мають явно виражену 
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 дискримінаційну  складову  частину,  що  проявляється  у 
тиску саме на осіб, з якими винний перебуває (перебував) 
у сімейних або близьких відносинах,  і це виділяє специ-
фічну сферу застосування насильства – домашнє насиль-
ство.

Окремо  хотілося  б  звернути  увагу  на  запровадження 
нових для вітчизняного кримінального законодавства ви-
дів насильства – психологічного й економічного. На нашу 
думку,  усталеним  і  таким, що повністю  задовольняє  по-
треби  правозастосування,  є  науковий  підхід,  відповідно 
до  якого  насильство,  залежно  від  спрямування  (об’єкта 
впливу),  поділяється на  два  види – фізичне  та психічне. 
Психічне  насильство  може  мати  дві  форми:  погрозу  за-
стосування фізичного насильства та безпосередній вплив 
на психіку  (не психологію) шляхом систематичного зну-
щання, приниження честі та гідності тощо. Зазначені види 
насильства,  фізичне  та  психічне,  згадуються  у  відповід-
них статтях Особливої частини КК України: у нормах про 
відповідальність за злочини проти життя та здоров’я, волі, 
честі  та  гідності,  злочини  проти  власності,  громадської 
безпеки та громадського порядку тощо. На такий поділ на-
сильства вказано й у п. 23 постанови Пленуму Верховного 
Суду України «Про судову практику в справах про злочи-
ни проти життя та здоров’я особи» від 07 лютого 2003 р. 
№ 2, де зазначено, що «насильство може бути як фізичним 
(заподіяння тілесних ушкоджень або побоїв, незаконне по-
збавлення волі тощо), так і психічним (наприклад, погроза 
завдати фізичної, моральної чи майнової шкоди)» [16].

Використаний у ст. 126-1 КК України термін «психо-
логічне  насильство»  тлумачиться  Законом України  «Про 
запобігання та протидію домашньому насильству» як фор-
ма домашнього насильства, що включає словесні образи, 
погрози, у т. ч. щодо третіх осіб, приниження, пересліду-
вання, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження 
волевиявлення  особи,  контроль  у  репродуктивній  сфері, 
якщо  такі  дії  або  бездіяльність  викликали  у  постражда-
лої особи побоювання за свою безпеку чи безпеку третіх 
осіб,  спричинили  емоційну  невпевненість,  нездатність 
захистити  себе  або  завдали шкоди психічному  здоров’ю 
особи [14], є нічим  іншим, як «традиційним» психічним 
насильством,  і не потребує окремої, додаткової аргумен-
тації його використання. Лише назва ст. 33 Стамбульської 
конвенції – «Психологічне насильство» [17] – містить по-
силання на такий вид насильства, у самій нормі вказано 
на психічний вплив, який у чинному КК України та теорії 
кримінального права здобув назву психічного насильства.

Поділ саме на фізичне та психічне насильство підтри-
мується більшістю науковців. Так, О.М. Гумін вказує, що 
із  кримінально-правового  погляду  під  насильством  слід 
розуміти умисний, суспільно небезпечний і протиправний 
вплив, який здійснюється шляхом психічного або фізич-
ного  посягання  особою  на  інших  осіб  і  внаслідок  якого 
заподіюється шкода або створюється реальна загроза для 
життя, здоров’я, честі, гідності та інших прав і свобод гро-
мадян, що гарантовані Конституцією України й охороня-
ються кримінальним законом [18, с. 25]. С.А. Шалгунова, 
вказуючи на такі різновиди насильства, як політичне, еко-
номічне, військове та  ін.  (залежно від сфери застосуван-
ня), зазначає, що «про які б різновиди не йшлося, завжди 
враховуються і форми прояву насильства: фізичне та пси-
хічне» [19, с. 175].

О.М. Храмцов позначає насильство як «навмисний, сус-
пільно  небезпечний,  протиправний  вплив  на  іншу  особу, 
вмотивований ворожою, інструментальною або негативіст-
ською мотивацією, який здійснюється фізичними та  (або) 
інформаційними діяннями  (дією чи бездіяльністю) всупе-
реч чи поза волею людини, і впливає на свободу її волевияв-
лення або спричиняє їй фізичну та (або) психічну шкоду чи 
містить реальну загрозу їх спричинення» [20 с. 66].

Додатково  слід  вказати, що поділ  на фізичне  та  пси-
хічне насильство повністю відповідає умовному поділу на 

фізичну та психічну складову частини людини. Безумов-
но,  вони  органічно  пов’язані,  фізичне  насильство  може 
супроводжуватися наслідками для фізичної складової час-
тини та навпаки. Як зазначає Л.В. Сердюк, насильство – 
це зовнішній з боку інших осіб умисний і протизаконний 
вплив на людину (групу осіб), що вчиняється проти її волі 
та  здатний  заподіяти  їй  органічну, фізіологічну  або  пси-
хічну травму, обмежити свободу  її  волевиявлення та дій 
[21, с. 22].

Що ж  стосується  економічного  насильства  як форми 
домашнього  насильства,  то  слід  погодитися  з  аргумен-
тами,  наведеними  Н.  Довгань-Бочковою,  адже  дійсно, 
«якщо  потерпілого  позбавляють житла,  їжі,  одягу  тощо, 
щоб заподіяти йому страждань, то це насильство. Якщо ж 
із корисливою чи іншою метою, то це злочин проти влас-
ності  або  інший  злочин, передбачений КК України,  а не 
насильство» [22, с. 193].

На наш погляд, під час визначення насильства як до-
машнього доцільно акцентувати увагу не на його виді або 
формі (воно, беззаперечно, є фізичним або психічним), а 
на його  змісті  та функціональному призначенні. Домаш-
нє  насильство  –  це  дії  дискримінаційного  характеру, що 
виражаються в обмеженнях певних сфер життєдіяльності 
однієї особи, залежної від іншої: впливі на фізичний або 
психічний стан, сексуальних стосунках (за наявності ста-
тевої свободи), економічній складовій частині буття тощо.

Як  цілком  слушно  зазначає А.Б.  Блага,  насильство  в 
сім’ї – умисне протиправне діяння (дія або бездіяльність) 
дискримінаційного характеру щодо члена сім’ї чи особи, 
з якою існували або існують сімейні відносини, вчинене з 
використанням переваги шляхом нав’язування своєї волі 
всупереч або поза волею потерпілого [23, с. 66].

Склад домашнього насильства вважається закінченим 
із  моменту  настання  суспільно  небезпечних  наслідків  у 
виді  фізичних  або  психологічних  страждань,  розладів 
здоров’я,  втрати  працездатності,  емоційної  залежності 
або погіршення якості життя потерпілої особи. Якщо на 
питання про зміст фізичних страждань, розладів здоров’я, 
втрату працездатності достатньо повно відповідають на-
явні  наукові  дослідження  проблематики  злочинів  проти 
життя та здоров’я  і роз’яснення, викладені у постановах 
Пленуму Верховного Суду України, зокрема «Про судову 
практику в справах про злочини проти життя та здоров’я 
особи» від 07 лютого 2003 р. № 2, то категорії «психоло-
гічні страждання», «емоційна залежність» і «погіршення 
якості життя потерпілої особи» не мають необхідного по-
яснення для правозастосування.

На  наш  погляд,  термін  «психологічні  страждання» 
за  змістом  тотожний  (є  аналогом)  поняттю  «мораль-
ні  страждання»,  про  які  йдеться  у  складі  катування 
(ст. 127 КК  України). Такі страждання є результатом по-
боїв, мучення або інших насильницьких дій. Як вказують 
А.Г. Гаркуша та В.В. Лень, психічні страждання – негатив-
ні почуття (дуже часто пов’язані з негативними емоціями, 
найчастіше страхом), що виникають внаслідок незаконно-
го та (або) насильницького впливу на особу у її свідомос-
ті, здатні викликати психічні розлади або стати причиною 
психічних захворювань [24, с. 54].

Визнання як наслідків вчинення злочину емоційної за-
лежності або погіршення якості життя потерпілої особи, 
на  наш  погляд,  є  недостатньо  обґрунтованим  рішенням 
законодавця. Такий  висновок підкріплюється  аргумента-
ми,  наведеними Н.  Довгань-Бочковою,  котра  вказує,  що 
«погіршення  якості  життя»  й  «емоційна  залежність»  не 
можуть бути ознаками злочину, оскільки є настільки не-
визначеними  і широкими  за  змістом, що охоплюють  і  ті 
ситуації, які не можуть і не повинні бути предметом кри-
мінально-правового  регулювання  [22,  с.  195].  Тут  мож-
на  навести  лише  додаткові  аргументи  про  те, що  вказа-
ні  категорії  є  занадто  абстрактними:  вони,  по-перше,  не 
можуть  бути  конкретизовані  та  виражені  в  якісно-кіль-
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кісних  показниках,  навіть  з  урахуванням  певного  рівня 
абстрагування; по-друге, для них відсутні нормативні або 
стандартні рівні, загальні для всіх громадян. Так, навіть у 
психіатрів немає єдиного бачення поняття «норми»: «Не-
має  таких психологічних  або психопатологічних понять, 
які  дозволили  б  сформулювати  універсальне  визначення 
норми  і вказати на яку-небудь єдину ознаку, що відмеж-
овує у всіх випадках здоров’я взагалі від хвороби взагалі» 
[25, с. 11–12].

Сучасна  доктрина  кримінального  права  виходить  із 
того,  що  суспільно  небезпечними  наслідками  вчинення 
злочину  є  шкода  (збиток),  яка  заподіюється  злочинним 
діянням  суспільним  відносинам,  охоронюваним  кримі-
нальним законом, або як реальна небезпека  (загроза)  за-
подіяння такої шкоди. Чи можна визнати цими наслідка-
ми «емоційну залежність»  і «погіршення якості життя»? 
Так, під емоційною залежністю, на думку О.О. Дудорова 
та М.І. Хавронюка,  розуміється,  зокрема,  залежність  від 
відносин з агресором, яка водночас може бути поєднана і 
з сильними любовними почуттями до нього ж [26, с. 76–
77]. Погіршення якості життя є не менш абстрактною ка-
тегорією і виражається у фізичних показниках погіршення 
(втраті  енергійності,  втомі,  фізичному  дискомфорті,  по-
силенні залежності від ліків, лікування, алкоголю тощо), 
інтелектуальних дисфункціях, соціальній дезадаптації та 
дезорієнтації, зниженні соціальної активності, посиленні 
безініціативності в роботі й особистому житті, зменшен-
ні працездатності й економічній недостатності [26, с. 77]. 
Тобто  у  чинній  нормі  про  кримінальну  відповідальність 
криміналізовано фактично будь-які зміни якості  існуван-
ня  людини, що,  на  наш погляд,  не  відповідає  самій  суті 
наслідків злочину, які повинні мати ознаку суспільної не-
безпеки.

Критичного аналізу потребує і норма про відповідаль-
ність за примушування до шлюбу (ст. 151-2 КК України), 
де найбільш спірними, на наш погляд, є такі форми вчи-
нення злочину: 1) примушування особи до вступу в шлюб 
або до продовження примусово укладеного шлюбу, або до 
вступу у співжиття без укладання шлюбу,  або до продо-
вження такого співжиття, або 2) спонукання з цією метою 
особи до переміщення на  територію  іншої держави, ніж 
та, в якій вона проживає. Вбачаємо, що імплементації за-
значеної норми до КК України бракує як соціальної зумов-
леності,  так  і  історичних  передумов  (на  відміну,  напри-
клад, від КК Таджикистану й Узбекистану).

Імовірно, таке примушування спрямоване на отриман-
ня потерпілим лише певного статусу, адже інших наслід-
ків воно не тягне. Відповідно до ст. 55 Сімейного кодексу 
України (далі – СК України) обов’язки подружжя («шлюб-
ні» обов’язки) виражаються у зобов’язанні спільно опіку-
ватися побудовою сімейних відносин на почуттях взаємної 
любові, поваги, дружби, взаємодопомоги та зобов’язанні 
спільно дбати про матеріальне забезпечення сім’ї. Кожен 

із  подружжя має  право  припинити шлюбні  відносини,  а 
примушування  до  припинення  шлюбних  відносин,  при-
мушування  до  їх  збереження,  в  т.  ч.  примушування  до 
статевого зв’язку за допомогою фізичного або психічно-
го насильства, є порушенням права дружини, чоловіка на 
свободу й особисту недоторканність і може мати наслід-
ки, встановлені законом (ст. 56 СК України). Застосування 
фізичного або психічного насильства  з метою примушу-
вання до статевого зв’язку тягне відповідальність за від-
повідними  статтями  Розділу  IV  (Злочини  проти  статевої 
свободи та статевої недоторканності особи) КК України.

Щодо спонукання з метою шлюбу чи співжиття до пе-
реміщення на територію іншої держави, ніж та, в якій вона 
проживає, слід вказати, що, враховуючи тлумачення термі-
на «спонукати» (викликати у кого-небудь бажання робити 
що-небудь; змушувати, схиляти, заохочувати до якоїсь дії, 
певного вчинку [27, с. 1374]), таке діяння у формі перемі-
щення, вчинене  з метою експлуатації  (відповідно до при-
мітки до ст. 149 КК України, примусове одруження є фор-
мою експлуатації) слід кваліфікувати за ст. 149 КК України. 
Встановлення кримінальної відповідальності за примушу-
вання до шлюбу (ст. 151-2 КК України), на наш погляд, є 
прикладом надмірної криміналізації, яка є недоцільною та 
позбавлена необхідного обґрунтування.

Висновки. Ініціатива вітчизняного законодавця, спря-
мована  на  максимально  повну  криміналізацію  посягань 
на фізичну  та  психічну  недоторканість  особи  (в  частині 
імплементації положень Стамбульської конвенції), цілком 
логічна та  заслуговує підтримки. Однак, на нашу думку, 
обрані форма та спосіб внесення зазначених змін і допо-
внень  створюють  численні  внутрішньосистемні  супер-
ечності  з  уже  наявними  нормами  КК  України  та  необ-
ґрунтовано  розширюють  сферу  застосування  закону  про 
кримінальну відповідальність. У зв’язку з цим вбачаємо, 
що  положення,  якими  був  доповнений  КК України  вна-
слідок  реалізації  положень Стамбульської  конвенції,  по-
требують  ґрунтовного  перегляду  та  вдосконалення.  По-
перше,  це  стосується  доцільності  виключення  суспільно 
небезпечного наслідку у виді каліцтва статевих органів із 
переліку наслідків,  передбачених  ст.  121 КК України,  та 
передбачення окремої норми за умисне каліцтво жіночих 
геніталій. По-друге,  вбачаємо  доцільним  норму  про  від-
повідальність за домашнє насильство викласти таким чи-
ном: «Діяння дискримінаційного характеру, які полягають 
в  умисному  систематичному  заподіянні  фізичного  або 
психічного  насильства,  що  супроводжується  обмежен-
ням  прав  і  свобод  подружжя  чи  колишнього  подружжя 
або  іншої особи, з якою винний перебуває  (перебував) у 
сімейних або близьких відносинах, і призводить до фізич-
них або моральних страждань, розладів здоров’я, втрати 
працездатності». Указані пропозиції є лише запрошенням 
до дискусії та потребують подальших, більш ґрунтовних 
досліджень.
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ОБ’ЄКТ ТА ОБ’ЄКТиВНА СТОРОНА ЗЛОЧиНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО 
СТАТТЕЮ 159 КРиМІНАЛьНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНи
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Державного університету інфраструктури та технологій

У статті аналізується структура суспільних відносин у сфері забезпечення таємниці голосування під час проведення виборів або ре-
ферендуму. На основі чого автором пропонується власний погляд щодо об’єкта злочину за статтею 159 Кримінального кодексу України. 
Також аналізується об’єктивна сторона даного злочину, висловлюється думка щодо часу вчинення злочину, передбаченого статтею 159 
Кримінального кодексу України. 

Ключові слова: об’єкт злочину, об’єктивна сторона злочину, час вчинення злочину, таємниця голосування, вибори, референдум.

В статье анализируется структура общественных отношений в сфере обеспечения тайны голосования при проведении выборов 
или референдума. На основании чего автором представлена собственная точка зрения относительно непосредственного объекта пре-
ступления по статье 159 Уголовного кодекса Украины. Также анализируется объективная сторона данного преступления, высказывается 
точка зрения о времени совершения преступления по статье 159 Уголовного кодекса Украины. 

Ключевые слова: объект преступления, объективная сторона преступления, время совершения преступления, тайна голосования, 
выборы, референдум.

The article analyzes the structure of public relations in the field of ensuring the secrecy of voting during an election or referendum. On the basis 
of what the author provides his own point of view regarding the object of the crime under art. 159 of the Criminal Code of Ukraine. Also, the objective 
side of this crime is analyzed, the point of view regarding the time of committing the crime, stipulated by art. 159 of the Criminal Code of Ukraine. 

Key words: object of crime, objective side of crime, time of crime, secret of vote, elections, referendum.

Постановка проблеми  в  загальному  вигляді  та  її 
зв’язок із важливими науковими чи практичними завдан-
нями. Основним стрижнем демократичної держави є пра-

во громадян на виявлення своєї волі через голосування на 
виборах або референдумі. Порушення таких прав негатив-
но впливає на розвиток суспільства та створює умови для 
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звуження демократії в тій чи іншій державі, до розвитку 
авторитаризму чи навіть тоталітаризму або диктатури.

Одним із важливих виборчих прав є право на таємницю 
голосування. Кожний громадянин, який реалізує своє пра-
во голосу на виборах чи референдумі, має бути впевнений 
у тому, що держава забезпечить таємницю його волевияв-
лення. Кожний громадянин має свої власні політичні по-
гляди, які ґрунтуються на його рівні свідомості і власному 
переконанні в правильності вибору. Громадяни не повинні 
відчувати побоювання щодо здійснення свого вибору, не 
повинні переживати, що за їхній вибір вони можуть зазна-
ти осуду, покарання чи інших негативних наслідків. Якщо 
не забезпечуватиметеся вільний вибір і таємниця голосу-
вання, то втрачається весь сенс демократичних виборів чи 
референдуму. Щоби не допустити таких негативних явищ 
важлива реалізація належної кримінально-правої охорони 
таємниці голосування.

Однак аналіз остатньої судової практики та наукових 
позицій,  висловлених  у  літературі  стосовно  складу  зло-
чину за ст. 159 Кримінального кодексу (далі – КК) Укра-
їни, дає підстави говорити про те, що в науці  і практиці 
має місце неоднозначне розуміння багатьох питань щодо 
об’єкта й об’єктивної  сторони даного  злочину. Такі нео-
днозначні  позиції  породжують  проблеми  під  час  квалі-
фікації  злочинних  діянь  на  практиці.  Тому  вирішення 
проблемних питань щодо об’єкта й  об’єктивної  сторони 
злочину, передбаченого в  ст.  159 Кримінального кодексу 
України,  має  велике  значення  для  вдосконалення  право-
застосовної практики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких за-
початковано вирішення даної проблеми і на які спираєть-
ся автор, виділення не вирішених раніше частин загальної 
проблеми,  яким присвячується  стаття. Деяким питанням 
кримінально-правової охорони таємниці голосування під 
час  виборів  чи  референдуму  приділено  увагу  в  працях 
П.П. Андрушка,  І.О.  Зінченко, О.О. Семенюка, В.В. Ко-
стрицького, М.В. Мазура, Т.Ю. Вислоцької, О.М. Готіна, 
В.І. Осадчого й інших науковців.

Проте в наукових роботах цих авторів, на нашу дум-
ку,  недостатньо  висвітлено  аспекти щодо  об’єкта  злочи-
ну за ст. 159 Кримінального кодексу України, об’єктивної 
сторони  цього  злочину,  зокрема  проблеми  часу  вчинен-
ня такого злочину [1, с. 77–99; 6, с. 45–54; 7, с. 111–112; 
8, с. 104–111; 10, с. 55–60; 11, с. 9–16].

У даній науковій роботі приділено увагу визначенню 
об’єкта  злочину,  передбаченого  в  ст.  159 Кримінального 
кодексу  України,  висвітленню  питань  його  об’єктивної 
сторони, зокрема питань часу вчинення злочину, а також 
тому, що вважати початком проведення виборів чи рефе-
рендуму, з якого моменту вважати проведення виборів чи 
референдуму припиненим, для кваліфікації злочину.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). 
Метою  статті  є  формування  наукових  позицій  стосовно 
об’єкта й об’єктивної сторони злочину за ст. 159 Кримі-
нального кодексу України.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Загаль-
ним  об’єктом  злочину  є  унормовані  (упорядковані)  різ-
ними  соціальними  нормами  (права,  моралі,  локальні, 
звичаєві), найбільш важливі суспільні відносини, що охо-
роняються нормами кримінального права від конкретного 
злочинного посягання, яким унаслідок такого злочинного 
посягання завжди завдається  істотної шкоди у формі по-
збавлення  можливості  або  загрози  позбавлення  можли-
вості  суб’єктів  відносин  реалізовувати  власні  інтереси, 
задовольняти свої потреби, отримувати користь від будь-
яких благ [2, с. 18–25; 3, с. 95–99].

Для  визначення  об’єкта  злочину,  передбаченого  в 
ст. 159 Кримінального кодексу України, необхідно дослі-
дити структури суспільних відносин у сфері забезпечення 
охорони таємниці голосування під час проведення виборів 
чи референдуму.

Законом України  «Про місцеві  вибори» передбачено, 
що голосування на місцевих виборах є таємним: контроль 
за  волевиявленням  виборців  забороняється  [15].  Також 
подібні  правові  положення  передбачені  в  законах Украї-
ни «Про вибори Президента України» [12], «Про вибори 
народних  депутатів  України»  [13],  «Про  всеукраїнський 
референдум» [14].

Аналіз  цих  положень  законодавства  дає  підстави  ви-
значити, що вони встановлюють таємність голосування на 
виборах  і  референдумі,  передбачають  заборону  вчиняти 
будь-які дії  чи розголошувати відомості,  які  дають мож-
ливість встановити зміст волевиявлення конкретного ви-
борця.

Суб’єктами виборчого процесу законодавство про ви-
бори  визначає:  виборця;  Центральну  виборчу  комісію; 
виборчі комісії та членів виборчих комісій; кандидатів на 
пост Президента України; кандидатів у депутати; канди-
датів  на  посади  сільського,  селищного,  міського  голови, 
старости; партії,  які  висунули кандидата на пост Прези-
дента  України;  партії,  що  висунули  кандидатів  у  депу-
тати;  місцеві  організації  партій,  які  висунули  кандидата 
(кандидатів) для участі у  відповідних місцевих виборах; 
офіційних спостерігачів  [12;  13;  15]. Крім  того,  Законом 
України  «Про  всеукраїнський  референдум»  суб’єктами 
процесу всеукраїнського референдуму визнано громадян 
України  –  учасників  всеукраїнського  референдуму; Пре-
зидента України як суб’єкта призначення (проголошення) 
всеукраїнського референдуму; Верховну Раду України як 
суб’єкта  ініціювання та призначення всеукраїнського ре-
ферендуму; комісії з усеукраїнського референдуму; ініціа-
тивну групу із проведення всеукраїнського референдуму; 
офіційних  спостерігачів  від  ініціативної  групи  із  прове-
дення  всеукраїнського  референдуму;  міжнародних  спо-
стерігачів [14].

Отже, вказаних вище осіб і згадані вище установи, ор-
ганізації  варто  визнати  суб’єктами  суспільних  відносин 
щодо забезпечення таємниці голосування, які поставлені 
під охорону ст. 159 Кримінального кодексу України.

Крім того, на нашу думку, до суб’єктів даних відносин 
також варто віднести будь-яких осіб, які не пов’язані з ви-
борчим процесом чи із процесом проведення референду-
му, але яким за будь-яких обставин стало відомо про воле-
виявлення конкретного виборця (учасника голосування на 
референдумі).

Будь-які суспільні відносини як матеріальні, так і іде-
альні,  або  духовні,  виникають,  існують,  змінюються  та 
припиняються між суб’єктами не щодо матеріальних ре-
чей,  а,  наприклад,  щодо  властивостей  таких  речей,  сто-
совно  задоволення  своїх  потреб  та  реалізації  інтересів 
за  допомогою  таких  речей,  щодо  отримання  корисних 
результатів,  що  породжують  такі  речі,  щодо  володіння, 
користування та розпорядження такими речами, щодо за-
безпечення нормальних умов для реалізації мети  тих чи 
інших суспільних відносин тощо [4, с. 115].

У  зв’язку  із  чим  можна  стверджувати,  що  суспільні 
відносини, які охороняються ст. 159 Кримінального кодек-
су України,  виникають щодо відповідних предметів  сус-
пільних відносин: забезпечення умов таємниці голосуван-
ня;  забезпечення нерозголошення  таємниці  голосування; 
забезпечення потреб виборців у збережені таємниці їхньо-
го волевиявлення; забезпечення виконання обов’язку осіб, 
яким  стала  відома  або  могла  стати  відомою  інформація 
щодо волевиявлення конкретного виборця, не розголошу-
вати таку інформацію тощо.

Соціальний зв’язок можна розглядати як в динамічно-
му, так і в статичному вигляді. У динамічному вигляді соці-
альний зв’язок як зміст суспільних відносин проявляється 
у  суспільно  значущій  діяльності  –  діях  чи  бездіяльності. 
У  статичному  вигляді  соціальний  зв’язок  проявляється  в 
сукупності взаємних прав та обов’язків суб’єктів відносин, 
у становищі; у вигляді соціальних утворень [4, с. 116–117].
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У  нашому  випадку  соціальний  зв’язок  відносин,  по-
ставлених під охорону ст. 159 КК України, проявляється 
в суспільно корисній діяльності  їх суб’єктів щодо забез-
печення збереження таємниці голосування і в обов’язках 
Центральної  виборчої  комісії,  членів  виборчих  комісій, 
спостерігачів, інших суб’єктів виборчого процесу чи про-
цесу проведення референдуму, інших осіб, яким стала ві-
дома чи могла стати відомою інформація про зміст воле-
виявлення конкретного виборця (учасника голосування на 
референдумі), зберігати таємницю волевиявлення, у пра-
вах виборця (учасника голосування на референдумі) щодо 
нерозголошення таємниці його волевиявлення.

Отже,  виходячи  з  аналізу  даних  суспільних  відносин, 
варто  визначити,  що  об’єктом  злочину  за  ст.  159  Кримі-
нального  кодексу України  є  унормовані  правом  суспільні 
відносини, які склалися щодо забезпечення таємниці голо-
сування під час проведення виборів або референдуму, щодо 
забезпечення нерозголошення змісту волевиявлення грома-
дянина, який взяв участь у виборах або референдумі.

Крім того, зауважимо, що ч. 1 ст. 159 Кримінального ко-
дексу України визначає, що злочином є умисне порушення 
таємниці голосування під час проведення виборів або рефе-
рендуму, що виявилося в розголошенні змісту волевиявлення 
громадянина, який взяв участь у виборах або референдумі.

Дане  правове  положення  дає  можливість  окреслити 
об’єктивну сторону цього злочину. Так, з об’єктивної сто-
рони,  злочин, передбачений у ст. 159 Кримінального ко-
дексу України, виражається в діянні (дії чи бездіяльності), 
яке полягає в розголошенні в будь-який спосіб та в будь-
якій формі змісту волевиявлення громадянина, який взяв 
участь у виборах або референдумі.

Таке  розголошення  може  мати  форму  активних  дій, 
тобто  полягати  в  повідомленні  конкретним  особам  чи 
невизначеному  колу  осіб  змісту  волевиявлення,  у  діях, 
спрямованих на одержання відомостей про волевиявлення 
особи,  наприклад,  встановлення  прихованих  відеокамер 
чи інших пристроїв, які дозволяють фіксувати процес во-
левиявлення в кабінці для голосування, порушення ціліс-
ності кабінок для голосування, у пропозиціях чи прохан-
нях до виборців (учасників референдуму) розкрити зміст 
заповнених  бюлетенів,  зокрема шляхом фотографування 
бюлетеня чи показування його після волевиявлення і пе-
ред вкиданням до скриньки, у фізичному впливі на особу 
з метою отримання відомостей про зміст її волевиявлення, 
у відбиранні заповненого бюлетеня силою, примушуван-
ні  розкрити  зміст  волевиявлення  в  інший  спосіб,  у  про-
ханні  чи  вимозі  повідомити  про  те,  за  якого  кандидата 
особа  проголосувала,  який  варіант  відповіді  обрала  на 
референдумі,  у  видачі  членами  виборчої  комісії  бюлете-
нів із помітками, які дають змогу ідентифікувати виборців 
(учасників референдуму) та дізнатися зміст їхнього воле-
виявлення,  у  незаконному  заповнені  бюлетенів  членами 
виборчих комісій (комісій із проведення референдуму) чи 
іншими сторонніми особами.

Розголошення  таємниці  може  також  проявлятися  в 
бездіяльності, у пасивних діяннях, наприклад, у створенні 
прозорих кабінок для голосування, у незабезпеченні зами-
кання кабінки (невстановлення перегородки, ширми тощо) 
чи  в  незабезпеченні  блокування  можливості  підглянути 
стороннім особам зміст волевиявлення, у незабезпеченні 
достатньої кількості кабінок, коли виборці здійснюють во-
левиявлення відкрито через неможливість (утрудненість) 
здійснити таємне волевиявлення, у допусканні можливос-
ті перебування в  кабінці  двох  і  більше осіб,  у  створенні 
інших  умов,  які  дозволять  контролювати  волевиявлення 
осіб під час голосування на виборах чи референдумі.

Об’єктивна сторона даного злочину також характери-
зується суспільно небезпечними наслідками, а саме поля-
гає в тому, що зміст волевиявлення протиправно став відо-
мим  іншим особам  (розголошення  змісту волевиявлення 
як наслідок).

Крім  того,  важливим  аспектом  об’єктивної  сторони 
також  є  час  вчинення  злочину.  Кримінальним  кодексом 
України  визначається,  що  вчинення  цього  злочину  має 
місце під час проведення виборів або референдуму. Однак 
кримінальним законодавством не визначено моменти по-
чатку та закінчення проведення виборів чи референдуму.

У літературі зазначено, що кримінально караним пору-
шення таємниці голосування буде тоді, коли воно вчинене 
під час проведення виборів, а часом проведення виборів є 
період, який розпочинається з моменту висування та реє-
страції кандидатів і закінчується встановленням результа-
тів виборів [5].

Також висловлюється думка, що порушення таємниці 
голосування  шляхом  розголошення  змісту  голосування 
може бути вчинене після здійснення голосування, а саме 
після заповнення бюлетеня для голосування й опускання 
його до скриньки для голосування, тобто висловлюється 
позиція, що цей злочин може бути вчинений як у день го-
лосування, так і пізніше [9, с. 484–563].

Законодавством  про  вибори  визначається, що  вибор-
чий процес – це здійснення суб’єктами виборчого процесу 
виборчих процедур. 

Поняття проведення виборів можна визначати у вузь-
кому значені, саме як проведення голосування в день ви-
борів, і в широкому значені – як весь виборчий процес.

На нашу думку, час вчинення злочину, передбаченого 
в ст. 159 Кримінального кодексу України, визначається не 
часом усього виборчого процесу чи процесу проведення 
референдуму, а саме тією частиною часу проведення ви-
борів  чи  референдуму,  де  можливе  встановлення  змісту 
волевиявлення особи чи створення умов для встановлен-
ня змісту волевиявлення особи (як готування до злочину), 
тобто під час складання списків виборців (учасників рефе-
рендуму), їх перевірки й уточнення; отримання бюлетенів, 
під час підготовки приміщення, де буде проводитися го-
лосування, під час встановлення кабінок для голосування 
тощо, під час самого голосування, повторного голосуван-
ня  також,  під  час  підрахунку  голосів  і  встановлення  ре-
зультатів виборів чи референдуму.

Ми вважаємо, що  законодавець  у  ст.  159 Криміналь-
ного кодексу України передбачає час проведення виборів 
чи референдуму не як увесь виборчий процес чи весь про-
цес проведення референдуму, а як час складання списків 
виборців (учасників референдуму); отримання бюлетенів, 
підготовки приміщення,  де буде проводитися  голосуван-
ня, час встановлення кабінок для  голосування тощо, час 
самого голосування, час підрахунку голосів, час встанов-
лення результатів виборів чи референдуму.

На наше переконання, даний злочин не вчинюється під 
час висування та реєстрації кандидатів; утворення вибор-
чих  комісій;  проведення  передвиборної  агітації.  На  цих 
стадіях можливе лише готування до злочину.

Висновки з даного дослідження. На основі вищезаз-
наченого можна дійти таких висновків:

1.  Об’єктом  злочину,  передбаченого  в  ст.  159  Кримі-
нального кодексу України,  є унормовані правом суспільні 
відносини, які склалися щодо забезпечення таємниці голо-
сування під час проведення виборів або референдуму, щодо 
забезпечення нерозголошення змісту волевиявлення грома-
дянина, який взяв участь у виборах або референдумі.

2. Об’єктивна сторона злочину за ст. 159 Кримінально-
го кодексу України виражається в діянні (дії чи бездіяль-
ності), яке полягає в розголошенні в будь-який спосіб та в 
будь-якій формі змісту волевиявлення громадянина, який 
взяв участь у виборах або референдумі. Проявлятися такі 
діяння можуть в активних діях або в бездіяльності.

Перспективи подальших розвідок у даному на-
прямі. Зазначені  вище  наукові  позиції  можуть  бути  ви-
користанні  в  подальшому  для  розвідок  щодо  питання 
кримінально- правової  характеристики  злочину,  передба-
ченого в ст. 159 Кримінального кодексу України.



287

Порівняльно-аналітичне право
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Вислоцька Т.Ю. Кримінально-правова охорона таємниці в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. Львів. 275 с.
2. Вітко О.Ю. Об’єкт і предмет злочинів у сфері емісії, розміщення або видачі цінних паперів та їх обігу : автореф. дис. канд. юрид. 

наук: 12.00.08. Запоріжжя. 20 с.
3. Вітко О.Ю. Об’єкт і предмет злочинів у сфері емісії, розміщення або видачі цінних паперів та їх обігу : дис. ... канд. юрид. наук: 

12.00.08. Запоріжжя. 253 с. 
4. Вітко О.Ю. Кримінально-правова характеристика елементів об’єкта злочину. Держава та регіони. Серія «Право». 2013. 

№ 2 (40). С. 113–118.
5. Коментар до статті 159 Кримінального кодексу України. Порушення таємниці голосування. Юрист-онлайн. URL: http://yurist-online.com/ 

ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/157.php.
6. Кострииький В.В. Законодавче забезпечення кримінально-правової охорони прав учасників референдуму в Україні. Вісник Луган-

ського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2013. № 4. С. 45–54.
7. Кримінальне право України: Особлива частина : підручник / Ю.В. Баулін та ін. ; за ред. В.В. Сташиса, Я. Тація. 4 вид., переробл. 

і допов. Харків : Право, 2010. 608 с.
8. Мазур М.В. Порушення законодавства про референдум (ст. 160 КК України) і деякі проблеми кваліфікації. Вісник Луганського 

державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. 2011. № 4. С. 104–111.
9. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М.І. Мельника, М.І. Хавронюка. 7 вид., переробл. та допов. 

Київ : Юридична думка, 2010.  1288 с.
10. Осадчий В.І. Проблеми кримінально-правової охорони виробничих та референдних прав громадян. Вісник Національної академії 

прокуратури України. 2014. № 3 (36). С. 55–60.
11. Семенюк О.О. Кримінально-правова характеристика порушення законодавства про референдум : автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук: 12.00.08. Київ. 23 с.
12. Про вибори Президента України : Закон України від 5 березня 1999 р. № 474–XIV / Верховна Рада України. Законодавство Укра-

їни. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/474-14.
13. Про вибори народних депутатів України : Закон України від 17 листопада 2011 р. № 4061–VI / Верховна Рада України. Законодав-

ство України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4061-17.
14. Про всеукраїнський референдум : Закон України від 6 листопада 2012 р. № 5475–VI / Верховна Рада України. Законодавство 

України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5475-17.
15. Про місцеві вибори : Закон України від 14 липня 2015 р. № 595–VIII / Верховна Рада України. Законодавство України. URL: http://

zakon3.rada.gov.ua/laws/show/595-19.
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ДО ПиТАННЯ ПРО ОБОВ’ЯЗКи ТА ЗАБОРОНи, ЯКІ СУД ПОКЛАДАЄ НА ОСОБУ, 
ЗВІЛьНЕНУ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ З ВиПРОБУВАННЯМ

TO ThE ISSuE Of duTy aNd rESTrICTIONS whICh COurTS arE daMagEd 
ON a PErSON, auThOrIZEd frOM TrEaTMENT Of PENaLTIES wITh ThE TESTINg

Єрмак О.В.,
кандидат юридичних наук, 

головний науковий співробітник відділу наукової діяльності 
та міжнародного співробітництва

Академії Державної пенітенціарної служби

У статті шляхом аналізу положень чинного закону про кримінальну відповідальність визначено способи правового регулювання, 
які законодавець використовує для покладення правообмежень щодо осіб, які звільнені від відбування покарання з випробуванням. 
Встановлено, що такими способами є зобов’язання і заборона. У статті звертається увага на відсутність єдиного законодавчого підходу 
до визначення способів регулювання кримінально-правових відносин, що виникають у зв’язку зі звільненням особи від відбування по-
карання з випробуванням.

Ключові слова: правове регулювання, обов’язки, заборони, домашнє насильство, звільнення від відбування покарання з випро-
буванням.

В статье путем анализа положений действующего закона об уголовной ответственности определены способы правового регулиро-
вания, которые законодатель использует для возложения правоограничений в отношении лиц, освобожденных от отбывания наказания 
с испытанием. Установлено, что такими способами являются обязательства и запреты. В статье обращается внимание на отсутствие 
единого законодательного подхода к определению способов регулирования уголовно-правовых отношений, возникающих в связи с ос-
вобождением лица от отбывания наказания с испытанием.

Ключевые слова: правовое регулирование, обязанности, запреты, домашнее насилие, освобождение от отбывания наказания с 
испытанием.

By analyzing the provisions of the current law on criminal liability, the article, identifies the ways of legal regulation that the legislator uses to 
impose restrictions on persons, released from serving a sentence with a trial. It is established that such ways are an obligation and a prohibition. 
The article draws attention to the lack of a unified legislative approach to the definition of ways of regulating criminal-legal relations that arise 
because of the person’s release from serving a sentence with a trial.

Key words: legal regulation, obligations, prohibitions, domestic violence, released from serving sentence with trial.

Постановка проблеми. Законом України № 2227–VIII 
«Про внесення змін до Кримінального та Кримінального 
процесуального кодексів України з метою реалізації поло-
жень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству 

стосовно жінок  і  домашньому  насильству  та  боротьбу  з 
цими явищами» від 6 грудня 2017 р., що набрав чиннос-
ті 11 січня 2019 р., Загальну частину і Особливу частини 
Кримінального  кодексу  (далі  –  КК)  України  доповнено  
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 новими нормами, що визначають: 1) поняття і види обмеж-
увальних заходів, що застосовуються до осіб, які вчинили 
домашнє насильство; 2) нові обов’язки звільненого від від-
бування покарання з випробуванням (ст. 76 КК України); 
3) нові види кримінальних правопорушень  (ст.  ст. 126–1 
«Домашнє насильство», 151–2 «Примушування до шлю-
бу»  і  390–1  «Невиконання  обмежувальних  заходів,  об-
межувальних приписів або непроходження програми для 
кривдників» КК України); 4) інші зміни та доповнення [1].

Поява нових заходів кримінально-правового реагуван-
ня на кримінальні правопорушення, нових складів кримі-
нальних  правопорушень,  що  передбачають  відповідаль-
ність за насильство в сім’ї, невиконання покладених судом 
зобов’язань або заборон у зв’язку з їх вчиненням, потре-
бує  теоретичного  осмислення  крізь  призму  вітчизняної 
кримінально-правової доктрини. Крім того, новели Закону 
України № 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»  від  6  грудня 
2017 р. стосуються також внесення змін до ст. 76 КК Укра-
їни, в якій розширено перелік обов’язків та  заборон, які 
суд може накласти на особу, звільнену від відбування по-
карання з випробуванням. Ч. 2 ст. 76 КК України містить 
бланкетну  норму,  якою  визначено,  що  на  осіб,  засудже-
них  за  злочини,  пов’язані  з  домашнім  насильством,  суд 
може накласти інші обов’язки та заборони, передбачені в 
ст. 91–1 КК України. Зазначені обставини і зумовили акту-
альність даної статті.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Окремі 
аспекти  призначення  покарання  з  випробуванням  у  сво-
їх  працях  досліджували  П.П.  Андрушко,  М.І.  Бажанов, 
Ю.В.  Баулін,  В.М.  Бурдін,  І.Г.  Богатирьов,  О.І.  Богати-
рьова, Р.І. Брящей, О.П. Горох, Т.А. Денисова, О.М. Зве-
нигородський,  В.І.  Тютюгін,  О.О.  Книженко,  В.М.  Куц, 
О.С.  Козак,  О.Ф.  Ковітіді,  А.О.  Клевцова,  О.К.  Марін, 
Є.О.  Письменський,  О.І.  Олійник,  О.Л.  Самофалов, 
А.Х. Степанюк, В.М. Трубников, А.В. Савченко, М.І. Хав-
ронюк, П.В. Хряпінський, І.С. Яковець, Д.В. Ягунов та ін.

Метою статті  є  аналіз  кримінально-правової  регла-
ментації  способів  регулювання  кримінально-правових 
відносин,  що  виникають  у  разі  звільнення  судом  особи 
від відбування покарання з випробуванням та засудження 
за злочини, пов’язані з домашнім насильством. У разі ви-
явлення законодавчих недоліків у способах кримінально-
правового регулювання вважаємо за доцільне запропону-
вати зміни до відповідних положень КК України.

Виклад основного матеріалу.  Відповідно  до  ч.  1 
ст.  76  КК України,  у  разі  звільнення  від  відбування  по-
карання  з  випробуванням  суд  накладає  на  засудженого 
такі обов’язки: 1) періодично з’являтися для реєстрації до 
уповноваженого органу з питань пробації; 2) повідомляти 
уповноважений орган із питань пробації про зміну місця 
проживання, роботи або навчання.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 76 КК України, у разі звіль-
нення  особи  від  відбування  покарання  з  випробуванням 
за вчинення злочину, що пов’язаний із домашнім насиль-
ством, суд може накласти на таку особу обов’язки та за-
борони, передбачені в ст. 91–1 КК України.

У ч. 3 ст. 76 КК України також є перелік обов’язків, які 
суд може накласти на особу, яку звільнено від відбування 
покарання з випробуванням.

Цікавим, на наш погляд, є той факт, що законодавець 
у ч. ч. 1, 2, 3 ст. 76 КК України вживає різні слова на по-
значення виду правообмежень, що можуть бути накладені 
на засудженого. У ч. ч. 1 і 3 ст. 76 КК України вживається 
слово «обов’язки», а в ч. 2 ст. 76 КК України – «обов’язки 
та заборони» [2, с. 80].

Докопатися  до  істини  спробуємо  з  використанням 
інструментального  підходу,  який  домінує  в  українській 

правовій науці в дослідженнях механізму правового регу-
лювання [2, с. 80]. На думку С.С. Алексєєва, механізмом 
правового регулювання є вся сукупність правових засобів, 
за допомогою яких забезпечується правовий вплив на сус-
пільні відносини [3, с. 30].

До юридичних  засобів  належать  такі  правові  інстру-
менти:  норми  права,  права,  обов’язки,  правовідносини, 
юридичні факти, правозастосовчі акти, договори, пільги, 
заборони, міри покарання й інші інститути, що відіграють 
роль регуляторів суспільних відносин [4, с. 149–150].

Обов’язок  –  це:  1)  те,  чого  треба  беззастережно  до-
тримуватися, що слід безвідмовно виконувати відповідно 
до вимог суспільства або виходячи із власного сумління; 
2)  певний  обсяг  роботи,  сукупність  справ, межі  відпові-
дальності  та  ін., що  визначаються  відповідним  званням, 
посадою, родинним станом тощо [5, с. 548].

Заборона – це: 1) наказ не робити чого-небудь; 2) за-
хист [6, с. 26].

Загальновідомо,  що  в  теорії  права,  крім  заборони  і 
зобов’язання (обов’язок), також виділяють дозвіл як спо-
сіб правового регулювання.

Якщо  адаптувати  положення  загальної  теорії  права 
про  правове  регулювання  суспільних  відносин,  зокрема 
про  метод  правового  регулювання  суспільних  відносин 
(від  метатеорії  до  теорії  відповідно)  до  положень  теорії 
кримінального  права,  то  відбувається  перехід  від  родо-
вого  поняття  до  видового. М.І.  Панов  слушно  зазначає, 
що «<…> при сходженні від абстрактного до конкретно-
го загальні уявлення, теорії, погляди та ідеї трансформу-
ються  у  правові  категорії  і  поняття  лише  з  урахуванням 
рис  і властивостей деякого конкретного явища (об’єкта), 
що  хоча  в  такому  випадку  і має,  безперечно,  ідеалізова-
ний (умоглядний) характер, але все ж таки повинен мати 
властиві йому сутнісні ознаки, що дозволяють відрізняти 
його від інших подібних об’єктів. Тут загальні уявлення, 
погляди і теорії завжди наче «пристосовуються», «прила-
джуються» до конкретного (деякої розумової моделі пред-
мета чи явища у його ідеалізованій формі), що в підсумку 
дає можливість формувати правові категорії і поняття, які 
завжди повинні мати  власний предметний  зміст  і  харак-
теризуватися відносно чітко окресленим обсягом об’єктів 
(явищ),  мислимих  у  зазначених  логіко-юридичних  утво-
реннях» [7, с. 53].

О.В. Малько зазначає, що забороною є «такі держав-
но-владні  стримувальні  засоби,  які  під  впливом  відпові-
дальності мають стримувати можливі протиправні дії, які 
спричиняють шкоду як особистим, так і суспільним інтер-
есам» [8, с. 59, 63].

Заборону треба розглядати як вид обмежень права. За-
борона покладає на суб’єкта конкретного правопорушення 
обов’язок не здійснювати конкретні дії, які здатні завдати 
шкоди особистості або суспільству загалом [9, с. 20].

Для  правового  регулювання  використовуються  різні 
способи. Основними такими способами є: 1) дозвіл – на-
дання особі права на власні активні дії чи бездіяльність, 
тобто свободи вибору варіанта поведінки (вчиняй як вва-
жаєш за потрібне); результат дозволів – суб’єктивні права 
[10, с. 262] (наприклад, право особи на необхідну оборону 
незалежно від можливості уникнути суспільно небезпеч-
ного посягання або звернутися по допомогу до інших осіб 
чи органів влади) [2, с. 81]; 2) заборона – покладання на 
особу обов’язку пасивної поведінки,  утримання  від  вчи-
нення якихось дій під загрозою настання відповідальнос-
ті  (тільки  так  не  чини);  результат  заборони  –  юридичні 
обов’язки  пасивного  типу  [10,  с.  262]  (наприклад,  забо-
рона  вчиняти  кримінальні  правопорушення,  передбачені 
Особливою  частиною  КК  України,  під  загрозою  засто-
сування  заходів  кримінально-правового  реагування  на 
кримінальні  правопорушення)  [2,  с.  81];  3)  зобов’язання 
(веління) – покладання на особу обов’язку певної актив-
ної поведінки (чини тільки так); результати зобов’язань – 
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юридичні  обов’язки  активного  типу  [10,  с.  262]  (напри-
клад,  заборона  наближатися  на  визначену  відстань  до 
місця, де особа, яка постраждала від домашнього насиль-
ства, може постійно чи тимчасово проживати, тимчасово 
чи систематично перебувати у зв’язку з роботою, навчан-
ням, лікуванням чи з інших причин) [2, с. 81].

Зобов’язання  в  тексті КК України  виражається  через 
конкретні  обов’язки,  що  полягають  у  необхідності  вчи-
нення особою певних  активних дій.  Заборона ж полягає 
в обов’язку особи не вчиняти конкретних дій (пасивна по-
ведінка) [2, с. 81].

Так,  відповідно  до  ч.  3  ст.  76  КК  України,  на  осіб, 
звільнених  від  відбування  покарання  з  випробуванням, 
суд  може  додатково  покласти  такі  обов’язки:  1)  попро-
сити  публічно  або  в  іншій формі  пробачення  в  потерпі-
лого; 2) не виїжджати за межі України без погодження з 
уповноваженим органом із питань пробації; 3) працевла-
штуватися або за направленням уповноваженого органу з 
питань пробації звернутися до органів державної служби 
зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлашту-
ватися,  якщо  їй  буде  запропоновано  відповідну  посаду 
(роботу); 4) виконувати заходи, передбачені пробаційною 
програмою; 5) пройти курс лікування від розладів психіки 
та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин 
або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я 
інших осіб; 6) дотримуватися встановлених судом вимог 
щодо  вчинення  певних  дій,  обмеження  спілкування,  пе-
ресування  та  проведення  дозвілля.  На  особу,  звільнену 
від відбування покарання з випробуванням, суд покладає 
обов’язки, передбачені ч. 2 цієї статті, необхідні і достатні 
для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчине-
ного злочину, особи винного й обставин, що пом’якшують 
або обтяжують покарання.

Враховуючи  викладене,  варто  констатувати, що  п.  п. 
2 і 6 ч. 3 ст. 76 КК України встановлено заборони, тобто 
обов’язок  утримання  від  вчинення  конкретних  дій  осо-
бою  –  не  виїжджати  за  межі  України  без  погодження  з 
уповноваженим органом з питань пробації, а також обме-
ження спілкування, пересування та проведення дозвілля. 
В інших пунктах ч. 3 ст. 76 КК України закріплено саме 
обов’язки, які спонукають особу до вчинення суто актив-
них дій [2, с. 82].

«Мова нормативних правових актів є частиною юри-
дичної мови, яка становить собою соціально й історично 
обумовлену систему засобів, способів і правил словесного 
вираження понять і категорій, вироблених і застосованих з 
метою юридичного регулювання поведінки суб’єктів сус-
пільних відносин» [11, с. 11]. Граматична форма речення 
нормативно-правового  акта  повинна  відповідати  регуля-
тивному  характеру  норми  [11,  с.  11].  І.О.  Биля-Сабадаш 
також слушно акцентує увагу на тому, що бажано, щоби за 
допомогою мовних засобів в усіх випадках, коли це мож-
ливо,  був  виражений характер норми,  яка  втілює  той чи 
інший спосіб правового регулювання. Із самої норми, що 
регулює поведінку особи, має однозначно випливати її ім-
перативний, диспозитивний чи рекомендаційний характер 
(«має право», «зобов’язаний», «повинен», «заборонено», 
«дозволено», «рекомендується» тощо) [12, с. 38].

М.І. Панов зазначає, що «ясний текст – це текст, якому 
властиві точність, однозначність. Оскільки мова є саме тим 
матеріалом,  за  допомогою  якого  об’єктивуються  в  пись-
мовій формі норми права, з її допомогою виражаються усі 
засоби,  що  використовуються  в  правовому  регулюванні, 
необхідно, щоби вона вирізнялася точністю, визначеністю. 
Під точністю зазвичай розуміється досягнення найбільшої 
відповідності між ідеєю, думкою нормотворця і її зовніш-
нім  виразом.  Поняття  «точність»  включає  в  себе  гносео-
логічний,  логічний,  семіотичний  (зокрема,  семантичний, 
прагматичний) і деякі інші аспекти (рівні)» [13, с. 79].

Висновки. Для єдності законодавчого підходу до ви-
значення обмежень, які суд може покласти на особу, про-
понуємо  абз.  1  ч.  3  ст.  76  КК України  викласти  в  такій 
редакції:  «На  осіб,  звільнених  від  відбування  покаран-
ня  з  випробуванням,  суд  може  додатково  покласти  такі 
обов’язки та заборони: <…>». Абз. 2 ч. 3 ст. 76 КК Укра-
їни сформулювати так: «На особу, звільнену від відбуван-
ня покарання з випробуванням, суд покладає обов’язки та 
заборони, передбачені ч. 2 цієї статті, необхідні і достатні 
для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчине-
ного злочину, особи винного й обставин, що пом’якшують 
або обтяжують покарання». До того ж у чинній редакції 
ч.  2  ст.  76 КК України  є  словосполучення «обов’язки та 
заборони», водночас в абз. 2 ч. 3 ст. 76 КК України законо-
давець чомусь забув зазначити «заборони» [2, с. 82].
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Стаття присвячена дослідженню системи покарань неповнолітніх. На основі аналізу законодавства, наукової літератури та статис-
тичних даних обґрунтовано доцільність внесення змін до Кримінального кодексу України в частині видів покарань неповнолітніх, а саме 
передбачення в системі покарань неповнолітніх ще одного основного покарання – обмеження волі, а також можливості застосування 
громадських і виправних робіт із 14 років.

Ключові слова: покарання, система покарань, неповнолітні особи, кримінальна відповідальність.

Статья посвящена исследованию системы наказаний несовершеннолетних. На основе анализа законодательства, научной литера-
туры и статистических данных обоснована целесообразность внесения изменений в Уголовный кодекс Украины в части видов наказаний 
несовершеннолетних, в частности введения в систему наказаний несовершеннолетних еще одного основного наказания – ограничения 
свободы, а также возможности применения общественных и исправительных работ с 14 лет.

Ключевые слова: наказание, система наказаний, несовершеннолетние лица, уголовная ответственность.

The article is devoted to the investigation of the system of punishment of minors. On the basis of the analysis of legislation, scientific literature 
and statistical data, the feasibility of introducing amendments to the Criminal Code of Ukraine in relation to the types of juvenile delinquency was 
substantiated. Namely, to provide for one more basic punishment in the system of punishment of juveniles, restriction of freedom. In addition, 
provision should be made for the use of community and correctional work of 14 years.

Key words: punishment, punishment system, minors, criminal liability.

Постановка проблеми. Злочинність  неповнолітніх 
була  і  залишається  важливою  проблемою  сьогодення, 
адже  вона  жахлива  тим,  що  вчинення  дитиною  злочину 
значною мірою визначає  її подальше життя, впливає на  її 
ціннісні орієнтири. Злочинність неповнолітніх є  індикато-
ром морального і соціального «здоров’я» суспільства, його 
здатності  до  вирішення  кримінально-правових  конфліктів 
такими  способами,  які  забезпечують  ресоціалізацію  осіб, 
котрі  не  досягли  вісімнадцятирічного  віку,  повернення  їх 
у позитивно орієнтований до правових принципів держави 
соціум. Саме тому запобіганню злочинності неповнолітніх 
приділяється особлива увага в рамках політики держави.

З  урахуванням  вікових  особливостей  неповнолітніх 
законодавець  повинен  здійснювати  діяльність  у  напрямі 
закріплення  на  законодавчому  рівні  ефективних  засобів 
кримінально-правового впливу на неповнолітніх правопо-
рушників. Важливе значення в системі таких заходів має 
покарання.

Проблеми  й  особливості  покарань,  які  можуть  бути 
застосовані  до  неповнолітніх,  залишаються  одними  з 
найважливіших  питань  у  боротьбі  зі  злочинністю  не-
повнолітніх,  адже  саме  від  ефективності  застосування 
як основного,  так  і додаткового покарання як важливого 
інструменту  кримінально-правової  політики  держави  за-
лежать результати впливу на злочинність неповнолітніх.

Стан дослідження.  У  науці  кримінального  пра-
ва  система  покарань  неповнолітніх  є  предметом  дослі-
дження  багатьох  науковців,  а  саме  Л.B.  Багрій-Шахма-
това,  М.І.  Бажанова,  H.Л.  Березовської,  В.М.  Бурдіна, 
В.О. Глушкова, Н.О. Гуторової, Т.А. Денисової, В.О. Мер-
кулової,  H.A.  Мирошниченко,  Н.М.  Мирошниченко, 
І.С. Ноя, О.М. Омельчука, В.І. Осадчого, А.Х. Степанюка, 
М.О. Стручкова, М.Д. Шаргородського, М.І. Хавронюка, 
Н.С. Юзікової  та  ін. Однак чимало питань  залишаються 
малодослідженими.

Метою статті є  виокремлення  проблемних  питань  у 
частині системи покарань неповнолітніх і надання пропо-
зицій щодо шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу. У Кримінальному кодексі 
України (далі – КК України) враховано вікові особливос-
ті  неповнолітніх  і  встановлено  обмеження  в  частині  ви-
дів покарань, які застосовуються до осіб, котрі не досягли 

18 років. Ст. 98 КК України визначає, що до неповнолітніх, 
визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути 
застосовані  такі  основні  види  покарань: штраф,  громад-
ські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі на 
певний строк. Згідно з ч. 2 цієї статті до неповнолітніх як 
додаткові види покарання можуть бути застосовані штраф 
і позбавлення права обіймати певні посади або займатися 
певною діяльністю.

Найсуворішим  щодо  неповнолітніх  видом  покарання 
є позбавлення волі на певний строк. За  загальним прави-
лом,  покарання  у  вигляді  позбавлення  волі  не може  при-
значатися  неповнолітнім,  які  вперше  вчинили  злочини, 
що  належать  до  категорії  злочинів  невеликої  тяжкості 
(ч. 2 ст. 102 КК України). У Законі України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощен-
ня досудового розслідування окремих категорій криміналь-
них правопорушень» ч. 2 ст. 102 КК України виключено.

Практика  застосування  покарання  до  неповнолітніх 
засвідчує, що  до  неповнолітніх  у  віці  з  14  років,  визна-
них винними у вчиненні злочину, суд із усіх передбачених 
покарань може  застосувати,  зазвичай, лише позбавлення 
волі. Так, законодавець передбачив п’ять основних видів 
покарання,  однак  за  рівнем  репресивної  дії  (арешт,  по-
збавлення волі) вони не відповідають характеру і ступеню 
суспільної небезпеки більшості злочинів, вчинених непо-
внолітніми, або не можуть бути призначені їм за особис-
тими  ознаками  (штраф,  виправні  роботи).  Таким  чином, 
залишається практично один вид покарання – позбавлен-
ня волі на певний строк. Крім того, громадські роботи, ви-
правні роботи, арешт не застосовуються до осіб, котрі не 
досягли 16-літнього віку. Ця проблема гостро торкається, 
насамперед, осіб, яким ще не виповнилося 16 років і яким 
за чинним КК України суд може застосувати лише штраф 
і позбавлення волі на певний строк. Частота застосування 
судом до таких осіб штрафу здебільшого дуже мала. Тобто 
залишиться лише позбавлення волі на певний строк, що 
може бути призначене без винятку в т. ч. і неповнолітнім 
із 14 років.

Для прикладу проаналізуємо крадіжку, адже цей зло-
чин  доволі  часто  вчиняють  неповнолітні  особи.  Так,  за 
ст. 22 КК України відповідальність за крадіжку (ст. 185 КК) 
передбачена з 14 років.
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Ч. 1 ст. 185 КК України передбачає, що крадіжка, тобто 
таємне викрадення чужого майна, карається штрафом від 
50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
або  громадськими  роботами  на  строк  від  80  до  240  го-
дин,  або  виправними роботами на  строк до  2  років,  або 
арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на 
строк до 3 років. Так, штраф відповідно до ст. 99 КК Укра-
їни  застосовується  лише  до  неповнолітніх,  котрі  мають 
самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може 
бути  звернене стягнення. Громадські  та виправні роботи 
згідно зі ст. 100 КК України можуть бути призначені не-
повнолітньому лише у віці від 16 до 18 років. Арешт за 
ст. 60 КК України застосовується також лише з 16 років. 
Таким чином, до неповнолітньої особи, яка вчинила кра-
діжку у віці з 14 до 16 років, за відсутності у неї самостій-
ного доходу, власних коштів або майна, на яке може бути 
звернене  стягнення,  з  передбачених  у  санкції  чотирьох 
альтернативних покарань суд може застосувати лише по-
збавлення волі на певний строк.

Крім  того,  відповідно  до  даних  судової  статистики 
саме  позбавлення  волі  найчастіше  призначається  непо-
внолітнім  особам.  У  2013  р.  за  вчинення  злочину  було 
засуджено  до  позбавлення  волі  1  200  неповнолітніх,  до 
громадських робіт – 355, до штрафу – 268, арешту – 38, 
виправних  робіт  –  2  особи.  У  2014  р.  позбавлення  волі 
було  призначено  725  неповнолітнім  особам,  громадські 
роботи – 282, штраф – 365, арешт – 34, виправні роботи – 
1 особі. У 2015 р. позбавлення волі на певний строк суди 
застосували до 585 неповнолітніх осіб, громадські роботи 
суди призначили 305 неповнолітнім, штраф накладено на 
387 осіб, арешт застосовано до 30 підлітків. У 2016 р. по-
збавлення волі призначено 495 неповнолітнім, громадські 
роботи – 287, штраф накладено на 316, арешт застосовано 
до 33 підлітків  [1]. Аналіз  вказаних статистичних даних 
дає можливість зробити висновок, що стабільно високий 
показник  призначення  неповнолітнім  саме  позбавлення 
волі, інші основні покарання призначаються рідше.

Н.Л. Березовська слушно зазначає, що для неповноліт-
ніх 16–18 років ситуація дещо покращена. До таких осіб за 
тих же умов можуть бути застосовані штраф, громадські 
роботи  та,  якщо  особа  працює  або  навчається,  виправні 
роботи, арешт. Якщо підстав для сплати штрафу не буде 
й особа не працює та не навчається, залишаються громад-
ські  роботи,  передбачені  в  санкціях  Особливої  частини 
КК  України  вкрай  рідко,  та,  знову  ж  таки,  позбавлення 
волі на певний строк. Враховуючи вказане, погоджуємося 
з ученою, що система покарань для повнолітніх громадян 
є  більш  гуманною,  ніж  система  покарань  неповнолітніх 
[2, с. 442].

Крім того, Н.С. Юзікова зауважує, що у судовій прак-
тиці  виникають  труднощі  у  призначенні  кримінального 
покарання  неповнолітнім  за  обставин,  що  ускладнюють 
чи  унеможливлюють  його  призначення,  тому  виявля-
ється доцільним внести  такі  зміни до Загальної  частини 
КК України: 1) у разі застосування санкцій майнового ха-
рактеру до неповнолітніх передбачити у ст. 99 КК можли-
вість застосовувати ч. 4, 5 ст. 53 КК із певного розрахунку 
або з розстрочкою виплати окремими частинами строком 
до 5 років; 2) виходячи з доцільності призначеної міри по-
карання та подальшої можливості виховання й соціальної 
реабілітації  неповнолітнього,  не  порушуючи  принципу 
індивідуалізації кримінального покарання, передбачити у 
ч. 1 ст. 99 КК повну або часткову сплату грошової суми 
штрафу батьками (усиновителями), піклувальниками або 
іншими  особами  за  їх  згодою;  3)  застосовувати  до  осіб, 
які вчинили злочин у віці до 16 років, штраф, громадські 
та виправні роботи з 14 років (ст. 100, 99, ч. 2 ст. 57 КК) 
[3, с. 30].

Слід  звернути  увагу  на  можливість  застосування  до 
неповнолітніх осіб такого виду покарання, як обмеження 
волі. Н.А. Мирошниченко зазначає, що неможливо пого-

дитися  з  законодавцем  стосовно  обмеження  кола  осіб  у 
разі  застосування  такого  виду  покарання,  як  обмеження 
волі, а саме щодо неповнолітніх віком із 16–18 років і жі-
нок, котрі мають дітей віком до 14 років. Неповнолітні з 
16 років можуть виконувати деякі види робіт і бути корис-
ними для суспільства [4].

Обмеження волі  слід розглядати насамперед як аль-
тернативу покаранню у виді позбавлення волі. З огляду 
на специфіку вітчизняного трудового законодавства вар-
то  передбачити  можливість  залучення  до  продуктивної 
праці  засуджених  до  обмеження  волі  неповнолітніх. 
Основними  засобами  виправного  впливу  на  неповно-
літніх, засуджених до обмеження волі, повинні стати не 
стільки праця, роль якої не применшується, як загально-
освітнє,  професійно-технічне  навчання  й  соціально-ви-
ховна робота за відсутності строгої ізоляції засудженого 
від  соціального  середовища.  Саме  тому  виправданим  є 
передбачення  законодавчої  можливості  призначати  не-
повнолітнім особам із 16 років вказаний вид покарання. 
Подібне вирішення питання сприяло б більш глибокій ін-
дивідуалізації покарання неповнолітніх  і певною мірою 
усунуло б негативні наслідки масового застосування до 
неповнолітніх  позбавлення  волі,  сприяло  б  їх  успішній 
соціальній адаптації.

Ефективним видом покарання неповнолітніх є громад-
ські роботи, широке застосування яких в умовах кризової 
соціально-економічної ситуації дозволило б зайняти зна-
чну масу неповнолітніх  засуджених  суспільно  корисною 
працею, а також одержати певний економічний ефект на 
благо суспільства. Водночас, не дивлячись на низку пере-
ваг, громадські роботи рідко застосовуються до неповно-
літніх злочинців. Тому необхідно вжити заходів для роз-
ширення можливостей їх застосування.

Згідно зі ст. 100 КК України виправні роботи призна-
чаються неповнолітньому у віці від 16 до 18 років. Одним 
із основних засобів впливу на засудженого до виправних 
робіт  є  праця  та  виховний  вплив  трудового  колективу. 
Основним обмеженням, що входить до змісту покарання 
у виді виправних робіт,  є майнове стягнення. У цій час-
тині  виправні  роботи  подібні  до  такого  виду  покарання, 
як штраф.

Обсяги  застосування  виправних  робіт,  які  довгий 
час  вважалися  основною  альтернативою  позбавленню 
волі  неповнолітніх,  в  останні  роки  різко  пішли  на  спад, 
що пояснюється низкою причин. Так,  вони можуть бути 
призначені лише працюючим особам, котрі на момент ви-
несення  вироку досягли 16-річного  віку. Крім  того,  над-
звичайно серйозною перешкодою широкого застосування 
виправних робіт є високий рівень безробіття серед молоді. 
В умовах економічної кризи в Україні рівень залучення до 
праці неповнолітніх осіб є низьким. Так, за даними Дер-
жавної служби статистики України, рівень зайнятості на-
селення у віці від 15 до 24 років у 2017 р. становив 32,5% 
[5]. З огляду на положення ч. 2 ст. 100 КК України, яка пе-
редбачає відбуття виправних робіт лише за місцем роботи 
засудженого, ця обставина обмежує їх застосування щодо 
неповнолітніх. Зазначені обставини послужили підставою 
для пропозицій щодо виключення цього виду покарання з 
КК України.

Нині науковцями активно обговорюється питання про 
незначну  ефективність  і  недоцільність  призначення  ви-
правних робіт. Думки з цього приводу розділилися.

Так, В.М. Бурдін зазначає, що в умовах господарської 
діяльності, заснованої переважно на приватній власності, 
застосування  покарання  у  виді  виправних  робіт  втрачає 
свою актуальність, а правообмеження, які входять до цьо-
го покарання, можуть бути успішно включені до змісту ін-
ших, більш ефективних покарань: виховний вплив на за-
судженого неповнолітнього можна здійснити шляхом його 
залучення до громадських робіт, а майнові стягнення – у 
виді штрафу [6, с. 169].
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У  свою  чергу, H.Л.  Березовська  на  підставі  проведе-
ного нею аналізу дійшла висновків щодо обґрунтованості 
позицій  науковців,  які  схиляються  до  необхідності  існу-
вання покарання у виді виправних робіт [7, с. 13]. Також 
вчена  зазначає про доцільність більш широкого  застосу-
вання покарання у виді виправних робіт до неповнолітніх 
злочинців в Україні. У свою чергу, відповідно до ст. 51 Ко-
дексу  законів  про  працю  тривалість  робочого  часу  для 
працівників віком від 16 до 18 років становить 36 годин на 
тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 
14 до 15 років, які працюють у період канікул) – 24 годи-
ни на тиждень. Таким чином, законодавством передбачено 
можливість працевлаштування за згодою батьків або осіб, 
котрі їх заміняють, із 14 років, тому вважаємо, що немає 
ніяких законодавчих обмежень щодо можливості застосу-
вання до неповнолітніх правопорушників із 14 років гро-
мадських і виправних робіт.

Висновки. Аналіз положень чинного кримінального за-
конодавства, практики його застосування та позицій науков-
ців дає можливість зробити висновок, що сьогодні назріла 
необхідність внесення змін до КК України в частині видів 
покарань, які застосовуються до неповнолітніх. Враховую-
чи невиправдано широке застосування позбавлення волі на 
певний строк до неповнолітніх, необхідним є вжиття захо-
дів, спрямованих як на скорочення застосування цього виду 
покарання, так і на активізацію застосування альтернатив-
них покарань. Слід передбачити в системі покарань непо-
внолітніх  ще  одне  основне  покарання  –  обмеження  волі. 
Крім цього, передбачити можливість застосування громад-
ських і виправних робіт із 14 років. За таких змін система 
покарань неповнолітніх набуде нового, якісного характеру, 
що дозволить правозастосувачеві дійсно проявити принци-
пи індивідуалізації, справедливості та доцільності у засто-
суванні кримінального закону під час признання покарання 
неповнолітньому правопорушнику.

Для реалізації вказаних пропозиції вважаємо за необ-
хідне внести відповідні зміни до КК України:

«Стаття 61. Обмеження волі

3. Обмеження волі не  застосовується до вагітних жі-
нок, до осіб, що досягли пенсійного віку, військовослуж-
бовців  строкової  служби  та  до  інвалідів  першої  і  другої 
групи.

Стаття 98. Види покарань
1.  До  неповнолітніх,  визнаних  винними  у  вчиненні 

злочину, судом можуть бути застосовані такі основні види 
покарань:

1)  штраф;
2)  громадські роботи;
3)  виправні роботи;
4)  арешт;
5)  обмеження волі;
6)  позбавлення волі на певний строк.
Стаття 100. Громадські та виправні роботи
1.  Покарання у виді громадських робіт особам, які не 

досягли  до  вчинення  злочину  вісімнадцятирічного  віку, 
може бути призначене на строк від 30 до 120 годин і по-
лягає у  виконанні неповнолітнім робіт у  вільний від на-
вчання чи основної роботи час. Тривалість виконання та-
кого виду покарання не може перевищувати двох годин на 
день.

2.  Покарання у виді виправних робіт особам, котрі не 
досягли  до  вчинення  злочину  вісімнадцятирічного  віку, 
може бути призначене за місцем роботи на строк від 2 мі-
сяців до 1 року.

3.  Із  заробітку  неповнолітнього,  засудженого  до  ви-
правних робіт, здійснюється відрахування в доход держа-
ви в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від 5 до 
10 відсотків.

Стаття 101-1. Обмеження волі
1.  Обмеження  волі  може  бути  призначене  неповноліт-

ньому у віці від 16 до 18 років та полягає у триманні непо-
внолітнього в кримінально-виконавчих установах відкритого 
типу без ізоляції від суспільства в умовах здійснення за ним 
нагляду з обов’язковим залученням засудженого до праці.

2.  Обмеження волі встановлюється на строк від 6 мі-
сяців до 3 років».
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Аналізуються питання кримінальної відповідальності за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повно-
важень за кримінальним законодавством зарубіжних держав. На підставі аналізу приписів кримінального законодавства окремих євро-
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Анализируются вопросы уголовной ответственности за превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий 
по уголовному законодательству зарубежных государств. На основании анализа предписаний уголовного законодательства отдельных 
европейских и постсоветских государств констатируются общие и отличительные черты нормативного урегулирования этого вопроса. 
Высказывается авторская точка зрения о целесообразности имплементации некоторых положений зарубежного законодательства в 
отечественное.

Ключевые слова: уголовная ответственность, превышение власти или служебных полномочий, воинское должностное лицо, суще-
ственный вред, зарубежный опыт.

This paper examines the international experience of regulation of criminal responsibility for improper use of powers of office authorities. On 
the basis of analysis of orders criminal legislation separate European and most post-Soviet countries the general and excellent lines of the norma-
tive regulation this question. Problematic issues and ways of their elimination are determined. The author point of view speaks out in relation to 
expedience of implementation of some positions of foreign legislation in domestic practice.
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Постановка проблеми.  Кримінальне  право  України 
повинно  враховувати  найкращі  досягнення  європейської 
та  світової  кримінально-правової  думки  та  зарубіжного 
кримінального  законодавства  з  метою  досягнення  най-
вищої  ефективності  його  норм.  Значення  порівняльного 
методу полягає не лише у  відкритті нових фактів,  але й 
у науковому поясненні вже знайдених [1, с. 544]. З огляду 
на це необхідно проаналізувати зарубіжний досвід регла-
ментації  кримінальної  відповідальності  за  перевищення 
військовою  службовою  особою  влади  чи  службових  по-
вноважень, що сприятиме обміну правовою інформацією, 
кращому пізнанню національного права та його вдоскона-
ленню. Окрім того, відповідний досвід надасть змогу ви-
рішити проблеми та визначити позитивний досвід інших 
держав, імплементувавши його до національної правової 
системи.

Стан опрацювання. Вагомий  внесок  у  досліджен-
ня  питань  кримінальної  відповідальності  за  військові 
злочини  зробили  такі  науковці,  як  Л.П.  Брич,  В.О.  Бу-
гаєв,  М.Б.  Головко,  С.І.  Дячук,  М.М.  Івлєв,  М.І.  Кар-
пенко,  О.Р.  Полегенька,  М.І.  Панов,  О.М.  Сарнавський, 
В.М. Стратонова, М.І. Хавронюк, С.О. Харитонов  та  ін. 
Праці  згаданих  авторів,  зазвичай,  зводилися  до  аналі-
зу  військових  суспільно  небезпечних  діянь  загалом  або 
до  коментування  окремих  складів  злочинів  чи  їх  ознак. 
Інша  група  наукових  досліджень  безпосередньо  присвя-
чена аналізу ознак складу перевищення військовою служ-
бовою  особою  влади  або  службових  повноважень.  Це 
праці  таких учених, як В.П. Бодаєвський, М.І. Мельник, 
І.І.  Митрофанов,  А.М.  Ониськів,  К.С.  Остапенко  та  ін. 

Водночас доводиться констатувати, що зарубіжний досвід 
кримінально- правової протидії вказаним злочинним діям 
не висвітлювався у кримінально-правовій літературі.

Таким чином, основною метою цієї статті є аналіз за-
рубіжного  досвіду  регламентації  кримінальної  відпові-
дальності за перевищення військовою службовою особою 
влади чи службових повноважень.

Виклад основного матеріалу. Сучасний світ склада-
ється з понад двохсот держав, кримінальне законодавство 
яких має історичну і правову специфіку [2, с. 15–16]. Для 
порівняння  насамперед  слід  обрати  кримінальне  зако-
нодавство  держав,  які  є  членами  Європейського  Союзу 
(ФРН  [3], Франції  [4], Австрії  [5], Швеції  [6],  Данії  [7], 
Латвії  [8],  Естонії  [9]),  оскільки  інтеграція  України  до 
Європейського Союзу  в  умовах  сучасного  політичного  і 
соціально-економічного  стану  зумовлює  реформування 
усіх галузей українського законодавства відповідно до єв-
ропейських стандартів. Варто також зупинитися на озна-
йомленні з положеннями КК окремих держав, які мають 
спільні з Україною кордони та є її географічними сусіда-
ми  (Молдови  [10],  Білорусі  [11],  Польщі  [12],  РФ  [13]). 
Врешті-решт не можна оминути увагою держави постра-
дянського  простору,  кримінальне  законодавство  яких  за 
своєю  законодавчою  моделлю  найбільш  наближене  до 
КК України  (Грузію  [14], Киргизстан  [15], Азербайджан 
[16],  Вірменію  [17],  Таджикистан  [18],  Казахстан  [19], 
Узбекистан [20]).

Насамперед  слід  з’ясувати,  чи  взагалі  передбачена 
кримінальна відповідальність за перевищення військовою 
службовою  особою  влади  або  службових  повноважень. 
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Порівняльний аналіз показує, що у більшості КК зарубіж-
них  держав  міститься  вказівка  на  відповідне  посягання 
(виняток  становить  кримінальне  законодавство  Австрії, 
ФРН,  Франції,  Данії,  Швеції,  Грузії,  Киргизстану,  РФ). 
У КК окремих держав (Австрії, Франції) немає навіть роз-
ділу чи глави, у яких би регламентувалися питання кримі-
нальної відповідальності за військові злочини. Такий стан 
речей  можна  пояснити  тим,  що  військове  кримінальне 
право цих держав є самостійною галуззю законодавства, а 
тому КК не виступає єдиним джерелом права. Так, напри-
клад, у Франції основним джерелом військово-криміналь-
ного права є Кодекс Військової Юстиції  (Code de  Justice 
Militaire) від 01 червня 2006 р. У ФРН діє Закон «Про від-
повідальність  за  військові  злочини»  (Wehrstrafgesetz)  від 
24 травня 1957 р., в Австрії – Закон «Про особливі кри-
мінально-правові положення щодо військовослужбовців» 
від 30 жовтня 1970 р.

Аналіз  кримінального  законодавства  держав  постра-
дянського  простору  засвідчує  єдиний  підхід  у  побудові 
норм, які регламентують відповідальність за аналізоване 
злочинне  посягання.  Зокрема,  поряд  із  відповідальніс-
тю  за  перевищення  військовою  службовою  особою  вла-
ди  чи  службових  повноважень  законотворець  в  одній  і 
тій  же  статті  передбачає  кримінально-правову  заборону 
зловживання  владою  та  бездіяльності  влади,  фактично 
прирівнюючи  їх  ступінь  суспільної  небезпечності.  Такі 
статті містять відповідну назву «Зловживання владою, пе-
ревищення або бездіяльність влади» (ст. 370 КК Молдови, 
ст. 455 КК Білорусі, ст. 375 КК Вірменії, ст. 391 КК Таджи-
кистану, ст. 380 КК Казахстану, ст. 341 КК Азербайджану, 
ст. 301 КК Узбекистану). Законодавець не конкретизує, які 
злочинні  діяння  охоплюються  поняттям  «перевищення 
влади чи службових повноважень». Схожі положення пе-
редбачені і в КК Латвії (ст. 341) та Естонії (ст. 259).

Поряд із цим в окремих КК зарубіжних держав зако-
нодавець, хоча й не використовує юридичної конструкції 
«перевищення влади чи службових повноважень військо-
вою  службовою  особою»,  передбачає  склади  злочинів, 
що відповідають вказаним злочинним діям. Зокрема, най-
більш поширеними  та  небезпечними  є  насильницькі  дії, 
вчинені військовими службовими особами, які посягають 
на  встановлений  порядок  поводження  з  підлеглими. На-
приклад, у ст. 338 КК Латвії кримінально караними визна-
ються дії, що полягають у насильстві щодо підлеглого, а 
саме:  спричинення  йому  фізичних  страждань,  тілесних 
ушкоджень  різного  ступеня  тяжкості,  а  також  вчинен-
ня  інших  дій,  які  мають  характер  катування.  За  КК  РФ 
(ч. 2 ст. 336) кримінальній відповідальності підлягає на-
чальник,  котрий  образив  свого  підлеглого  під  час  вико-
нання  або  у  зв’язку  з  виконанням  обов’язків  військової 
служби. Цікавими є положення КК Польщі, у якому вка-
зується, що покаранню підлягає військовослужбовець, ко-
трий принизив чи образив підлеглого (ст. 350); наніс йому 
удари або іншим способом порушив його тілесну недотор-
канність  (ст. 351);  знущався фізично або психічно  з під-
леглого (ст. 352). З вищенаведеного випливає, що вказані 
злочинні дії є формами перевищення влади чи службових 
повноважень,  а  саме:  застосування  насильства  до  підле-
глого,  а  також  застосування  нестатутних  заходів  впливу 
на підлеглого. Тобто фактично діє принцип криміналізації 
окремих способів вчинення аналізованого посягання.

У Законі ФРН «Про відповідальність за військові зло-
чини» (Wehrstrafgesetz) від 24 травня 1957 р. перевищення 
влади чи службових повноважень військовою службовою 
особою  характеризується  вчиненням  таких  дій,  як: жор-
стоке або принизливе поводження з підлеглим (§ 30); під-
бурювання до протизаконного діяння (§ 33); невдале під-
бурювання до протизаконного діяння  (§ 34); присвоєння 
влади на видачу наказів (§ 37). У Кодексі Військової Юс-
тиції Франції від 01 червня 2006 р. в третій главі Розділу ІІ 
книги ІІІ кримінально караними є дії, що полягають у пе-

ревищенні наданих командиру (начальнику) повноважень 
щодо використання збройної сили, а також застосування 
насильства  стосовно  підлеглого,  крім  випадків  законної 
самооборони  і  крайньої  необхідності.  Також  зазначено, 
що в окремих випадках у діях військової службової осо-
би буде відсутній склад злочину, якщо вона застосовувала 
насильство під час затримання дезертира або з метою при-
зупинення серйозних безпорядків.

У  Законі  Австрії  «Про  особливі  кримінально-право-
ві  положення щодо  військовослужбовців»  від  30 жовтня 
1970  р.  в  главі V  «Злочини  проти  обов’язків  воєначаль-
ника або особи,  яка  займає посадове  становище» перед-
бачені  такі  способи  вчинення  аналізованого  посягання: 
поводження з підлеглими, що принижує людську гідність 
(§  35),  нанесення  тілесних  пошкоджень  підлеглому  або 
інші  насильницькі  дії  щодо  нього  (§  36),  приховування 
скарг і заяв (§ 37). Таким чином, можна констатувати, що 
законодавець  окремих  зарубіжних держав  дещо  звужено 
підійшов до трактування поняття «перевищення влади чи 
службових обов’язків», розглядаючи його, зазвичай, через 
призму вчинення лише насильницьких дій щодо підлегло-
го, оминувши інші способи такого перевищення. Видаєть-
ся, що підхід українського законодавця в частині констру-
ювання диспозиції ст. 426-1 КК є більш вдалим, оскільки 
найбільш  повно  відображає  способи  вчинення  відповід-
ного  посягання  та  показує  «повну  картину»  характеру  і 
ступеня суспільної небезпечності діяння.

Необхідно також зупинитися на аналізі суб’єкта скла-
дів злочинів, які полягають у перевищенні влади чи служ-
бових  повноважень.  Ним  відповідно  до  кримінального 
законодавства  зарубіжних  держав  виступає  начальник 
(ст. 341 КК Латвії), начальник або посадова особа (ст. 370 
КК Молдови, ст. 455 КК Білорусі, ст. 259 КК Естонії, ст. 375 
КК Вірменії, ст. 391 КК Таджикистану, ст. 380 Казахстану, 
ст.  341 КК Азербайджану,  ст.  301 КК Узбекистану),  вій-
ськовослужбовець (ст. 350–352 КК Польщі). Що стосуєть-
ся поняття «посадова особа», то воно виступає синонімом 
поняття  «службова  особа». Натомість  викликає  запитан-
ня,  що  слід  розуміти  під  поняттям  «начальник»  і  чому 
законодавець  виділяє  його  в  окрему  категорію  суб’єкта 
відповідного  складу  злочину.  Так,  начальником  є  особа 
начальницького складу, котра має право віддавати накази 
та розпорядження,  застосовувати заохочення  і накладати 
дисциплінарні стягнення або порушувати клопотання про 
це перед старшим прямим начальником. Поняття «началь-
ник»  фактично  прирівнюється  до  поняття  «командир», 
який  є  посадовою  особою  командного  складу,  користу-
ється дисциплінарною владою та на якого покладено ко-
мандування  підрозділом,  частиною,  з’єднанням.  Таким 
чином, поняття «начальник» охоплюється поняттям «по-
садова особа», що є ширшим за змістом та обсягом, а тому 
його  використання  у  КК  відповідних  держав  видається 
зайвим. Якщо ж законодавець все ж таки вирішив виділи-
ти особу начальника в окрему категорію суб’єктів складу 
злочину,  то  тоді  більш  правильним  буде  формулювання 
«начальник чи інша посадова особа».

Із суб’єктивної сторони перевищення влади чи службо-
вих  повноважень  військовою  службовою  особою  характе-
ризується лише умисною (ст. 341 КК Латвії, ст. 350–352 КК 
Польщі, ст. 336 КК РФ) або змішаною формою вини чи умис-
ною (ст. 338 КК Латвії, ст. 259 КК Естонії, ст. 375 КК Вірме-
нії, ст. 391 КК Таджикистану, ст. 380 КК Казахстану, ст. 341 
КК Азербайджану, ст. 301 Узбекистану, ст. 370 КК Молдови, 
ст.  455 КК Білорусі). У КК  окремих  держав  обов’язковою 
ознакою складу злочину є корислива мета (ст. 341 КК Латвії), 
корисливий мотив чи інша особиста зацікавленість (ст. 455 
КК  Білорусі,  ст.  375  КК  Вірменії,  ст.  380  КК  Казахстану, 
ст. 341 КК Азербайджану), а також мотиви расової чи націо-
нальної ворожнечі (ст. 455 КК Білорусі).

Доцільно  також  зупинитися  на  з’ясуванні  питання 
щодо кваліфікуючих ознак перевищення військовою служ-
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бовою особою влади чи службових повноважень, передба-
чених у кримінальному законодавстві зарубіжних держав, 
серед  яких:  вчинення  злочину під  час  дії  надзвичайного 
або воєнного стану  (ч. 2 ст. 259 КК Естонії), під час ви-
конання або у зв’язку з виконанням обов’язків військової 
служби (ч. 2 ст. 336 КК РФ), групою осіб (п. 1 ч. 2 ст. 341 
КК Азербайджану), поєднане з насильством (ч. 2 ст. 455 
КК Білорусі), пов’язане зі спричиненням тяжких наслідків 
(ч. 2 ст. 375 КК Вірменії, ч. 2 ст. 380 Казахстану, п. 3 ч. 2 
ст. 241 КК Азербайджану), середньої тяжкості або тяжкої 
шкоди здоров’ю (ч. 2 ст. 391 КК Таджикистану), вчинене 
із застосуванням зброї (п. 3 ч. 2 ст. 241 КК Азербайджа-
ну, ч. 2 ст. 455 КК Білорусі). До особливо кваліфікуючих 
ознак слід відносити перевищення влади або службових 
повноважень, вчинене у воєнний час чи в бойовій обста-
новці (ч. 3 ст. 370 КК Молдови, ч. 3 ст. 455 КК Білорусі, 
ч. 4 ст. 391 КК Таджикистану, ч. 3 ст. 380 КК Казахстану, 
ч. 3 ст. 341 КК Азербайджану, ч. 4 ст. 301 КК Узбекиста-
ну), у час воєнного стану, війни або в бойовій обстановці 
(ч. 3 ст. 375 КК Вірменії), що спричинило смерть чи інші 
тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 301 КК Узбекистану, ч. 3 ст. 391 КК 
Таджикистану). У КК окремих держав  (Латвія – ст. 341) 
взагалі не вказується на кваліфікуючі ознаки аналізовано-
го посягання.

Відрізняється зміст кваліфікуючих ознак складів зло-
чинів,  які  полягають  у  вчиненні  насильницьких  дій  на-
чальником щодо свого підлеглого. Так, відповідно до КК 
Латвії ними є умисне спричинення легкого (ч. 2 ст. 338), 
середньої тяжкості (ч. 3 ст. 338) та тяжкого тілесних ушко-
джень (ч. 4 ст. 338), а також вчинення інших дій, що мають 
характер катування (ч. 3 ст. 338). За КК Польщі, кваліфі-
куючими обставинами фізичного чи психічного знущання 
з підлеглого є вчинення відповідних дій з особливою жор-
стокістю (§ 2 ст. 352) або якщо наслідком цього став за-
мах потерпілого на своє життя (§ 3 ст. 352). Відтак можна 
зробити висновок, що порівняно з КК України (ст. 426-1 
КК  України)  законотворець  зарубіжних  держав  розши-
рив коло кваліфікуючих ознак, передбачивши можливість 
вчинення  відповідного  злочину  групою осіб,  під час  ви-
конання або у зв’язку з виконанням обов’язків військової 
служби. Водночас варто підтримати підхід  тих КК  зару-
біжних  держав,  у  яких  у  диспозиції  статті  зазначається 
про  конкретний  вид  злочинних  наслідків  (заподіяння  ті-
лесних ушкоджень різного ступеня тяжкості) без посилан-
ня  на  такі  оцінні  поняття,  як  «істотна шкода»  та  «тяжкі 
наслідки».

Надалі  слід  з’ясувати  караність  злочинів,  які  поляга-
ють  у  перевищені  військовою  службовою  особою  влади 
чи службових повноважень. Відповідний аналіз засвідчує 
те, що у кримінальному законодавстві зарубіжних держав 
передбачені  різні  види  та  міри  покарання  за  вчинення 
аналізованого  посягання,  що,  очевидно,  є  закономірним 
явищем, оскільки така відмінність зумовлена особливістю 
системи права та законодавчої мови, а також специфікою 
державного  устрою.  Так,  у  КК  пострадянських  держав 
передбачені  такі  види  покарання:  позбавлення  волі  на 
строк від 2 до 5 років (ч. 1 ст. 375 КК Вірменії), до 5 ро-
ків (ч. 1 ст. 395 КК Таджикистану, ч. 1 ст. 380 Казахстану, 
ч. 1 ст. 301 КК Узбекистану), до 3 років (ч. 1 ст. 341 КК 
Азербайджану), арешт на строк до 6 місяців (ч. 1 ст. 395 
КК Таджикистану, Казахстану, ч. 1 ст. 301 КК Узбекиста-
ну), обмеження по військовій службі на строк до 2 років 
(ч.  1  ст.  395  КК  Таджикистану,  ч.  1  ст.  380  Казахстану, 
ч. 1 ст. 341 КК Азербайджану), до 3 років (ч. 1 ст. 301 КК 
Узбекистану), до 1 року (ч. 2 ст. 336 КК РФ). Окрім того, 
додатковим покаранням виступає позбавлення права обі-

ймати певні посади або займатися певною діяльністю (ч. 1 
ст. 391 КК Таджикистану).

В  особливо  кваліфікованому  складі  злочину  най-
більш суворе покарання передбачене за перевищення на-
чальником  або  посадовою  особою  влади  чи  службових 
повноважень, вчинене у воєнний час або в бойовій обста-
новці за КК Казахстану (ч. 3 ст. 380), а саме позбавлення 
волі на строк від 5 до 20 років або довічне позбавлення 
волі. У КК Молдови (ч. 3 ст. 370) за вчинення цих же дій 
санкція статті встановлює покарання у виді позбавлення 
волі на строк від 15 до 25 років. Такі міри покарання ви-
даються надмірно суворими. Якщо брати до уваги санк-
ції вищенаведених статей, то ці склади злочинів можна 
прирівняти  до  складів  злочинів, що полягають  у  засто-
суванні зброї масового знищення, у порушенні законів і 
звичаїв війни, геноцидом тощо, які вчиняються виключ-
но з умисною формою вини, тоді як для складу злочину, 
що  полягає  у  перевищенні  військовою  службовою  осо-
бою влади чи службових повноважень, характерна умис-
на або змішана форма вини.

Аналізуючи  санкції  відповідних  статей,  можна  зро-
бити висновок, що вони у кримінальному законодавстві 
кожної держави мають свої особливості, оскільки пока-
рання  може  варіювати  від  обмеження  по  службі  аж  до 
довічного  позбавлення  волі.  Тобто  законодавець  однієї 
держави  відносить  аналізоване  посягання  до  злочинів 
невеликої тяжкості, натомість іншої – до особливо тяж-
ких злочинів. Такий стан речей можна пояснити тим, що 
кримінальне  законодавство  більшості  зарубіжних  дер-
жав містить кримінально-правові норми з деякими осо-
бливостями,  зумовленими  специфікою  системи  права, 
традиціями  побудови  загальнообов’язкових  правил  по-
ведінки тощо.

Висновки. У  кримінальному  законодавстві  зарубіж-
них  держав  у  частині  регламентації  відповідальності  за 
перевищення  військовою  службовою  особою  влади  чи 
службових повноважень простежуються як недоліки, так 
і  переваги.  Зокрема,  невдалими  слід  вважати положення 
тих КК, у яких законодавець об’єднує в одній статті скла-
ди злочинів, які регламентують кримінальну відповідаль-
ність за перевищення влади, зловживання владою та без-
діяльність влади (ст. 455 КК Білорусі, ст. 370 КК Молдови, 
ст. 341 КК Латвії, ст. 375 КК Вірменії, ст. 391 КК Таджи-
кистану, ст. 380 КК Казахстану, ст. 341 КК Азербайджану, 
ст. 301 КК Узбекистану), оскільки вони характеризуються 
різним ступенем суспільної небезпеки. Не вартим для за-
позичення  є досвід Казахстану  (ч.  3  ст.  380),  у  якому як 
альтернативне покарання за вчинення аналізованого пося-
гання передбачене довічне позбавлення волі, що встанов-
люється лише за вчинення особливо тяжких злочинів, до 
яких, видається, перевищення влади чи службових повно-
важень військовою службовою особою не слід відносити.

Водночас позитивним слід вважати законотворчий до-
свід  тих держав, у яких у диспозиції  статті  зазначається 
про конкретний вид злочинних наслідків (заподіяння лег-
ких, середньої тяжкості чи тяжких тілесних ушкоджень). 
Немає посилань на такі оцінні поняття, як «істотна шко-
да» та «тяжкі наслідки» (ст. 338 КК Латвії, ч. 2 ст. 391 КК 
Таджикистану). Окрім того, необхідно запозичити досвід 
Таджикистану (ч. 1 ст. 391 КК), у якому законотворець за 
перевищення  військовою  службовою  особою  влади  чи 
службових повноважень як додатковий вид покарання пе-
редбачає позбавлення права обіймати певні посади або за-
йматися певною діяльністю, що, насамперед, пов’язане з 
обмеженням права особи на працю та є одним із факторів 
запобігання вчинення злочинного посягання.
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АКТУАЛьНІ ПиТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСьКОГО БЮРО ІНТЕРПОЛУ 
У СФЕРІ БОРОТьБи ЗІ ЗЛОЧиННІСТЮ

ThE aCTuaL ISSuES Of ThE fuNCTIONINg Of ThE uKraINIaN BurEau 
Of INTErPOL fOr COMBaTINg CrIME

Кравчук М.Ю.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права та процесу
Тернопільського національного економічного університету

У статті визначено найбільш важливі функції Інтерполу. Встановлено правовий та організаційний внесок Інтерполу в зміцнення між-
народного правопорядку. Обґрунтовано пропозиції щодо ефективності взаємодії Національного центрального бюро Інтерполу з право-
охоронними органами України.

Ключові слова: Національне центральне бюро Інтерполу, правоохоронні органи, функції Інтерполу, міжнародна система повідо-
млень, технічне оснащення Інтерполу.

В статье определены наиболее важные функции Интерпола. Установлен правовой и организационный вклад Интерпола в укрепле-
ние международного правопорядка. Обоснованы предложения по эффективности взаимодействия Национального центрального бюро 
Интерпола с правоохранительными органами Украины.

Ключевые слова: Национальное центральное бюро Интерпола, правоохранительные органы, функции Интерпола, международная 
система сообщений, техническое оснащение Интерпола.

The article defines the most important functions of Interpol. The legal and institutional contribution of Interpol to the strengthening of interna-
tional law and order has been grounded. Proposals on the effectiveness of interaction between the National Central Bureau of Interpol and the 
law enforcement agencies of Ukraine have been substantiated.

Key words: Interpol National Central Office, law enforcement agencies, Interpol functions, international messaging system, Interpol technical 
equipment.

Зростаючі транснаціональні зв’язки злочинних груп різ-
них країн вимагають тісного міжнародного співробітництва 
правоохоронних органів. Діяльність Бюро Інтерполу важли-
ва для МВС України не тільки з погляду ефективності сьо-
годнішньої  діяльності,  але  й  у  плані  перспектив  розвитку. 
Якість роботи Бюро – один із найважливіших факторів між-
народного авторитету органів внутрішніх справ України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема-
тиці діяльності Національного Центрального Бюро (далі – 

НЦБ)  Інтерполу  в Україні  присвячені  останні  публікації 
таких  дослідників,  як  А.В.  Борисенкова,  В.М.  Вaрцaбa, 
Є.А. Говійко, А.Л. Дудніков, В.А. Журавель, М.В. Капус-
тіна.

Основна  мета  дослідження  полягає  в  обґрунтуванні 
координуючої  ролі  Українського  Бюро  Інтерполу  в  бо-
ротьбі з транснаціональною злочинністю та тероризмом, 
які  посягають  на  національний  і  міжнародний  правопо-
рядки, і виробленні положень, спрямованих на вдоскона-
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лення організаційно-правової діяльності НЦБ Інтерполу в 
цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Oдна з найбільш важ-
ливих  функцій  Інтерполу  полягає  в  допомозі  поліції 
держав-учасниць  розподіляти  надзвичайну,  пов’язану  зі 
злочинами,  інформацію,  використовуючи  організовану 
систему  міжнародних  повідомлень  (карток).  Інформація 
стосується осіб, розшукуваних за скоєння тяжких злочи-
нів, як живих осіб, так і невпізнаних трупів, можливих за-
гроз і принципів роботи злочинців.

На  підставі  запитів  від  Національних  центральних 
бюро Генеральний секретаріат видає повідомлення (карт-
ки)  офіційними  мовами  всієї  Організації:  англійською, 
французькою,  іспанською  й  арабською.  Генеральний  се-
кретаріат  може  також  випускати  «зелені»  повідомлення 
(картки) на власний розсуд.

Повідомлення (картка) або циркуляр – тільки один  із 
ресурсів, пропонованих Інтерполом, для допомоги співто-
вариству у здійсненні міжнародного права в дослідженні 
та вирішенні справ.

Шість типів повідомлень (карток) і їхні цілі:
Червоне повідомлення  (картка)  видається  з  метою 

розшуку та тимчасового арешту необхідних осіб для екс-
традиції; засновується на санкції арешту.

Синє  повідомлення  (картка)  надає  додаткову  інфор-
мацію щодо  причетності  людини  до  незаконних  дій  або 
злочину.

Зелене повідомлення (картка) видається з метою попе-
редження про осіб, які скоїли злочинні порушення і, ймо-
вірно, повторять такі злочини в інших країнах.

Жовте повідомлення (картка) видається з метою допо-
могти розшукати зниклих людей, особливо малолітніх ді-
тей, або допомогти ідентифікувати людей, котрі не здатні 
ідентифікувати себе самостійно [1, c. 11].

Чорне повідомлення  (картка) видається, щоб шукати 
інформацію  щодо  невпізнаних  трупів,  попередити  полі-
цію, громадські та інші міжнародні організації про наяв-
ність таких.

Помаранчеве повідомлення  (картка)  видається  для 
попередження  про  приховану  зброю,  бомби  у  пакетах  і 
стосовно інших небезпечних виробів, матеріалів або пред-
метів.

За  винятком  «помаранчевого»  повідомлення,  картки 
містять два типи інформації. Докладні відомості ідентич-
ності  осіб:  всебічні  деталі  ідентичності,  фізичний  опис, 
фотографію, відбитки пальців та  іншу доречну  інформа-
цію типу заняття, мови, якою говорять, номерів докумен-
тів  ідентифікуючих  осіб  тощо;  судову  інформацію  про 
порушення, в якому людина обвинувачена; посилання на 
закони, згідно з якими робиться обвинувачення або засу-
дження; максимальне покарання, що було або може бути 
застосовано, у разі «червоних» повідомлень (карток) – по-
силання на санкцію арешту, накладену судом; деталі щодо 
країн, від яких країна вимоги очікуватиме видачу втікача 
[2, c. 41].

Законна підстава для «червоного» повідомлення (карт-
ки) –  санкція  арешту,  видана судовою владою в  зацікав-
леній  країні.  Багато  хто  з  держав-учасниць  Організації 
розуміють, що «червоне» повідомлення (картка) має силу 
прохання  про  тимчасовий  арешт,  особливо,  коли  необ-
хідна  країна  має  двосторонню  угоду  про  екстрадицію  з 
країною  вимоги. Крім  того,  Інтерпол  визнається  як  офі-
ційний канал для передачі прохань про тимчасовий арешт 
у безлічі двосторонніх і багатосторонніх угод, включаючи 
Європейську Угоду з видачі, Угоду з видачі Економічного 
співтовариства Західно-Африканських держав (ECOWAS) 
і Угоди в Організації Об’єднаних Націй щодо видачі.

Якщо судова влада у країні, яка одержує повідомлення 
(картку), вважає це за необхідне, то людину слід заарешту-
вати. Країна  вимоги  інформується  про  те, що  необхідна 
людина  була  тимчасово  арештована  і  що  процес  видачі 

може розпочинатися. У  такому разі  буде  також  гарантія, 
що розшукувана особа буде затримана протягом адекват-
ного терміну.

Якщо втікача простежено в країні, де «червоне» пові-
домлення (картка) не розглядається як таке, що має силу 
прохання про тимчасовий арешт, країна вимоги повинна 
надати окреме подання про тимчасовий арешт. У такому 
разі  є  очевидний  ризик,  що  особа  матиме  час  для  втечі 
до  іншої країни або що вона буде  звільнена раніше, ніж 
екстрадиція буде розпочата. Визнання «червоного» пові-
домлення  (картки)  як  такого, що має  силу прохання про 
тимчасовий  арешт,  спрощує  і  прискорює  процес  видачі 
[3, c. 34].

Генеральний секретаріат застосовує електронний про-
цес  для  публікації  вимог,  звернень,  повідомлень.  Крім 
того, мета Інтерполу – видати всі «червоні», «помаранче-
ві», «жовті» і «чорні» повідомлення (картки) в Інтернеті, 
якщо держава-учасниця, безпосередньо зацікавлена, явно 
не  заперечує.  Суспільне  знання  інформації  про  санкції 
арештів  має  часто  велику  цінність  для  правоохоронних 
агенцій у здійсненні їхніх завдань.

Ефективна діяльність Інтерполу неможлива без вико-
ристання сучасних технологій, глобальних систем зв’язку 
та баз даних, завдяки яким з’являється можливість миттє-
вого обміну інформацією та швидкого реагування.

Національні  кордони  не  припиняють  запобігати  зло-
чинцям  у  злочинній  діяльності,  тож  ефективний  між-
народний  поліцейський  зв’язок  став  важливішим,  ніж 
будь-коли. Одна з основних функцій Інтерполу полягає в 
забезпеченні можливості всесвітньої поліції обмінювати-
ся інформацією надійно та швидко. Організація розвива-
ла свою глобальну поліцейську систему комунікацій, на-
звану 1-24/7, з метою розподілу надзвичайної інформації 
щодо злочинців і злочинних дій. Цей інструмент здійснен-
ня  закону  призначений  для  того, щоб  допомогти  поліції 
йти на крок попереду від міжнародної  злочинності,  та  є 
ключовим для поліцейської співпраці [4, c. 56].

Оскільки  злочинці  та  злочинні  організації  звичайно 
обертаються  у  багаторазовій  взаємодії,  система  1-24/7 
може істотно змінювати шляхи спільної співпраці влади. 
Частини окремо незв’язаної  інформації можуть викорис-
товуватися для створення загальної картини  і вирішення 
проблем національного й міжнаціонального кримінально-
го розшуку.

Використовуючи  1-24/7,  Інтерпол  через  Національне 
центральне бюро може знайти й одержати відомості, по-
двійно  перевірені,  протягом  секунд,  користуючись  пря-
мим доступом до баз даних, які містять інформацію щодо 
підозрюваних  терористів,  розшукуваних  осіб,  відбитків 
пальців, ДНК-профілів, загублених, вкрадених або підро-
блених туристичних документів, що ідентифікують осіб.

Ці багаторазові ресурси забезпечують поліцію миттє-
вим доступом до потенційно важливої інформації, у такий 
спосіб полегшуючи проведення кримінального розшуку.

1-24/7  також  дозволяє  мати  доступ  до  кожної  націо-
нальної бази даних, яка використовує «бізнес до бізнесу» 
(В2В)  систему  зв’язку.  Держави-учасниці  підтримують 
їхні власні національні бази даних кримінальних обліків 
і  реєстрації.  Вони  також  мають  можливість  робити  такі 
бази даних доступними для міжнародних правових служб 
через 1-24/7.

Генеральний  секретаріат  працює  в  тісній  співпраці  з 
державами-учасницями з метою поліпшення послуг сис-
теми 1-24/7 та ініціації нових інструментів зв’язку, завдя-
ки яким система може задовольняти потреби всесвітньої 
поліції, що розвиваються. Вчені-правознавці  та поліцей-
ські посадові особи країн-учасниць Інтерполу регулярно 
збираються, щоб уніфікувати й обговорити їхні вимоги до 
змін  у  системі  зв’язку.  Програми  навчання  стандартизу-
ються з метою гарантії користувачам можливості розумін-
ня експлуатації системи в її повному потенціалі.
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Мережа  1-24/7  захищена  найвищим  досяжним  рів-
нем шифрування  за  віртуальною  електронною  мережею 
(VPN).  Інформація  зашифровується  і  передається  Інтер-
нетом, проходячи через багаторазові бар’єри безпеки. Як 
тільки інформація досягає НЦБ, інформація розшифрову-
ється через VPN-пристрій. Цей пристрій забезпечує авто-
матизовані  робочі  вузли  повітронепроникною  ізоляцією 
та  забезпечує  регулярну  антивірусну  безпеку  і  модер-
нізацію  програм.  Безпека  також  встановлена  системою 
впізнання для доступу до мережі, яка може контролюва-
ти кінцевих користувачів. Відповідальність  за доступ до 
мережі несуть рівною мірою співробітники Генерального 
секретаріату і конкретний офіцер Національної безпеки за 
1-24/7 у кожному НЦБ.

Куба  –  Колумбія:  відомий  колумбійський  міжнарод-
ний  торговець наркотиками був  заарештований у Джосб 
Марті – міжнародному аеропорті Гавани – під час спроби 
в’їзду  в  країну  за  підробленими  документами.  Відбитки 
пальців і фотографії були надіслані через термінал 1-24/7 
до  НЦБ  Боготи,  влада  якої  мала  можливість  перевірити 
його особу і надати відомості про те, що він фактично роз-
шукувався в двох країнах.

Ботсвана – Південна Африка: НЦБ Габону була отри-
мана  інформація  від  влади  Ботсвани  стосовно  шахрая, 
який обдурив підприємця і сів на літак, що летів в Індію 
через Південну Африку. За допомогою 1-24/7 він був пе-
рехоплений  у  міжнародному  аеропорті  в  Йоганнесбурзі 
[3, c. 21].

Щодо розвитку системи в Україні, то у 2003 р. в апа-
раті Національного бюро Інтерполу встановлено 2 робочі 
станції. У 2008 р. в Україні діє 29 робочих станцій, у пер-
спективі  планується  встановити  станції  на  всіх  прикор-
донних  пропускних  пунктах України  (для  порівняння:  у 
Румунії встановлено 800 робочих станцій) [5].

Згідно з офіційним сайтом Інтерполу користувачі сис-
теми мають миттєвий онлайн-доступ (через Національне 
бюро) до таких баз даних в Україні: «Особи в розшуку», 
«Зниклі  особи»,  «Вкрадені  транспортні  засоби»,  «Вкра-
дене майно», «Притягнення до кримінальної відповідаль-
ності», «Реєстрація транспортних засобів», «Права водія». 
Через бюро  Інтерполу в ручному режимі надають також 
відбитки пальців, фотографії підозрюваних і дані про тих 
осіб, котрі відбувають покарання.

Слід зазначити, що український Інтерпол має майбут-
нє. Про це  свідчить,  зокрема,  створення  глобальної  сис-
теми  зв’язку  1-24/7,  завдяки  якій  ефективність  роботи 

міжнародної кримінальної поліції вийшла на якісно новий 
рівень. Співпраця з Інтерполом має дуже велике значення 
для України, через яку проходить маршрут т. зв. «карава-
ну наркотиків» із Азії в Європу. Діяльність цієї організації 
робить наше життя безпечнішим і дає можливість притяг-
нути злочинця до відповідальності, в якій би точці плане-
ти він не знаходився.

Висновки. Незважаючи на відносно короткий період 
діяльності, Національне центральне бюро Інтерполу про-
явило  себе  з  найкращої  сторони.  Висококваліфікований 
і  відповідальний  особовий  склад,  грамотне  керівництво, 
уміння налагодити робочі відносини з  закордонними ко-
легами,  повномасштабне  використання  технічних  мож-
ливостей  –  все  це  сприяло  успішній  роботі  Бюро.  Від 
початку воно виявило себе як дієздатна структура МВС, 
що постійно  нарощує  свої  зусилля. Дедалі  більш  актив-
ний обмін оперативною інформацією в рамках Інтерполу 
супроводжувався й оптимізацією цього процесу з нашого 
боку.

Якісна  і  своєчасна  інформація,  яку  надавав  наш під-
розділ  зарубіжним  колегам,  сприяла  досягненню  мак-
симальної  результативності  спільних  дій.  Ефективність 
українського Бюро підтвердила позитивна динаміка кіль-
кості осіб, виданих в Україну з-за кордону. За минулий рік 
вона відчутно зросла. Крім питань затримання злочинців 
і  підозрюваних,  обмін  інформацією не  раз  дозволяв,  на-
приклад, знімати з іноземних аукціонів твори мистецтва, 
незаконно вивезені з України.

Проте система кримінального правосуддя страждає 
від  структурних  недоліків, що  обмежують  її  здатність 
боротися з проявами організованої злочинної діяльнос-
ті  та  корумпованих  зв’язків.  У  цій  ситуації  доцільно 
забезпечити  значні  капіталовкладення  на  здійснення 
профілактичних заходів, потреба в яких у минулому іг-
норувалася. Для цього необхідно підвищити рівень вза-
ємодії різних систем – починаючи з посилення співпра-
ці між банківською системою і системою кримінального 
правосуддя і поширюючи його також на засоби масової 
інформації.

З метою підвищення ефективності використання мож-
ливостей  Інтерполу  необхідно  підвищити  професійний 
рівень  співробітників  правоохоронних  органів,  з  цією 
метою доцільно проводити різні форми навчання – прак-
тичні семінари з представниками Інтерполу, спільні з на-
уковцями-теоретиками  круглі  столи  з  вивчення  окремих 
проблемних питань і т. д.
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У статті проаналізовано сучасний стан інституту праці засуджених до позбавлення волі. Розглянуто окремі аспекти здійснення тру-
дової діяльності як засобу виправлення та ресоціалізації засуджених. Значна увага приділяється змінам у законодавстві, що можуть 
посприяти удосконаленню організації праці засуджених до позбавлення волі.

Ключові слова: засуджений до позбавлення волі, установа виконання покарань, пенітенціарна політика, засоби виправлення та 
ресоціалізації засуджених, трудова діяльність.

В статье проанализировано современное состояние института труда осужденных к лишению свободы. Рассмотрены отдельные 
аспекты осуществления трудовой деятельности как средства исправления и ресоциализации осужденных. Значительное внимание уде-
ляется изменениям в законодательстве, которые могут помочь совершенствованию организации труда осужденных к лишению свободы.

Ключевые слова: осужденный к лишению свободы, учреждение исполнения наказаний, пенитенциарная политика, средства ис-
правления и ресоциализации осужденных, трудовая деятельность.

The article analyzes the current state of the labor institution of convicts sentenced to imprisonment. Certain aspects of the implementation of 
labor activity as a means of correction and resocialization of convicts are considered. Considerable attention is paid to changes in legislation that 
can helpto improve the organization of work of those sentenced to imprisonment.

Key words: sentenced to imprisonment, penal institution, prison policy, means of correction and resocialization of convicts, labor activity.

Постановка проблеми. На  сучасному  етапі  розви-
тку України актуальним є питання щодо гуманізації умов 
відбування покарання. Незважаючи на те, що вітчизняна 
система  відбування-виконання  покарань  за  минулі  роки 
зазнала  якісних  трансформацій, що  зумовлено,  насампе-
ред, приведенням національного кримінально-виконавчо-
го законодавства у відповідність до міжнародних стандар-
тів щодо забезпечення виконання кримінальних покарань, 
значний  обсяг  проблем  залишається  невирішеним  і  сьо-
годні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий 
внесок у дослідження питань праці засуджених до позбав-
лення волі здійснили такі видатні науковці, як В.А. Бадира, 
О.І. Бажанов, І.Г. Богатирьов, В.В. Голіна, Т.А. Денисова, 
І.М.  Даньшин,  О.М.  Джужа,  В.М.  Дрьомін,  А.Ф.  Зелін-
ський,  А.С. Міхлін,  А.Х.  Степанюк, Ю.М.  Ткачевський, 
В.М.  Трубніков, О.О. Шкута,  І.В. Шмаров  та  ін. Однак, 
враховуючи зміни, внесені 2014 р. до кримінально-вико-
навчого  кодексу  України,  актуальною  залишається  про-
блема виправлення  та ресоціалізації  засуджених шляхом 
залучення їх до праці, яка вже не є обов’язком, а тому на-
була якісно нового змісту і потребує вирішення.

Метою статті є дослідження проблематики регламен-
тації праці засуджених до позбавлення волі, враховуючи її 
важливе значення в процесі їхнього виправлення і ресоці-
алізації; надання пропозицій щодо вдосконалення чинних 
правових норм.

Виклад основного матеріалу.  Залучення  осіб,  засу-
джених до позбавлення волі, до суспільно корисних робіт 
як однієї з ключових складових частин процесу відбуван-
ня покарання склалося історично і застосовується у бага-
тьох пенітенціарних системах світових держав.

Зарубіжний  досвід  регулювання  праці  засуджених 
свідчить про те, що в одних європейських країнах праця 

засуджених – це обов’язок, в  інших – право. Так, напри-
клад,  у  ФРН,  Норвегії,  Франції,  Фінляндії,  Данії  праця 
ув’язнених  є  обов’язком.  Зокрема,  в  Основному  законі 
ФРН від 23 травня 1949 р. передбачається, що примусова 
праця допускається лише за позбавлення волі за вироком 
суду  (ст.  12)  [1]. У  деяких  країнах  (Італії,  Іспанії  та  ін.) 
праця – це право ув’язнених. Так, у ст. 25 Конституції Іс-
панії закріплено, що «позбавлення волі та інші заходи со-
ціального захисту повинні бути спрямовані на перевихо-
вання і соціальну реабілітацію і не можуть бути пов’язані 
з  примусовою  працею  <...>  Засуджений  має  право  на 
оплачувану роботу і на користування благами соціального 
страхування» [2].

Ст. 43 Конституції України гарантує: «Кожен має пра-
во  на  працю, що  включає можливість  заробляти  собі  на 
життя  працею,  яку  він  вільно  обирає  або  на  яку  вільно 
погоджується». Ст. 63 Основного Закону проголошує, що 
«засуджений  користується  всіма  правами  людини  і  гро-
мадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і 
встановлені вироком суду» [3].

На  відміну  від  засуджених  до  обмеження  волі, щодо 
яких  у  самому  визначенні  змісту  покарання  у  статті КК 
встановлено  обов’язок  працювати,  засуджені  до  позбав-
лення волі не мають такого обов’язку. У ст. 118 КВК Укра-
їни закріплено, що засуджені до позбавлення волі мають 
право працювати в місцях і на роботах, які визначаються 
адміністрацією колонії [4].

Неможливо заперечити той факт, що характерною ри-
сою розвинутого суспільства є його ставлення до соціаль-
но вразливих категорій населення, у т. ч. й до людей, які 
перебувають у місцях позбавлення волі. Ці громадяни, так 
само  як  і  будь-які  вільні  громадяни України,  відповідно 
до Конституції мають право на працю. Саме тому у світ-
лі  актуалізації  питань щодо  гуманізації  умов  відбування 
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покарання Україна постала перед проблемами: подолання 
значної  кількості  непрацевлаштованих  засуджених,  зно-
шеністю основних виробничих фондів, жахливою кримі-
ногенною обстановкою в установах виконання покарань, а 
також, власне, специфікою організації такої праці.

Численні  дослідження  довели:  більшість  засуджених 
вважає, що організація праці в установах виконання пока-
рань не відповідає сучасним вимогам і потребам, а праця 
не має виправного й виховного характеру, оскільки перш 
ніж виховувати та виправляти засуджених працею, потріб-
но її правильно організувати [5, с. 74]. Практика залучен-
ня  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 
законодавством.  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.

З  метою  вирішення  окреслених  проблем  варто,  на-
самперед,  з’ясувати  різницю  і  встановити  ключові  від-
мінності між працею засуджених і вільних громадян. Так, 
головною метою залучення засуджених до праці є  їх ви-
правлення та ресоціалізація, натомість вільних громадян – 
створення матеріальної бази для задоволення своїх потреб 
і досягнення власних цілей. Інша відмінність виявляється 
в  каральному  впливі,  який  неминуче  наявний  в  органі-
зації праці  засуджених,  адже саме праця  з розумним об-
сягом кари здійснює глибокий виправний вплив на осно-
вну масу засуджених.  І навпаки, якщо праця засуджених 
перетворюється  на  відбування  важкого  й  виснажливого 
покарання,  то  вона  втрачає  свій  виховний  і  виправний 
вплив.  Професор  Б.С.  Утевський  наголошував,  що  «усі 
методи виправно-трудового впливу стали б даремні, якби 
вони  були  позбавлені  трудової  основи»  [6,  с.  48]. Отже, 
помітною  є  різниця  праці  засуджених  від  праці  вільних 
громадян,  зумовлена  відповідними  правообмеженнями  з 
боку держави та каральним впливом із боку адміністрації 
установ  виконання  покарань. У  разі  використання  праці 
в установах виконання покарань допускаються обмежен-
ня інтересів працюючих засуджених, позбавлення деяких 
особистих і матеріальних благ, якими вони б користували-
ся в процесі праці на волі.

А.Х. Степанюк зазначає, що «залучення до праці спря-
моване насамперед на те, щоб спонукати засуджених ста-
витися до праці як до позитивної та необхідної складової 
частини їх життя, у т. ч. й подальшого життя на волі. Такі 
самі вимоги висувають до праці ув’язнених Європейські 
тюремні правила. Необхідно, щоб, звільнившись  із уста-
нови  виконання  покарань,  особа  мала  певні  навички  й 
уміння, які дають  їй змогу знайти законні засоби для  іс-
нування та допоможуть безболісно увійти в життя на волі» 
[7, с. 222].

Значна кількість проблем існує також і в сфері правово-
го регулювання праці засуджених у кримінально-виконав-
чому законодавстві України. Річ у тім, що внесення змін 
до законодавства, у зв’язку з його адаптацією до європей-
ських стандартів, маючи несистемний порядок, породжує 
чимало  суперечностей  у  застосуванні  відповідних  норм 
права на практиці. Це випливає передусім з того, що за-
конодавець, приймаючи нормативно-правові акти та вно-
сячи до них відповідні зміни, не зважає на появу правових 
колізій. Так, із прийняттям Закону України «Про внесення 
змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо 
адаптації правового статусу засудженого до європейських 
стандартів»  від  08  квітня  2014  р.  було  закріплено  право 
засуджених на працю. У ст. 118 КВК України слова «пови-
нні працювати» були замінені словами «мають право пра-
цювати» [8]. Зі змісту цієї норми виходить, що засуджені 
мають можливість скористатися правом на працю або не 
користуватися ним узагалі. Ще на стадії розгляду цього за-

конопроекту  Головним  науково-експертним  управлінням 
було зазначено, що пропозиція суб’єкта законодавчої іні-
ціативи щодо  визначення  суспільно  корисної  праці  осіб, 
котрі відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, як 
їхнього права,  а не обов’язку  є юридично необґрунтова-
ною та сумнівною. Адже відповідно до ст. 6 КВК України 
праця засуджених є одним із основних засобів виправлен-
ня й ресоціалізації засуджених [9]. Як наслідок, одна стат-
тя КВК України суперечить іншій, що створює несприят-
ливі наслідки для засуджених, що відбувають покарання у 
вигляді позбавлення волі.

Не  менш  актуальним  є  питання  власне  самого  утри-
мання засуджених в установах виконання покарань. Адже 
через  скрутну  економічну  ситуацію  в  державі  фінансу-
вання часто є недостатнім. Проблема також підсилюється 
недостатнім обсягом замовлень, що надходять до підпри-
ємств УВП, оскільки ринок сьогодні не потребує продук-
ції, що виготовляється некваліфікованими працівниками. 
Через це значні виробничі потужності підприємств УВП 
практично не використовуються, а колонії постійно пере-
бувають у пошуку засобів існування, не в змозі забезпечи-
ти роботою всіх працездатних засуджених.

Ст. 121 КВК України встановлює: «Особи, які відбу-
вають покарання у виправних колоніях, із нарахованого 
їм  заробітку,  пенсій  та  іншого  доходу  відшкодовують 
комунально-побутові та інші надані послуги». П. 6.3.1. 
Наказу Міністерства юстиції України «Про затверджен-
ня Інструкції про умови праці та заробітну плату засу-
джених  до  обмеження  волі  або  позбавлення  волі»  від 
07  березня  2013  р. №  396/5  зазначає:  «Із  засуджених, 
які не працюють (крім осіб, зазначених у пп. 6.3.2 цього 
пункту), вартість харчування, одягу, взуття, білизни, ко-
мунально-побутових та інших наданих послуг утриму-
ється з коштів, які є на їхніх особових рахунках. У разі 
відсутності у засудженого коштів на особовому рахунку 
установа (слідчий ізолятор) має право пред’явити йому 
позов через суд» [10]. Аналогічну норму було встанов-
лено й у КВК України, але з прийняттям Закону Укра-
їни  «Про  внесення  змін  до  Кримінально-виконавчого 
кодексу України щодо  адаптації  правового  статусу  за-
судженого до європейських стандартів» її було виклю-
чено.  Натомість  цей  наказ  досі  є  чинним  і  продовжує 
регулювати  це  питання.  Такий  варіант  урегулювання 
питання  про  утримання  засуджених  суперечить  навіть 
ст.  5 КВК України,  яка  серед  принципів  кримінально-
виконавчого  законодавства проголошує  і  принцип  вза-
ємної  відповідальності  держави  й  засудженого.  Такий 
спосіб вирішення питання має на меті покласти на засу-
джених обов’язок сплачувати за своє утримання, тоді як 
держава зі свого боку виявляє бездіяльність у врегулю-
ванні  питання щодо  створення  реальних можливостей 
працювати в колонії.

Абсурдним видається і сам факт існування наказу Мі-
ністерства юстиції № 396/5, що регулює питання стосов-
но оплати праці,  тривалості робочого часу, відрахування 
та  відшкодування  із  заробітної  плати  засуджених.  Адже 
ч. 1 ст. 120 КВК України, де встановлюється, що форми 
та системи оплати праці, норми праці й розцінки встанов-
люються нормативно-правовими актами Міністерства юс-
тиції України,  прямо  суперечить  положенням ч.  6  ст.  92 
Конституції України, де закріплено, що виключно закона-
ми України визначаються засади регулювання праці й за-
йнятості. Тобто постає питання: «Чи має цей підзаконний 
нормативний акт юридичну силу?». Така невідповідність 
Конституції  потребує  детального  вивчення  та  внесення 
відповідних змін до законодавства.

Працю  в  місцях  ув’язнення  варто  розглядати  як  по-
зитивний  елемент  внутрішнього  режиму  та  ніколи  не 
застосовувати як покарання. У ч. 2 ст. 81 КК України за-
кріплено, що однією  з  підстав  для  умовно дострокового 
звільнення  від  відбування  є  саме  сумлінне  ставлення  до 
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праці  [11].  Сумлінне  ставлення  до  праці  передбачає  до-
бросовісне  виконання  трудових  обов’язків,  покращення 
кількісних і якісних показників виконуваної роботи, під-
вищення  виробничої  кваліфікації,  бережливе  ставлення 
до обладнання та інструментів, додержання правил охоро-
ни праці та техніки безпеки, одержання заохочень за тру-
дові досягнення тощо.

Як висновок, слід зазначити, що нині в установах ви-
конання покарань є проблеми з безробіттям значної кіль-
кості  засуджених,  застарілими  виробничими  фондами, 
відсутністю належної організації праці, низьким кваліфі-
каційним  рівнем  засуджених,  а  також  із  відсутністю  на-
лежного  правового  регулювання  праці.  Враховуючи  те, 
що праця все ще залишається одним із основних засобів 
виправлення  та  ресоціалізації  засуджених,  задля  гармо-
нічного проєвропейського розвитку Україна повинна ство-
рити такий механізм реалізації конституційного права на 
працю, який зміг би зацікавити самих засуджених, зміцни-

ти їхні соціально корисні навички. Вважаємо за необхідне 
внести  певні  зміни  до  кримінально-виконавчого  законо-
давства, зокрема:

1)  враховуючи  те, що  суспільно  корисна  праця  засу-
джених – це один із засобів і стимуляторів їх виправлення 
і ресоціалізації, пропонуємо ч. 1 ст. 118 КВК України ви-
класти  в  такій  редакції:  «Засуджені  до  позбавлення  волі 
зобов’язані працювати та мають право вільно обирати вид 
трудової діяльності під час відбування покарання»;

2)  ч. 1 ст. 120 викласти в такій редакції: «Праця осіб, 
засуджених до позбавлення волі, оплачується відповідно 
до її кількості і якості. Форми і системи оплати праці, нор-
ми праці  та  розцінки регулюються нормами чинного  за-
конодавства про працю»;

3)  визнати  недійсним  наказ  Міністерства  юстиції 
України  «Про  затвердження  Інструкції  про  умови  праці 
та заробітну плату засуджених до обмеження волі або по-
збавлення волі» від 07 березня 2013 р. № 396/5.
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УДК 343.343

СУБ’ЄКТНиЙ СКЛАД ЗЛОЧиНУ, ПОВ’ЯЗАНиЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМ 
ВСТАНОВЛЕНих ПРАВиЛ ОБІГУ НАРКОТиЧНих ЗАСОБІВ, ПСихОТРОПНих 

РЕЧОВиН, Їх АНАЛОГІВ АБО ПРЕКУРСОРІВ (СТ. 320 КРиМІНАЛьНОГО КОДЕКСУ): 
ЗАГАЛьНІ АСПЕКТи ВиЗНАЧЕННЯ І КЛАСиФІКАЦІЇ

SuBJECT STruCTurE Of CrIME, aSSOCIaTEd wITh ThE VIOLaTION 
Of ThE ESTaBLIShEd ruLES fOr TraffICKINg IN NarCOTIC drugS, 

PSyChOTrOPIC SuBSTaNCES, ThEIr aNaLOguES Or PrECurSOrS 
(arTICLE 320 Of ThE CrIMINaL COdE): gENEraL aSPECTS 

Of dEfINITION aNd CLaSSIfICaTION

Логвін А.О.,
аспірант другого року навчання

кафедри кримінального права № 1
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Статтю присвячено вивченню суб’єктного складу злочину, пов’язаного з порушенням встановлених правил обігу наркотичних засо-
бів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів Проаналізовано й узагальнено сучасний стан правового регулювання злочинів, 
пов’язаних із порушенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Автор 
підкреслює, що зміст диспозиції кримінально-правової норми передбачає відповідальність за порушення встановлених правил обігу 
наркотичних засобів, і це дозволяє констатувати, що вона містить дванадцять альтернативних кримінально караних діянь.

Ключові слова: суб’єктний склад злочину, правила обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, 
зміст диспозиції кримінально-правової норми.

Статья посвящена изучению субъектного состава преступления, связанного с нарушением установленных правил оборота нарко-
тических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров. Проанализированы и обобщены современное состояние пра-
вового регулирования преступлений, связанных с нарушением установленных правил оборота наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсоров. Автор подчеркивает, что содержание диспозиции уголовно-правовой нормы предусматривает 
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ответственность за нарушение установленных правил оборота наркотических средств, и это позволяет констатировать, что она содер-
жит двенадцать альтернативных уголовно наказуемых деяний.

Ключевые слова: субъектный состав преступления, правила оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов 
или прекурсоров, содержание диспозиции уголовно-правовой нормы.

The article is devoted to the study of the subject structure of the crime associated with the violation of the established rules for the trafficking 
of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors. The author emphasizes that the content of the disposition of the crimi-
nal law provides for liability for violation of the established rules on drug trafficking, and this allows us to state that it contains twelve alternative 
criminal acts.

Key words: subject of the crime, rules of trafficking in narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors, content of 
disposition of criminal law.

Постановка проблеми. У  сучасному  світі,  який  по-
стійно  змінюється,  вдосконалюється,  у  якому  зусиллями 
людини  багато  чого  зроблено  для  того, щоб життя  було 
динамічнішим, цікавішим, різноманітнішим, постійно ви-
никають  проблеми,  залишаються  невирішеними  ті,  які, 
здавалося б, мали бути уже вирішеними. Однією з них є 
наркоманія. Нині всім зрозуміло, що вона стає загрозою іс-
нуванню цивілізації, бо заподіює значної шкоди здоров’ю 
людини. Звісно, процвітання цього явища було б немож-
ливе без незаконного обігу (вирощування, пропозиції і по-
ширення) наркотичних засобів і речовин. Наголосимо, що 
саме незаконного, оскільки  існує  законний. Уже не одне 
століття окремі наркотичні засоби (їх аналоги) використо-
вуються науковцями і фахівцями, зокрема, для лікування 
певних хвороб (онкологічних захворювань). Однак, як ві-
домо, із відкриттям властивостей таких речовин (рослин) 
майже одночасно зароджується і наркоманія. Уряди, полі-
ція більшості країн світу тривалий час веде з цим явищем 
боротьбу,  а  одним  із  напрямів  можна  вважати  боротьбу 
з  порушенням  встановлених  правил  посіву  або  вирощу-
вання снодійного маку чи конопель, а також порушенням 
правил  виробництва,  виготовлення,  зберігання,  обліку, 
відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи 
використання  наркотичних  засобів,  психотропних  речо-
вин, їх аналогів або прекурсорів, призначених для вироб-
ництва чи виготовлення цих засобів чи речовин. Науковці 
також намагаються  вирішити цю проблему,  надаючи ре-
комендації щодо  способів  і  засобів посилення контролю 
за цим, підвищення ефективності запобіжної діяльності.

Стан опрацювання. Значний внесок у вивчення про-
блеми обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, 
їх  аналогів  або  прекурсорів  зробили Ю.В. Александров, 
Е.А.  Бабаян,  Е.Г.  Гасанов,  В.О.  Глушков,  О.П.  Горох, 
О.М. Джужа, В.Б. Калінін, О.М. Костенко, В.М. Кузьмі-
нов, В.В. Лень, В.Г. Лихолоб, A.A. Майоров,  І.І. Митро-
фанов,  A.A.  Музика,  В.О.  Навроцький,  П.І.  Селіванов, 
В.М.  Смітієнко,  В.І.  Ткаченко,  Є.В.  Фесенко,  А.П.  Фі-
лонов,  М.Л.  Хоменкер,  С.А.  Шалгунова,  О.В. Юношев, 
М.С. Хруппа. У  своїх  роботах ці  автори  торкаються пи-
тання суб’єкта порушення встановлених правил обігу нар-
котичних засобів у межах аналізу як кримінально-право-
вої характеристики, так і всіх складів злочинів, пов’язаних 
із незаконним обігом наркотиків. Спираючись на їх напра-
цювання,  спробуємо  провести  класифікацію  суб’єктного 
складу злочину, передбаченого ст. 320 Кримінального ко-
дексу України (далі – КК України).

Виходячи з наведеного, метою статті є встановлення 
кола  осіб,  які  є  суб’єктами  злочину,  пов’язаного  з  пору-
шенням встановлених правил обігу наркотичних засобів, 
психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, при-
значених для виробництва чи виготовлення цих засобів чи 
речовин, психотропних речовин,  їх  аналогів  або прекур-
сорів, призначених для виробництва чи виготовлення цих 
засобів чи речовин.

Виклад основного матеріалу. Передусім наголосимо, 
що злочин, що розглядається, вітчизняним законодавцем 
розміщено  у  розділі XIII  «Злочини  у  сфері  обігу  нарко-
тичних  засобів,  психотропних  речовин,  їх  аналогів  або 
прекурсорів  та  інші  злочини  проти  здоров’я  населення» 
[1]. Як відомо, у нашій правовій країні людина,  її життя 

і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека ви-
знаються найвищою соціальною цінністю (ст. 3 Конститу-
ції України) [2], а відповідно до ст. 49 цього нормативно- 
правового акта кожна особа має право на охорону здоров’я 
[2], а отже, держава повинна подбати про те, щоб кожен 
мав змогу безперешкодно реалізовувати і використовува-
ти права. Звісно, це можливо,  зокрема,  завдяки створен-
ню  досконалої  нормативної  бази,  ефективній  діяльності 
окремих органів, структур тощо, закріпленню гарантій як 
цього, так і того, що в разі порушення винна особа понесе 
покарання. Саме зважаючи на це, кримінально-правовий 
захист  здоров’я  людей  здійснюється  передусім  нормами 
Особливої частини КК України (ст. 305–327) [2]. До сказа-
ного вважаємо за доцільне навести влучне висловлювання 
О.Ю. Кучерявої: «Нині проблема незаконного обігу нар-
котичних засобів психотропних речовин і прекурсорів ви-
йшла за межі окремо взятого кримінального провадження, 
окремо  взятої  особи  і  перетворилася  на  загальносвітову 
проблему. Її масштаби прикро вражають» [8, с. 274]. Ма-
буть, беручи до уваги тенденцію до поширення наркома-
нії, Верховна Рада України, прийняла 15 лютого 1995 р. 
Закони  «Про  обіг  в Україні  наркотичних  засобів,  психо-
тропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» і «Про заходи 
протидії  незаконному  обігу  наркотичних  засобів,  психо-
тропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а 
згодом (22 грудня 2006 р.) після внесення змін – у новій 
редакції  Закон  України  «Про  наркотичні  засоби,  психо-
тропні  речовини  і  прекурсори»  [3]. Варто  також  згадати 
ще  й  такі  відомчі  акти,  за  допомогою  яких  регламенту-
ється їх обіг, як Перелік наркотичних засобів, психотроп-
них  речовин  і  прекурсорів,  затверджений  постановою 
Кабінету Міністрів України від 06 травня 2000 р. № 770 
(далі – Перелік), а також Порядок здійснення контролю за 
обігом  наркотичних  (психотропних)  лікарських  засобів, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
18 січня 2003 р. № 58, у якій, зокрема, йдеться і про контр-
оль за обігом наркотичних (психотропних) лікарських за-
собів,  зазначених у Переліку,  а  також наркотичних  (пси-
хотропних) комбінованих лікарських засобів, що містять 
незначну кількість наркотичних засобів або психотропних 
речовин і прекурсорів (включених до відповідних таблиць 
Переліку), з яких ці засоби чи речовини не можуть бути 
видобуті  легкодоступним  способом  у  кількості,  що  дає 
змогу зловживати ними.

Не менш важливими є й акти Кабінету Міністрів Укра-
їни,  серед яких заслуговують на увагу  (з огляду на тему 
дослідження) розпорядження від 24 січня 2002 р. № 26-р, 
яким уряд  схвалив «Концепцію реалізації  державної по-
літики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних 
засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсорів  на  2002–
2010 роки», основною метою якої є розроблення і вжиття 
на  державному  рівні  заходів  щодо  протидії  поширенню 
наркоманії  та  злочинності,  пов’язаної  з  незаконним  обі-
гом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекур-
сорів, виконання Україною відповідних зобов’язань перед 
міжнародним співтовариством [7, с. 18]. Наведене зайвий 
раз підтверджує, що правовий режим обігу зазначених за-
собів і речовин в Україні також регламентується нормами 
міжнародного права. Серед актів згадаємо Єдину конвен-
цію ООН про наркотичні засоби (1961 р.), з поправками, 
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внесеними  відповідно  до Протоколу  1972  р.; Конвенцію 
про психотропні речовини від 21 лютого 1971 р.; Конвен-
цію  про  боротьбу  проти  незаконного  обігу  наркотичних 
засобів  і  психотропних  речовин  від  20  грудня  1988  р.) 
[7, с. 21].

Як бачимо, влада, уряд і держава пам’ятають про від-
повідальність перед сучасним і майбутніми поколіннями 
за здоров’я і збереження генофонду народу України, а охо-
рона здоров’я, як і покращення умов праці, навчання, по-
буту і відпочинку населення, вирішення екологічних про-
блем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження 
здорового способу життя є пріоритетом у їх діяльності.

Розглянувши нормативну базу, спробуємо розібратися, 
хто, на думку законодавця, може бути визнаний суб’єктом 
цього злочину.

Перш за все вкажемо, що у диспозиції ст. 320 КК Укра-
їни (на відміну від деяких інших) суб’єкт злочину прямо 
законодавцем  не  названий.  Пояснимо,  про  що  йдеться. 
Прочитавши ст.  364,  365 КК України,  розуміємо, що  го-
вориться  про  службову  особу  («Перевищення  влади  або 
службових повноважень, тобто умисне вчинення службо-
вою особою дій…») [2], у ст. 375 КК України – про суддю 
тощо. Ознайомившись із диспозицією ст. 320 КК України, 
можемо  сказати,  що  вона  містить  тільки  перелік  відпо-
відних  діянь,  у формі  яких можуть  бути  порушені  вста-
новлені правила обігу наркотичних засобів: «Порушення 
встановлених правил посіву або вирощування снотворно-
го маку  чи  конопель,  а  також порушення  правил  вироб-
ництва, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розпо-
ділу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання 
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин,  їх  аналогів 
або прекурсорів,  призначених  для  виробництва  чи  виго-
товлення цих засобів чи речовин» [2]. Виходячи з цього, 
мусимо констатувати, що суб’єкт злочину, передбаченого 
ст. 320 КК України, спеціальний. Обґрунтуємо висновок. 
На переконання законодавця, тільки особа, яка внаслідок 
службового або професійного становища чи виконуваної 
роботи  зобов’язана  дотримуватися  встановлених  правил 
посіву і вирощування снотворного маку чи конопель, ви-
робництва, виготовлення, придбання, обліку, збереження, 
розподілу,  відпуску,  перевезення,  пересилання,  продажу 
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсо-
рів, виступає суб’єктом цього злочину [4, с. 802]. Наведене 
узгоджується з приписами ч. 2 ст. 18 КК України: «Спе-
ціальний суб’єкт злочину – це фізична осудна особа, що 
вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відпо-
відальність, злочин, суб’єктом якого може бути лише пев-
на особа» [2]. Порушення встановлених правил обігу нар-
котичних засобів вчиняється саме спеціальним суб’єктом.

Отже,  тепер  з’ясуємо,  до  компетенції  чи  обов’язків 
яких  осіб  належить  дотримання  встановлених  правил 
посіву і вирощування снотворного маку чи конопель, ви-
робництва, виготовлення, придбання, обліку, збереження, 
розподілу,  відпуску,  перевезення,  пересилання,  продажу 
наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і  прекурсо-
рів. З огляду на те, що  існує значна нормативна база, це 
легко зробити. Так, спираючись на приписи актів і думки 
науковців, можемо констатувати, що ними є:

а)  директор  чи  агроном  сільськогосподарського  під-
приємства, що вирощує снотворний мак і коноплі;

б)  провізор-технолог чи завідувач аптекою;
в)  матеріально  відповідальна  особа,  уповноважена 

зберігати наркотичні засоби;
г)  керівник  (чи  його  заступник)  науково-дослідного 

інституту, лабораторії, навчального закладу системи охо-
рони здоров’я, а також викладач, якому наркотичні засоби 
чи психотропні речовини видані для проведення практич-
них занять зі студентами;

д)  особа, яка оформляє свідоцтва про смерть у ліку-
вальному закладі і згідно з наказом приймає від родичів 
померлого онкологічного  хворого невикористані  рецеп-

ти,  залишки  наркотичних  і  психотропних  лікарських 
препаратів;

е)  медичний  працівник,  який  відповідає  за  облік, 
розподіл,  відпуск  наркотичних  засобів  і  психотропних 
речовин;

ж) особа, відповідальна за порядок ведення діяльнос-
ті, пов’язаної з закупівлею товару, розрахунками з поста-
чальниками,  стосовно  порушення  встановлених  правил 
зберігання, обліку,  відпуску  і  торгівлі прекурсорів  тощо. 
У контексті  сказаного  зауважимо, що облік наркотичних 
засобів,  психотропних  речовин  або  прекурсорів  означає 
фіксування повної та достовірної інформації (відомостей) 
суб’єктом  господарювання  про  його  діяльність  у  сфері 
обігу зазначених засобів  і речовин шляхом її накопичен-
ня,  узагальнення  і  зберігання.  Серед  заходів  контролю 
за  обігом  наркотичних  засобів,  психотропних  речовин  і 
прекурсорів антинаркотичним законодавством передбаче-
ні: створення системи звітної й облікової документації у 
сфері  такого обігу; проведення відповідними суб’єктами 
господарювання інвентаризації наркотичних засобів, пси-
хотропних речовин і прекурсорів і реєстрації операцій із 
ними у процесі діяльності, подання в установленому за-
коном порядку суб’єктами господарювання у сфері обігу 
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів 
до  спеціально  уповноваженого  органу  у  сфері  охорони 
здоров’я  звітів про діяльність, пов’язану з обігом нарко-
тичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів [6].

Зміст  диспозиції  кримінально-правової  норми,  що 
передбачає  відповідальність  за  порушення  встановлених 
правил обігу наркотичних засобів, дозволяє констатувати, 
що вона містить дванадцять альтернативних кримінально 
караних діянь. Ними є: порушення встановлених правил 
відносно посіву снотворного маку чи конопель, вирощу-
вання  снотворного  маку  чи  конопель,  виробництва  нар-
котиків, виготовлення наркотиків,  зберігання наркотиків, 
обліку  наркотиків,  відпуску  наркотиків,  розподілу  нар-
котиків,  торгівлі  наркотиками,  перевезення  наркотиків, 
пересилання наркотиків, використання наркотиків. Якщо 
ж взяти окремі складові частини предмета злочину (сно-
творний  мак,  конопля,  наркотичні  засоби,  психотропні 
речовини, аналоги наркотичних засобів або психотропних 
речовин, прекурсори), передбаченого ст. 320 КК України, 
то кількість зазначених вище діянь значно збільшиться, а 
саме до 42. Спираючись на сказане, можна констатувати, 
що існують підстави особу визнати суб’єктом зазначеного 
вище злочину тільки у разі порушення тих правил, яких 
вона  зобов’язана  дотримуватися  відповідно  до  покладе-
них на неї обов’язків, саме на це звертають увагу науковці 
і  практичні  працівники  [5;  6]. Наприклад,  суб’єктом по-
рушення  встановлених  правил  посіву  або  вирощування 
снотворного маку чи конопель може бути директор чи аг-
роном сільськогосподарського підприємства, що вирощує 
ці рослини, але аж ніяк не провізор-технолог чи завідувач 
аптек;  матеріально  відповідальна  особа,  уповноважена 
зберігати наркотичні засоби; керівник (чи його заступник) 
науково-дослідного  інституту,  лабораторії,  навчально-
го  закладу  системи охорони  здоров’я,  а  також  викладач, 
якому наркотичні засоби чи психотропні речовини видані 
для проведення практичних занять зі студентами [8; 6]. Це 
свідчить про те, що для правильного визначення суб’єкта 
порушення  встановлених  правил  обігу  наркотичних  за-
собів осіб потрібно поділяти залежно від покладених на 
обов’язків на певні категорії:

–  порушення  встановлених  правил  посіву  чи  виро-
щування снотворного маку чи конопель (суб’єктом будуть 
директор  чи  агроном  сільськогосподарського  підпри-
ємства, що вирощує ці рослини, у певних випадках пра-
цівник цього підприємства, керівник (чи його заступник) 
науково-дослідного  інституту,  лабораторії,  навчального 
закладу, який проводить дослідження за  зростанням цих 
речовин);
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–  виготовлення наркотиків (суб’єкти – фармацевт, ке-
рівник  (чи його  заступник)  аптеки,  якщо  є  дозвіл на це, 
керівник (чи його заступник) науково-дослідного інститу-
ту,  лабораторії,  навчального  закладу,  в  якому проводять-
ся дослідження з виготовлення наркотиків, їх аналогів чи 
прекурсорів);

–  зберігання наркотиків (суб’єкти – фармацевт, керів-
ник (чи його заступник) аптеки, керівник (чи його заступ-
ник) лікарні чи поліклініки, лікар, лікар швидкої допомо-
ги, старша медична сестра чи медична сестра, котрі мають 
доступ (видають чи роблять уколи) до цих препаратів);

–  відпуску наркотиків  (суб’єкти – керівник  (чи його 
заступник) аптеки, аптекар, лікар, лікар швидкої допомо-
ги, старша медична сестра чи медична сестра, які мають 
доступ (видають чи роблять уколи) до цих препаратів);

–  розподілу наркотиків (суб’єкти – керівник (чи його 
заступник) аптеки, аптекар, керівник (чи його заступник) 
лікарні чи поліклініки, старша медична сестра чи медична 
сестра, що мають доступ (видають чи роблять уколи) до 
цих препаратів);

–  торгівлі наркотиками (суб’єкти – керівник (чи його 
заступник)  аптеки,  керівник  (чи  його  заступник)  лікарні 
чи поліклініки, аптекар);

–  перевезення  і  пересилання  наркотиків  (суб’єкти  – 
фармацевт, керівник (чи його заступник) аптеки, керівник 
служби перевезення, провізор, перевізник);

–  використання наркотиків (суб’єкти – фармацевт, ке-
рівник (чи його заступник) аптеки, аптекар, керівник (чи 
його заступник) лікарні чи поліклініки, лікар, лікар швид-
кої допомоги, старша медична сестра чи медична сестра, 
які мають доступ (видають чи роблять уколи) до цих пре-
паратів).

Якщо  дії  особи,  котра  порушила  ці  правила,  містять 
ознаки складу злочину у сфері службової діяльності (зло-
вживання владою або службовим становищем, службове 
підроблення тощо), вчинене слід додатково кваліфікувати 
за статтями Особливої частини КК, що передбачають від-
повідальність за такий злочин.

Варто  зупинитися  ще  на  одному  моменті.  Злочин, 
який розглядається, може бути вчинений у формі безді-
яльності. Як слушно зауважують науковці [5; 6; 9], без-
діяльність суб’єкта господарювання в аналізованій сфері 
полягає  в  невиконанні  чи  неналежному  виконанні  при-
писів  закону  (наприклад,  нестворення,  непроведення, 
нереєстрація). Зокрема, якщо певна відповідальна особа 
у спеціальному журналі  (книзі) обліку, лімітно-забірній 
картці  не  відображатиме  всю  передбачену  відповідним 
нормативно-правовим актом інформацію про надходжен-
ня, видачу, списання наркотиків, психотропних речовин, 
прекурсорів, це означатиме, що вона вчинила цей злочин 
у формі бездіяльності.

Висновки.  Підсумовуючи  вищевикладене,  можемо 
зробити такі висновки.

1.  Особа  може  визнаватися  суб’єктом  злочину,  пе-
редбаченого ст. 320 КК України, тільки у разі порушення 
тих правил, яких вона зобов’язана дотримуватися відпо-
відно до покладених на неї обов’язків. Це свідчить про 
те, що для правильного визначення суб’єкта порушення 
встановлених правил обігу наркотичних засобів потріб-
но поділяти осіб, які відповідальні за їх дотримання, на 
певні категорії залежно від обов’язків, що на них покла-
дені.

2.  Суб’єкт  порушення  встановлених  правил  обігу 
наркотичних засобів тільки спеціальний – це службова та 
інша особа, до обов’язків якої входить дотримуватися вка-
заних правил.

3.  Вичерпний  перелік  діянь,  у  формі  яких  можуть 
бути порушені встановлені правила обігу наркотиків, ви-
значений у диспозиції ст. 320 КК України, а саме: пору-
шення встановлених правил посіву снотворного маку чи 
конопель,  вирощування  снотворного маку  чи  конопель, 
виробництва наркотиків, виготовлення наркотиків, збері-
гання  наркотиків,  обліку  наркотиків,  відпуску  наркоти-
ків, розподілу наркотиків, торгівлі наркотиками, переве-
зення наркотиків, пересилання наркотиків, використання 
наркотиків.
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З’ясована сутність допиту підозрюваного як слідчої (розшукової) дії у кримінальних провадженнях, пов’язаних із перешкоджанням 
законній професійній діяльності журналістів. Особлива увага приділена теоретичним проблемам побудови системи тактичних прийомів 
установлення психологічного контакту, рекомендаціям щодо ефективного їх застосування в процесі допиту підозрюваного.

Ключові слова: перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, слідчий, допит підозрюваного, показання, психологіч-
ний контакт, тактичний прийом.

Определена сущность допроса подозреваемого как следственного (розыскного) действия по уголовным делам, связанным с вос-
препятствованием законной профессиональной деятельности журналистов. Особое внимание уделено теоретическим проблемам по-
строения системы тактических приемов установления психологического контакта, рекомендациям по эффективному их применению в 
процессе допроса подозреваемого.

Ключевые слова: воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, следователь, допрос подозревае-
мого, показания, психологический контакт, тактический прием.

The essence of interrogation of the suspect, as an investigative (wanted) action in criminal proceedings related to interference with the le-
gitimate professional activity of journalists, is clarified. Particular attention is paid to the theoretical problems of constructing a system of tactical 
methods for establishing psychological contact, recommendations on how to effectively use them in the process of questioning a suspect.

Key words: interference with lawful professional activity of journalists, investigator, questioning of a suspect, testimony, psychological con-
tact, tactical reception.

Постановка наукової проблеми. Негативні соціально-
економічні процеси, що відбуваються в Україні останніми 
роками, породили зростання злочинності. Удосконалюють-
ся  механізми  і  способи  вчинення  злочинів,  використову-
ються найбільш завуальовані форми злочинної діяльності, 
поліпшується  технічна  оснащеність  злочинців  [1,  с.  174]. 
Не  є  винятком у цьому плані й кримінально карані пере-
шкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Практично жодне кримінальне провадження не обхо-
диться без допиту підозрюваного,  і тільки якісно, на ви-
сокому  науковому  криміналістичному  рівні  проведений 
допит  дозволяє  розкрити  кримінальне  правопорушення, 
досягти мети проведення цієї слідчої (розшукової) дії. До-
пит є одним із основних джерел отримання та перевірки 
інформації  при  розслідуванні  перешкоджання  законній 
професійній  діяльності  журналістів.  Вказані  обставини 
спонукають  до  розробки  тактики  допиту  підозрюваних, 
вироблення  відповідних  рекомендацій  із  підвищення 
ефективності  допиту  при  розслідуванні  кримінальних 
правопорушень, передбачених ст. 171 КК України.

Актуальність теми дослідження. Питанням  такти-
ки  допиту  підозрюваного,  психологічним  аспектам  про-
ведення цієї  слідчої  (розшукової)  дії  присвячено наукові 
праці  багатьох  учених.  Найбільш  вагомий  внесок  у  цей 
напрям зробили такі науковці, як Ю.П. Аленін, В.П. Бахін, 
О.Я. Баєв, Р.С. Бєлкін, В.К. Весельський, А.Ф. Волобуєв, 
А.В.  Іщенко, В.О. Коновалов, Л.М. Карнєєва, В.С. Кузь-
мічов,  В.Г.  Лукашевич,  І.А.  Макаренко,  М.І.  Порубов, 
В.Ю. Шепітько та ін.

Водночас  слід  зазначити,  що  досліджувана  категорія 
кримінальних  провадженьмає  певні  особливості,  які  ви-
значають  тактичну  специфіку  проведення  допитів  під-
озрюваних у перешкоджанні законній професійній діяль-
ності журналістів.

Формулювання мети та завдань статті. Незважаючи 
на те, що у теорії криміналістики достатньо уваги приділе-
но особливостям допиту підозрюваного, спрямованого на 
отримання доказової інформації, слід зауважити, що про-
ведення цієї слідчої (розшукової) дії має свої особливос-
ті  у  розслідуванні  перешкоджання  законній  професійній 
діяльності журналістів. Метою статті є побудова системи 
тактичних прийомів установлення психологічного контак-
ту під час допиту на досудовому розслідуванні та форму-
вання криміналістичних рекомендацій щодо її реалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Допит 
слід розглядати як процес передачі слідчому особою, що 
допитується,  інформації про розслідувану подію або про 
пов’язані з нею обставини й осіб. На практиці – це одна 
з найбільш складних слідчих (розшукових) дій [2, с. 183–
184; 3, с. 111].

Процес  отримання  показань  зумовлюється  процесу-
альним становищем допитуваного, його індивідуальними 
особливостями,  зацікавленістю в результатах криміналь-
ного провадження,  зайнятою позицією та  іншими обста-
винами  тощо.  B.C.  Комарков  зазначив,  що  врахування 
зазначених обставин диктує необхідність обрання відпо-
відної тактики застосування тактичних прийомів. Пріори-
тетним  завданням  тактики  допиту  є:  визначення шляхів 
установлення  та  підтримання  психологічного  контакту; 
вибір раціональної системи тактичних прийомів,  засобів 
їх  реалізації,  умов  найкращого  здійснення;  визначення 
послідовності  та  моменту  їх  застосування;  дослідження 
можливого ефекту впливу; здійснення практичної реаліза-
ції тактичного осмислення ситуації допиту [4, с. 17] та ін.

У досліджуваних кримінальних провадженнях такти-
ка допиту багато в чому залежить від того, до якого соці-
ального прошарку належить підозрюваний, займаної ним 
посади,  а  також  додаткових  обставин  перешкоджання: 
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 наявності кваліфікуючих ознак або поєднання з  іншими, 
більш тяжкими кримінальними правопорушеннями.

Успіх допиту підозрюваного залежить від ретельності 
його підготовки, яка базується насамперед на ретельному 
вивченні раніше зібраних матеріалів кримінального про-
вадження, а також оперативної інформації. Крім цього, до-
цільно ознайомитися з аналогічними публікаціями (сюже-
тами, повідомленнями) на цю ж або схожі теми в тому ж 
або інших засобах масової інформації. Це дає можливість 
слідчому  зрозуміти:  чи порушив певні  загальноприйняті 
межі  потерпілий,  чи  мають  його  дії  ознаки  віктимної,  в 
т.  ч.  «винної»,  провокуючої  поведінки  тощо.  Виключно 
важливо вивчити особу підозрюваного, а також встанови-
ти її роль у вчиненні кримінального правопорушення (ор-
ганізатор, підбурювач, посередник, виконавець). Слідчий 
повинен володіти, за можливості, максимальним обсягом 
відомостей про допитуваного.

У  всіх  випадках  розслідування,  крім  традиційно  зі-
браних відомостей про судимості  і негативні якості осо-
би  підозрюваного,  слідчому  необхідно  також  зібрати 
інформацію про заслуги, досягнення, заохочення до тру-
дової  (творчої)  діяльності.  Слід  ознайомитися  з  іншими 
нотатками,  статтями,  повідомленнями,  сюжетами  на  цю 
саму тему, але які представляють інший (позитивний або, 
навпаки,  критичний),  альтернативний  погляд  на  пред-
мет  розмови.  Доцільно  з’ясувати  ставлення  до  того,  що 
сталося, колег по роботі, родичів підозрюваного, а також 
журналістів. Крім  того,  слід  встановити,  чи не  виступав 
підозрюваний у ЗМІ самостійно, який зміст цих виступів. 
З цією метою оперативним працівникам можуть бути дані 
відповідні доручення.

У  кожному  разі  при підготовці  до  допиту  особи,  яка 
має вищу освіту,  займає керівну посаду  і наділена влад-
ними повноваженнями, слідчому необхідно ретельно під-
готуватися до майбутньої слідчої  (розшукової) дії. Якщо 
на якомусь етапі пріоритетним завданням є встановлення 
психологічного  контакту  з  підозрюваним,  то  неохайний 
вигляд кабінету або самого слідчого, безлад на його робо-
чому столі, неакуратне  і безграмотне ведення протоколу, 
розв’язний тон і погана витримка допитуваного викличуть 
виразно негативну реакцію того, хто з’явитися на допит. 
І навпаки, ввічливе (але досить жорстке) ведення бесіди, 
уважне ставлення до віку і заслуг допитуваного, грамотне 
мовлення і логіка поставлених питань здатні налаштувати 
такого підозрюваного на спілкування з «рівним собі» і, за-
лишивши думку про безкарність, дати правдиві показання 
[5, с. 109].

У будь-якому разі до моменту початку допиту підозрю-
ваного,  залежно  від  конкретної  слідчої  ситуації,  слідчий 
повинен скласти якомога більш повне уявлення про всі об-
ставини, які передували і послужили причиною вчинення 
цього кримінального правопорушення.

Досить  типовим  при  розслідуванні,  кримінальних 
правопорушень,  передбачених  ст.  171  КК України,  є  те, 
що  при  допиті  підозрюваного  може  скластися  конфлік-
тна ситуація  коли допитуваний стане заперечувати свою 
причетність  до  факту  перешкоджання,  давати  вигадані, 
неправдиві показання або відмовиться від участі в допиті 
взагалі.  Тоді  необхідно  долати  негативний  настрій  шля-
хом приведення вагомого аргументу, здатного зруйнувати 
скептичне  ставлення  до  перспективи  дачі  показань.  На-
приклад,  доцільно  роз’яснити  допитуваному  підозрюва-
ному  можливість  притягнення  до  передбаченої  законом 
відповідальності самого журналіста, якщо за результата-
ми допиту будуть виявлені ознаки порушення законодав-
ства про засоби масової інформації або адміністративного 
чи  навіть  кримінального  закону.  Однак  така  можливість 
надається слідчому тільки за умови серйозної попередньої 
підготовки до проведення слідчої (розшукової) дії.

Найбільш часто конфліктна ситуація складається, коли 
допитуваний  заперечує  факт  вчиненого  кримінального 

правопорушення  або,  визнаючи  його,  переконує  в  своїй 
необізнаності про належність потерпілого до журналіст-
ської професії, заперечуючи мотив зв’язку злочину з його 
службовою  діяльністю,  визначаючи  інші  причини  вчи-
нення злочину. Подекуди при дачі неправдивих показань 
допитувані пояснювали вчинення ними злочинних дій як 
свою реакцію на незаконні дії журналіста [5, с. 189].

Для вирішення цієї ситуації з метою отримання прав-
дивих  показань  при  допиті  підозрюваного  важливим  за-
лишається  встановлення  з  ним психологічного  контакту. 
З  цією метою необхідно  створити  сприятливу  обстанов-
ку для допиту, використовувати позитивну оцінку деяких 
якостей особи допитуваного, продемонструвати свою обі-
знаність про окремі сторони його життя, ознайомити його 
з обставинами, що пом’якшують винуватість. Крім того, 
слід роз’яснити допитуваному можливість притягнення до 
відповідальності (дисциплінарної, адміністративної, кри-
мінальної) самого журналіста, якщо в ході і за результата-
ми його допиту з’ясуються ознаки порушення потерпілим 
законодавства про ЗМІ. На нашу думку,  торкаючись цієї 
теми,  слідчий може переконати його у необхідності дачі 
правдивих відомостей, а також опису всіх докладних об-
ставин досліджуваної події.

Отже, при допиті підозрюваного в умовах конфліктної 
ситуації найбільш ефективним видається застосування та-
ких тактичних прийомів, як:

–  переконання  в  щиросердому  визнанні  шляхом 
роз’яснення  шкідливих  наслідків  дачі  неправдивих  по-
казань,  звернення  до  позитивних  якостей  допитуваного, 
його чесності, заслуг у минулому, авторитету в колективі, 
серед  друзів,  підлеглих.  Переконання  допитуваного  по-
лягає в передачі йому  інформації  з метою формування у 
нього  образу  ситуації  безперспективності  протидії,  а  та-
кож прийняття та виконання ним рішення про відмову від 
перешкоджання розслідування [6, с. 112];

–  «відволікання  уваги,  або  непрямий  допит» 
[5, с. 354–355], «коли відповіді на питання слідчого допо-
магають знайти відповідь і на основний замаскувати пи-
тання» [7, с. 179];

–  форсування темпу допиту, що передбачає постанов-
ку  несподіваних  питань  з  наростанням  темпу  їх  здавна, 
позбавляючи підозрюваного можливості ретельно проду-
мати відповідь;

–  «допущення легенди», коли викриття неправдивих 
показань досягається шляхом виявлення протиріч у рані-
ше і знову даних показаннях, використання вже встанов-
лених фактів і доказів, або проведення подальших допитів 
особи з метою зіставлення отриманих відомостей;

–  пред’явлення  наявних  доказів.  Найбільш  часто 
такими  доказами  у  досліджуваній  категорії  справ  є  ау-
діозапис  або  відеозйомка,  зроблені  самим  потерпілим 
журналістом або його колегами в момент вчинення кри-
мінального правопорушення, де прослуховуються фрази, 
висловлені підозрюваним, або проглядаються певні його 
дії,  спрямовані  на  вчинення  кримінального  правопору-
шення.  Саме  демонстрація  таких  матеріалів  сприятиме 
спростуванню даних допитуваним неправдивих відомос-
тей;

–  використання показань  співучасників.  Застосуван-
ня цього тактичного прийому має обмежені рамки, оскіль-
ки можливе лише за наявності співучасників. Важливо ви-
значитися з черговістю проведення допиту цих осіб. Крім 
того, важливо для отримання правдивих показань, а також 
у разі відмови від їх дачі, пояснити допитуваному можли-
вість обмови його іншими співучасниками кримінального 
правопорушення, або приписування йому будь-яких епізо-
дів злочинної діяльності самим потерпілим.

Спектр тактичних прийомів, що застосовуються у ході 
допитів, широкий і різноманітний. У нашому випадку для 
отримання правдивих показань доцільно використовувати 
такі методи.
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Показання  необхідно  фіксувати  за  допомогою  тех-
нічних  засобів:  відео-,  аудіозапису, що  дозволить  надалі 
уникнути  звинувачень  у  тиску  або фальсифікації  даних, 
отриманих у ході допиту.

У  разі,  якщо  перешкоджання  здійснювалося  у  співу-
часті,  слід  допитувати  насамперед  осіб,  які  виконували 
другорядну роль: не брали участі в застосуванні насиль-
ства, не висловлювали погроз і т. ін. Це можуть бути осо-
би, котрі були обізнані про злочинний характер дій, здій-
снюваних щодо журналіста, але погодилися «приїхати для 
виду» зі злочинцем на зустріч із журналістом, забезпечу-
ючи його «охорону»; виконати певне доручення (переда-
ти якісь предмети, привезти журналіста на зустріч) і т. ін. 
Такі особи передусім можуть розраховувати на поблажли-
вість і з цією метою, зазвичай, схильні давати більш повні 
і правдиві показання, сприяючи розслідуванню.

Доцільно  пояснити  допитуваному  можливість  стати 
жертвою наклепу інших співучасників або самого потер-
пілого,  який може «приписати» йому  інші  епізоди пере-
шкоджання, факти примусу. Пред’являючи вже отримані 
показання  інших осіб, можна домогтися  спроби допиту-
ваного дати показання хоча б з метою звести до мінімуму 
свою  роль  у  вчиненому.  Не  рекомендується  відкривати 
допитуваному невідомі йому факти нападу на журналіс-
та, заподіяння шкоди його здоров’ю внаслідок психічно-
го насильства і т. ін. У таких випадках особа також більш 
схильна до відвертої бесіди зі слідчим, не чекаючи викри-
ваючих  показань  інших  учасників  кримінального  прова-
дження.

Слід  використовувати  й  інші  психологічні  прийоми. 
Слідчий може навести приклад (підготувавшись заздале-
гідь) неправомірних дій журналіста, випадок поширення 
відомостей,  що  не  відповідають  дійсності,  розповісти 
про рішення суду, зобов’язати редакцію ЗМІ опублікува-
ти  спростування  відомостей,  які  ганьблять  певну  особу 
тощо. Якщо під час підготовки до допиту з’ясувалося, що 
підозрюваний  (або  його  знайомі,  друзі,  родичі)  вже  мав 
досвід  захисту  своїх  інтересів  у  суперечці  зі  ЗМІ  в  по-
рядку цивільного судочинства, доцільно обговорити з ним 
цей випадок. Розпитати про причини «програшу» проце-
су, поговорити про те, що ЗМІ дуже складно притягнути 
до відповідальності, про некомпетентність багатьох жур-
налістів,  упередженість  «журналістських  розслідувань», 
«однобокість» їх матеріалів і т. ін. Можливо, співчутливе 
ставлення слідчого до конфліктної ситуації  та ролі в ній 
підозрюваного викличе його відвертість [8, с. 97].

Допитуваному,  що  займає  відповідальну  посаду,  до-
цільно  поставити  питання  про  його  трудову  діяльність, 
його заслуги і про те, як і ким вони були відзначені. Обі-
знаність слідчого про особу такого підозрюваного, непід-
робна повага до його досвіду і заслуг допоможе подолати 
його переконаність у несправедливості ставлення до ньо-
го, незаслужених звинуваченнях і неможливості віднови-
ти його добре  ім’я. Якщо ж така особа,  задіявши важелі 
особистих зв’язків чи службові повноваження, намагалася 
чинити тиск на слідство, то вельми ефективним буде ви-
криття його в цих вчинках. Слідчий може розповісти до-
питуваному про спробу втручання у процес розслідування 
з боку будь-яких високопоставлених осіб, про свою (або 
свого керівництва) реакцію на ці спроби. Досить ефектив-
ним є використання доказів таким чином, щоб у підозрю-
ваного  склалося  перебільшене  уявлення  про  обізнаність 
слідчого.  Спиратися  слід,  насамперед,  на  інформацію, 
отриману оперативним шляхом,  і результати проведених 
раніше слідчих (розшукових) дій.

Постановка  питань  за  окремими  точно  встановлени-
ми даними дозволить спонукати допитуваного до думки, 
що  слідчий  має  достатньо  повну  доказову  інформацію. 
Застосовуються  такі  тактичні  прийоми  пред’явлення 
доказів:  роздільне  пред’явлення  різних  доказів  по  на-
ростаючій  або  починаючи  з  головного  аргументу;  одно-

часне  пред’явлення  всієї  сукупності  зібраних  доказів; 
пред’явлення  спочатку  непрямих,  потім  прямих  доказів; 
пред’явлення  доказів  ніби  ненароком,  мимохідь;  надан-
ня  особі  можливості  самостійно  вивчити  докази  своєї 
вини; пред’явлення доказів із демонстрацією можливості 
техніко- криміналістичних  засобів  із  виявлення  прихова-
них слідів кримінального правопорушення;  інші методи, 
широко досліджені в науковій криміналістичній літерату-
рі [9; 10].

За  загальним  правилом,  пред’являти  доказ  не  слід 
доти, доки підозрюваний не допитаний про всі обставини, 
що цікавлять  слідство  і  пов’язані  з  цим доказом. Тільки 
отримавши і зафіксувавши за підписом підозрюваного всі 
отримані пояснення, слід пред’явити доказ, наявність яко-
го  допитуваному  доведеться  якось  пояснювати.  Так,  на-
приклад,  якщо  підозрюваний  заперечує  своє  знайомство 
з журналістом, то ефективним буде пред’явлення його ж 
записної книжки з номером телефону журналіста або за-
пис розмови журналіста з допитуваним.

Іншим дієвим методом допиту із застосуванням дока-
зового матеріалу  є  т.  зв.  «фонове»  подання  доказів. Цей 
метод  заснований  на  особливостях  психіки,  яка  не  до-
зволить почуватися комфортно при демонстрації певного 
предмета, до якого допитуваний має безпосереднє відно-
шення. Приміром, до початку допиту, на видному місці і 
в зовсім звичайному положенні може бути розміщена за-
писка в розгорнутому вигляді, яку залишив підозрюваний, 
що містить погрози на адресу журналіста чи його сім’ї. Її 
слід розташувати  так, щоб вона легко впізнавалася  і  на-
віть читалася допитуваним, якщо це не суперечить цілям 
допиту. Такі ж дії можуть бути здійснені з аудіокасетою чи 
відеокасетою подібного змісту, яка знайома допитуваному. 
Можуть використовуватися відомі йому диктофони, авто-
відповідачі, відеокамери, які він використовував, міг спо-
стерігати в руках або вдома у потерпілого чи інших осіб, 
на  яких чинився вплив. Крім  того, можна розмістити на 
столі декілька папок із наклеєним на їх корінці прізвищем 
допитуваного,  або  архівні  справи,  що  стосуються  його 
кримінального минулого. Ці предмети покликані створити 
ілюзію повної поінформованості слідчого, а для допиту-
ваного   ускладнити дачу неправдивих показань щодо, на-
приклад, наявності та характеру висловлених ним погроз, 
обставин його біографії і т. ін. [11, с. 177].

Під час дачі показань підозрюваний може використо-
вувати такі способи дачі неправдивих показань: повністю 
заперечувати  свою  участь  у  примушуванні  журналіста; 
заперечувати сам факт примусу, пояснюючи усе «добро-
вільністю» дій працівника ЗМІ; визнавати вину частково, 
заперечуючи, наприклад, факт психічного тиску (заляку-
вання)  або нанесення побоїв журналісту чи пошкоджен-
ня його майна; покладати всю відповідальність на себе з 
метою захистити від кримінальної відповідальності інших 
осіб і навпаки.

Якщо  особа  відмовляється  від  дачі  показань  або  по-
відомляє  вигадані  відомості,  слідчий  повинен  з’ясувати 
мотиви такої поведінки. Необхідно роз’яснювати, що, ка-
тегорично відмовляючись від дачі показань, допитуваний 
одночасно позбавляє себе можливості дати і виправдуваль-
ні відомості, порушуючи власне право на захист, оскільки 
суд не зможе врахувати обставини, що пом’якшують від-
повідальність.

Для  подолання  відмінностей  у  послідовності  даних 
показань можна застосовувати такий метод: ретельно про-
тягом  серії  допитів,  в  числі  інших,  задавати  одні  й  ті ж 
питання  і  порівнювати  потім  отримані  на  них  відповіді, 
з метою виявлення  будь-якої  невідповідності. Ці  відмін-
ності  в  показаннях  підозрюваному  згодом  пропонується 
пояснити і дати правдиві показання [8, с. 99].

Цілком можлива ситуація, в якій виконання найбільш 
небезпечних  форм  перешкоджання      насильства  –  було 
доручено  кільком  виконавцям  із  числа  осіб,  які  мають 
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 судимість і ведуть відповідний спосіб життя, а також чле-
нам певного злочинного угруповання.

При допиті підозрюваних      співучасників криміналь-
ного правопорушення їм можуть бути поставлені питання, 
спрямовані на встановлення даних про особу співучасни-
ків  і  їх роль у вчиненні кримінального правопорушення. 
У  такому  разі  дуже  велика  ймовірність  виявлення  ознак 
інших кримінальних правопорушень, що характеризують 
спеціалізацію злочинної організації. Якщо підозрюваний 
категорично відмовляється від дачі показань, слідчий по-
винен роз’яснювати процесуальні права й обов’язки під-
озрюваного, донести до нього викривальну позицію слід-
ства,  документально  зафіксувати  факти  відмови  давати 
показання  (закріплюючи  в  протоколі  відмову  давати  по-
казання з конкретних питань слідчого, а також підписува-
ти протокол) можливість дати показання з реабілітуючих 
обставин і т. ін.

Висновки. Підводячи  підсумок,  відзначимо,  що  до-
пит, без сумніву – ключова слідча (розшукова) дія у роз-

слідуванні  будь-якого  кримінального  провадження.  Цим 
пояснюється  необхідність  ретельної  підготовки  до  його 
проведення. У таких кримінальних провадженнях, де час-
тими  є  допити  бізнесменів,  високопосадовців,  чиновни-
ків,  має  свою  специфіку  діяльність  слідчого.  Саме  тому 
доволі перспективним є й широке використання слідчим 
рекомендованих психологічних прийомів ведення допиту.

Найбільш  дієвими  прийомами  і  засобами  правомір-
ного  психологічного  впливу  на  підозрюваного  при  про-
веденні  його  допиту  у  кримінальних  провадженнях  про 
перешкоджання  законній  професійній  діяльності  жур-
налістів,  з метою отримання правдивих показань,  є  такі: 
переконання;  використання  позитивних  рис  особистості 
допитуваного особи; пред’явлення наявних доказів; при-
йоми «припинення брехні»; допущення легенди; «вичіку-
вання»;  відволікання уваги;  використання  слабких місць 
допитуваного;  створення  враження  поінформованості 
слідчого;  створення  «незаповненості»;  форсований  темп 
допиту; послідовність; раптовість; зняття напруги.
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Аналізуються питання кримінальної відповідальності за злочини, ознакою складів яких є істотна шкода за кримінальним законодав-
ством зарубіжних держав. Здійснено аналіз істотної шкоди як наскрізної ознаки, передбаченої КК, розглянуто її зміст та обсяг, а також 
вивчено співвідношення поняття «істотна шкода» із суміжними кримінально-правовими поняттями. Висловлюється авторська точка зору 
щодо доцільності імплементації деяких положень зарубіжного законодавства у вітчизняне.
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Анализируются вопросы уголовной ответственности, признаком составов которых являются существенный вред по уголовному законода-
тельству зарубежных государств. Проведен анализ существенного вреда как сквозного признака, предусмотренного УК, рассмотрены его суть 
и объем, а также изучено соотношение между понятием «существенный вред» и смежными уголовно-правовыми понятиями.  Высказывается 
авторская точка зрения о целесообразности имплементации некоторых положений зарубежного законодательства в отечественное.

Ключевые слова: общественно опасные последствия, существенный вред, значительный ущерб, уголовная ответственность, 
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This paper examines the international experience of regulation of criminal responsibility for offences with substantial harm being their es-
sential element is summarized. The research of the topic covered all the articles of Criminal Code, which contain the direct reference to the notion 
“substantial harm” being one of the many constant criminal law notions as well as one of the objective aspects of the offence. The author point of 
view speaks out in relation to expedience of implementation of some positions of foreign legislation in domestic practice.

Key words: great harm, harm to health, socially dangerous consequences, criminal responsibility, extensive damage, foreign experience.

Постановка проблеми.  КК  України  має  реформу-
ватися  відповідно  до  стратегії  європейської  інтеграції  з 
урахуванням найкращих  іноземних  стандартів,  у  зв’язку 
з  чим  важливого  значення  набуває  вивчення  іноземного 
права,  яке  відкриває перед юристом нові  обрії,  дозволяє 
йому  краще пізнати  право  своєї  країни,  оскільки  специ-
фічні риси цього права особливо виразно виявляються по-
рівняно з іншими системами. Без порівняльно-правового 
методу аналіз будь-якого явища чи процесу кримінально- 
правової дійсності не буде всебічним, а отже, об’єктивним, 
через це пізнавальна цінність наукової роботи буде міні-
мальна [1, с. 32].

З  огляду  на  це  проаналізуємо  зарубіжний  досвід  ре-
гламентації  кримінальної  відповідальності  за  злочини, 
ознакою складу яких виступає істотна шкода. Таке дослі-
дження  сприятиме  різнобічному  аналізу  досліджуваної 
проблеми, а також допоможе виявити переваги і недоліки 
окремих законодавчих конструкцій. Окрім того, порівнян-
ня законодавства зарубіжних держав надасть змогу вияви-
ти позитивний досвід, який варто впровадити у національ-
ну  правову  систему,  та  вказати  на  законодавчі  рішення, 
яких треба уникнути.

Стан опрацювання.  Питання  регламентації  відпо-
відальності  за  злочини,  ознакою  складів  яких  є  істотна 
шкода, у кримінальному законодавстві зарубіжних держав 
порушувались у кримінально-правовій літературі, як пра-
вило, в межах опрацювання того чи  іншого злочину. Зо-
крема, акцентувалося на визначенні істотної шкоди як ма-
лозначного діяння  чи діяння, передбаченого відповідною 
диспозицією статті. Проте ніхто з авторів не досліджував 
комплексно поняття істотної шкоди в зарубіжному аспекті 
з  урахуванням усіх  суспільно-небезпечних наслідків,  які 
її позначають.

Таким  чином,  основною  метою цієї  статті  є  аналіз 
зарубіжного  досвіду  регламентації  кримінальної  відпо-
відальності  за  злочини,  ознакою  складів  яких  є  істотна 
шкода.

Виклад основного матеріалу. Україна  географічно 
та  історично  завжди  була  в Європі. Проте  історія  все ж 
таки  пов’язує  нас  із  пострадянським  простором. Вважа-
ємо,  що  в  цьому  контексті  неабиякий  науковий  інтерес 
становить  правове  регулювання  питання  регламентації 
кримінальної відповідальності за злочини, ознакою скла-
дів яких  є  істотна шкода в кримінальному  законодавстві 
держав пострадянського простору, які приймалися майже 
в однакових економічних, соціальних і політичних умовах 
як  результат  розвитку  кримінально-правової  доктрини 
радянської  епохи  (Республіка  Грузія  [2]  (далі  −  Грузія), 
Республіка Вірменія [3] (далі − Вірменія), Киргизька Рес-
публіка [4] (далі − Киргизстан), Республіка Таджикистан 
[5] (далі − Таджикистан), Республіка Казахстан [6] (далі − 
Казахстан), Азербайджанська Республіка [7] (далі − Азер-
байджан), Республіка Узбекистан [8] (далі − Узбекистан).

Втім,  інтеграція  України  в  європейські  структури 
ставить  питання  про  зближення  національного  та  євро-
пейського  законодавства.  У  зв’язку  з  цим  слід  звернути 
увагу  на  положення  кримінального  законодавства  дер-
жав,  які  є  членами  Європейського  Союзу  (Австрійська 
Республіка  [9]  (далі − Австрія), Федеративна Республіка 
Німеччини [10] (далі − ФРН), Французька Республіка [11] 
(далі  − Франція),  Королівство Швеції  [12]  (далі  − Шве-
ція), Королівство Бельгії [13] (далі − Бельгія), Латвійська 
Республіка [14] (далі − Латвія), Литовська Республіка [15] 
(далі − Литва), Королівство  Іспанії  [16]  (далі −  Іспанія), 
Королівство Данії [17] (далі − Данія), Республіка Польща 
[18] (далі − Польща). 

Відразу зазначимо, що термін «істотна шкода» для по-
значення  суспільно  небезпечних  наслідків  згадується  не 
у всіх КК розглядуваних держав. Як правило, вказівка на 
істотну шкоду міститься  у  кримінальному  законодавстві 
пострадянських  держав.  Такий  стан  речей  зумовлений 
спільною  історією  (вплив  кримінального  законодавства 
Радянського Союзу),  яка  дала  поштовх  до  використання 
державами  такої  термінології.  При  цьому  законодавець 
використовує  різні  терміни  для  позначення  наслідків 
злочинних  посягань,  а  зокрема:  «шкода»  (Азербайджан 
(ст. 154), Киргизстан (ст. 135), Білорусь (ч. 2 ст. 230), Ві-
рменія (ст. 148), «збитки» (Казахстан (ст. 182),  Молдова, 
Австрія, Білорусь (ст. 136), «менш тяжка шкода» (Азербай-
джан (ст. 222-1); Грузія (ст. 119)), «шкода у великих розмі-
рах» (Вірменія (ч. 2 ст. 183)), «шкода в особливо великих 
розмірах»  (Республіка  Вірменія  (ч.  3  ст.  183)),  «істотна 
шкода»,  «велика  шкода»  (Азербайджан  (ст.  201),  Вірме-
нія (ст. 182), Білорусь (ст. 190), Грузія (ст. 181), Казахстан 
(ст. 186),  Киргизстан ( ст. 138), Молдова (ст. 224), «серйоз-
на шкода» (Азербайджан (ст. 111), Вірменія (ч. 3 ст. 390), 
ФРН (§ 100а.п. 1), «тяжка шкода» (Азербайджан (ст. 103), 
Вірменія  (ст.  112),  Грузія  (ст.  117),  Казахстан  (ст.  300), 
Киргизстан ( ст. 106), Литва (ст. 99), Данія (ст. 102), ФРН 
(§ 93. п. 1); Польща (ч. 2 ст. 140), «шкода, яка має особливу 
тяжкість» (Іспанія). 

Звернемо увагу  і на те, що в окремих статтях КК за-
рубіжних  держав  «істотна  шкода»  використовується  як 
альтернатива  іншим  суспільно-небезпечним  наслідкам, 
передбаченим  у  диспозиції  статті  (частини  статті  КК). 
А це, своєю чергою, дає всі підстави вважати, що ступінь 
суспільної небезпеки таких однопорядкових альтернатив-
них суспільно-небезпечних наслідків перебуває на одному 
рівні.  Так,  у  низці  статей КК  зарубіжних  країн  поряд  із 
словосполученням «істотна шкода» законодавець вводить 
дещо схожі поняття – «велика шкода» (ч. 1 ст. 322 КК Ві-
рменії),  «значна  шкода»  (ч.  1  ст.  301  КК  Узбекистану), 
«шкода у великому розмірі» (ст. 383 КК Білорусії), «істот-
не порушення прав та законних інтересів» (ч.1 ст. 380 КК 
Казахстану).

Варто  зазначити,  що  у  жодному  з  проаналізованих  
КК зарубіжних держав не має законодавчого визначення 
поняття  «істотна шкода». Крім  того,  не  подано  переліку 
суспільно  небезпечних  наслідків,  які  належать  до  істот-
ної шкоди. Можливо,  законодавці  цих  держав  залишили 
вирішення  відповідної  проблеми  на  розгляд  працівників 
правоохоронних  чи  судових  органів,  які  застосовують 
відповідну  кримінально-правову  норму.  Проте  навряд 
чи  такий підхід  є правильним, оскільки,  як  справедливо 
вказує В.О. Навроцький, вирішення часткових питань без 
попереднього розв’язання загальних неминуче наштовхує 
на них, призводить до непослідовності та суперечностей 
[19, с. 7]. Не викликає заперечень той факт, що зміст будь-
якого оцінного поняття, в  тому числі й  істотної шкоди є 
різним залежно від виду злочину, його складу (основний, 
кваліфікований, особливо кваліфікований), способу опису 
суспільно небезпечного діяння у диспозиції статті та його 
наслідків тощо.

Поняття  істотної  шкоди  визначається,  лише  якщо 
така полягає  у матеріальних  втратах. Так,  у  примітці  до 
ст.  261 КК Азербайджанської Республіки  вказується, що 
«під  словами  «істотна  шкода»  необхідно  розуміти  суму, 
яка перевищує двохсоткратний розмір умовної фінансової 
одиниці. У ч. 1 ст. 308, 309 КК Вірменії вказується, що іс-
тотна шкода полягає у матеріальних втратах та оцінюєть-
ся в розмірі суми, яка перевищує п’ятисоткратний розмір 
мінімальної заробітної плати, яка встановлена на момент 
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чинення злочину, або вартості шкоди. Однак до усіх трьох 
роз’яснень одразу ж виникає одне запитання: якщо шкода 
полягає у заподіянні нематеріальних збитків, то критеріїв 
її визначення немає? Відповідно до положень криміналь-
ного законодавства зарубіжних держав виходить саме так. 

Разом  із  тим  аналіз  КК  зарубіжних  держав  свідчить 
про  те,  що  істотною  може  визнаватися  шкода  здоров’ю 
людини, тваринному або рослинному світу, навколишньо-
му середовищу (ч. 2 ст. 252 КК Азербайджану, ч. 1 ст. 287 
КК Вірменії, ч. 2 ст. 283 КК Казахстану, п. «а» ч. 2 ст. 226 
КК Таджикистану, ч. 1 ст. 224 КК Молдови) та полягати у 
порушенні охоронюваних Конституцією України чи інши-
ми законами прав та свобод людини  і  громадянина  (ч. 1 
ст.  182,  ст.  308 КК Вірменії,  ч.  1  ст.  181 КК Грузії,  ч.  1 
ст. 181, ч.1 ст. 226, ч. 1 ст. 229, ч. 1 ст. 327 КК Казахстану, 
ст. 138 КК Киргизстану, ст. 144 КК Узбекистану, ст. 190, 
ст. 383 КК Білорусі), інтересів воєнної служби тощо (ч. 1 
ст. 383 КК Грузії, ч. 1 ст. 367 КК Казахстану, ч. 1 ст. 355 
КК Киргизстану).

Таким  чином,  аналіз  диспозицій  статей,  в  яких  міс-
титься вказівка на термін «істотна шкода», дає змогу за-
пропонувати класифікацію різновидів істотної шкоди: 

1)  істотна шкода, яка полягає у заподіянні матеріаль-
них  збитків  (ст.  261 КК Азербайджану,  ст.  322 Вірменії, 
ст. 350 КК Білорусі);

2) істотна шкода, яка характеризується спричиненням 
фізичної шкоди (ст. 248 КК Азербайджану, ст. 284 КК Ві-
рменія);

3)  істотна шкода,  яка полягає  в  заподіянні моральної 
шкоди (ст. 144 КК Узбекистану, ст. 190, ст. 383 КК Біло-
русі);

4)  істотна шкода,  яка полягає у  заподіянні  як матері-
альної,  так  і  фізичної шкоди  (ст.  288 КК  Грузії,  ст.  278, 
ст. 283 КК Казахстану, ст. 224 КК Молдови).

Слід зазначити, що істотна шкода здебільшого висту-
пає  як  обов’язкова  ознака  основного  (простого)  складу 
злочину  (КК Азербайджанської Республіки  (ст.  201), КК 
Республіка  Вірменія  (ст.  182),  КК  Республіки  Білорусь 
(ст.  190).  Окрім  того,  істотна    шкода  виступає  кваліфі-
куючою ознакою у КК Білорусі (ч. 2 ст. 197), Грузії (ч. 2 
ст. 180), Казахстану (ч. 2 ст. 283) та особливо кваліфіку-
ючою у КК Грузії (ч. 3 ст. 383). Видається, істотна шкода 
має  використовуватися  лише  виключно  для  визначення 
суспільної  небезпечності  діяння  і  аж  ніяк  не  виступати 
у  ролі  кваліфікуючих  чи  особливо  кваліфікуючих  ознак 
складів злочинів.

Аналіз  положень  КК  зарубіжних  держав  засвідчує, 
що  законодавець  передбачив  відповідальність  не  лише 
за  спричинення  злочином  істотної шкоди,  але й  за  ство-
рення загрози  її  заподіяння. Однак вказівка у диспозиції 
статті на юридичну конструкцію «створення загрози спри-
чинення істотної шкоди» трапляється вкрай рідко. Серед 
досліджуваних  кодексів  кримінальна  відповідальність  за 
створення  загрози  спричинення  істотної шкоди передба-
чена лише у КК Азербайджану (ст. 248), Казахстану (ч. 1 
ст. 278, ст. 279), Киргизстану (ч. 1 ст. 266), Молдови (ч. 1 
ст. 224) та Таджикистану (ч. 1 ст. 223). 

Що ж до видів покарань за спричинення злочином іс-
тотної шкоди та створення загрози її заподіяння, то необ-
хідно  зазначити, що  у КК деяких  зарубіжних  держав не 
враховується  співвідношення  ступенів  суворості  окре-
мих видів покарань. Так, для прикладу, у ч. 1 ст. 223 КК 
Таджикистану  за порушення правил безпеки під час по-
водження з екологічно небезпечними речовинами та від-
ходами, якщо це  створило загрозу спричинення істотної 
шкоди навколишньому середовищу, передбачене покаран-
ня у вигляді виправних робіт на строк до двох років або 
обмеження волі на  строк до  трьох років чи позбавлення 
волі на строк до двох років. Натомість за спричинення іс-
тотної шкоди  навколишньому  середовищу  внаслідок  по-
рушення правил експлуатації установок, споруд чи інших 

об’єктів передбачене покарання у вигляді штрафу або ви-
правних робіт на термін до двох років або обмеження волі 
на термін до трьох років (ч. 1 ст. 227 КК Таджикистану). 
Гадаємо, що за діяння, яке не спричинило жодних наслід-
ків матеріального  характеру,  а  створило лише  загрозу  їх 
настання, не може бути встановлено покарання суворіше, 
ніж за діяння аналогічного характеру, яке спричинило від-
повідні наслідки.

Варто вказати на те, що в диспозиціях окремих статей 
КК зарубіжних держав законодавець істотну шкоду, завда-
ну людині, прирівнює до істотної шкоди, завданої тварині, 
рослинному світу  і т. д. Наприклад, у КК Азербайджану 
(ч.  2  ст.  252)  передбачена  кримінальна  відповідальність 
за вчинення суспільно-небезпечного діяння, яке заподіяло 
істотну шкоду здоров’ю людини, тваринному чи рослин-
ному світу, рибним запасам, навколишньому середовищу, 
зонам відпочинку чи іншим охоронюваним законом інтер-
есам. Норми із таким змістом передбачені також у КК Ві-
рменії  (ст.  284);  Грузії  (ч.  1  ст.  288,  ст.  180); Казахстану 
(ст.ст. 278, 279, 283), Киргизстану (ст. 260), Таджикистану 
(ст. 223). Таким чином, законодавець фактично прирівнює 
істотну шкоду, завдану людині, до інших менш шкідливих 
наслідків. Водночас в інших статях КК зарубіжних держав 
законодавець шкоду,  завдану  людині,  закріплює  кваліфі-
куючою ознакою щодо наслідків у вигляді  істотної шко-
ди рослинному чи тваринному світу (п. 1 ч. 2 ст. 287, ч. 2 
ст. 289 КК Вірменії, ч. 2 ст. 227 КК Таджикистану).

Деякі особливості містить зміст суб’єктивної сторони 
складів  злочинів,  ознакою  яких  є  істотна  шкода.  Зокре-
ма,  в  одних  випадках  законодавець  вказує, що  відповід-
ні  посягання  вчиняються  з  необережною  формою  вини  
(ст.ст. 291, 315 КК Вірменії, ст. 248 КК Білорусії, ст. 288, 
ч. 3 ст. 383 КК Грузії, ст. 229 КК Литви), в інших – як з умис-
ною,  так  і  необережною  формами  вини  (ст.ст.  287−290, 
ст. 298 КК Вірменії).

Аналіз  положень  кримінального  законодавства  зару-
біжних держав засвідчує, що поняття істотної шкоди ви-
користовується не лише для позначення суспільно небез-
печних наслідків, але й як критерій малозначності діяння. 
Разом із тим поняття «малозначності діяння» передбачене 
не у всіх КК зарубіжних держав, а зокрема: Азербайджану 
(ч. 2 ст. 14), Вірменії (ч. 2 ст. 18), Білорусії (ст. 11), Грузії 
(ч. 2 ст. 7), Казахстану (ч. 2 ст. 9), Киргизстану (ч. 2 ст. 8), 
Молдови (ч. 2 ст. 14), Білорусі (ч. 4 ст. 11). Так, за КК Біло-
русі малозначним варто визнавати діяння, яке не спричи-
нило та не могло спричинити істотної шкоди охоронюва-
ним кримінальним законом інтересам (ч. 4 ст. 11). Схоже 
положення містить ч. 2 ст. 18 КК Вірменії.

Однак здебільшого поняття істотної шкоди як критерій 
малозначності діяння у КК зарубіжних держав не викорис-
товується. Так, наприклад, у ч. 2 ст. 8 Киргизстану вказуєть-
ся, що не є злочином дія чи бездіяльність, яка формально 
підпадає під ознаки діяння передбаченого Особливою час-
тиною КК, однак через малозначність не являє суспільної 
небезпеки.  На  відміну  від  ч.  2  ст.  8  КК  Киргизстану,  де 
йдеться про відсутність суспільної небезпечності малознач-
ного діяння, ч. 2 ст. 14 КК Молдови акцентує на відсутності 
шкоди,  що  потягла  б  необхідність  кримінальної  відпові-
дальності особи, яка його вчинила, або відсутності ступеня 
шкідливості злочину. Цікавим для порівняння є КК Польщі, 
в якому взагалі не міститься поняття малозначності, однак 
у ст. 1 §2 вказується, що не є злочином заборонене діяння, 
суспільна шкідливість якого є незначною. У КК Азербай-
джану (ч. 2 ст. 14), Грузії (ч. 2 ст. 7), Казахстану (ч. 2 ст. 9) 
як критерій малозначності діяння використовується понят-
тя «шкода». Наприклад, ч. 2 ст. 7 КК Грузії передбачено, що 
не є злочином діяння, яке хоча формально містить ознаки 
діяння,  передбаченого  КК,  однак  через  малозначність  не 
спричинило шкоди або не створило загрози її спричинення, 
яка б зумовила необхідність притягнення особи до кримі-
нальної відповідальності.
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Висновки. Загалом проведення дослідження дає під-
стави  для  таких  висновків.  Невдалими  вважаємо  поло-
ження  кримінального  законодавства  держав  колишнього 
СРСР (Вірменія (ст. 284); Грузія (ч. 1 ст. 288, ст. 180); Ка-
захстан (ст.ст. 278, 279, 283), Киргизстан (ст. 260), Таджи-
кистан (ст. 223), в яких законодавець фактично прирівнює 
істотну шкоду, завдану людині, до інших менш шкідливих 
наслідків. Окрім  цього,  не  досить  вдалим  варто  визнати 
законотворчий досвід Таджикистану, де під час констру-
ювання  кримінально-правових  санкцій  не  враховується 
співвідношення  ступенів  суворості  окремих  видів  пока-
рань, а, зокрема, за створення загрози спричинення істот-
ної шкоди навколишньому середовищу передбачене більш 
суворе покарання, аніж за діяння аналогічного характеру, 

яке спричинило відповідні наслідки. Відповідно, такі по-
ложення не заслуговують на запозичення в Україні, навпа-
ки, їх варто остерігатися.

Водночас  у  контексті  проведеного  аналізу  заслуго-
вує  на  підтримку  законодавчий  досвід  ФРН  та  Франції. 
У КК цих держав законодавець, як правило, не вказує на 
узагальнені  кримінально-правові  наслідки,  в  тому  числі 
істотну шкоду,  а  конкретно  позначає  відповідні  суспіль-
но-небезпечні  наслідки.  Такий  підхід  заслуговує  на  ува-
гу, оскільки визначення наслідків, в тому числі й істотної 
шкоди,  має  забезпечувати  точність  у  тлумаченні  кримі-
нального закону під час його застосування. Тому наслідок 
має піддаватись або кількісним вимірам, або конкретному 
якісному визначенню.
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У статті проаналізовані злочини невеликої тяжкості в частині призначення покарання за чинним КК України. Відповідно до проведено-
го аналізу наведена класифікація злочинів невеликої тяжкості. Крім того, приділено увагу питанню призначення більш м’якого покарання, 
ніж передбачено законом, яке поширюється на категорію злочинів невеликої тяжкості, окрім корупційних злочинів невеликої тяжкості.

Ключові слова: злочини невеликої тяжкості, покарання, штраф, громадські роботи, виправні роботи, арешт, позбавлення волі.

В статье проанализированы преступления небольшой степени тяжести в части назначения наказания за действующим УК Украины. 
В соответствии с проведенным анализом дана классификация таких преступлений. Кроме того, уделено внимание вопросу назначения 
более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, которое распространяется на категорию преступлений небольшой тяжести, кро-
ме коррупционных преступлений небольшой степени тяжести. 

Ключевые слова: преступления небольшой степени тяжести, наказание, штраф, общественные работы, исправительные работы, 
арест, лишение свободы.

The article analyzes crimes of minor severity in terms of the purpose of punishment for the current Criminal Code of Ukraine and their clas-
sification is given. In accordance with the conducted analysis of there is classification of such crimes. In addition, paid attention to the question 
of setting of more light punishment, than envisaged by a law that spreads to the category of crimes of small weight, except the corruption crimes 
of small degree of weight.

Key words: crimes of small degree of weight, punishment, fine, social works, correctional works, arrest, imprisonment.

Постановка проблеми. Категорія злочинів невеликої 
тяжкості має безпосереднє значення для дії інститутів За-
гальної частини КК України, зокрема, для розділу Х «По-
карання та його види» (ст. 53 КК) та розділу ХІ «Призна-
чення покарання» (ст. 69 КК).

Злочини невеликої тяжкості становлять доволі значну 
кількість  серед  інших  злочинних діянь, представлених в 
Особливій частині КК. Необхідно звернути увагу на ста-
тистичні дані, представлені МВС України (до 2012 р.) та 
Генеральною  прокуратурою  України  (з  2012  р.  по  т.ч.) 
щодо  стану  та  структури  злочинності  в  Україні  [1−13]. 
Так,  за  даними МВС України,  за  2005  р.  показник  кіль-
кості злочинів невеликої тяжкості становив 13,5% від за-
гальної  кількості  кримінально  караних  правопорушень, 
у  2006  р.  –  17%,  у  2007  р.  –  19,6%,  у  2008  р.  –  21%,  у 
2009 р. – 17,7%, у 2010 р. – 14,5%, у 2011 р. – 13,3%. За да-
ними Генеральної прокуратури України: у 2012 р. – 12,9%, 
у 2013 р. – 28,7%, у 2014 р. – 25,2%, у 2015 р. – 22,8%, у 
2016 р. – 20,8%, у 2017 р. – 20,4%, у 2018 р. – 21,9%. Так, 
явно  просліджується  стійка  тенденція  до  доволі  великої 
кількості (в межах 20–28%) зареєстрованих кримінальних 
проваджень злочинів невеликої тяжкості.

Метою дослідження є дослідження злочинів невели-
кої  тяжкості  в  частині  призначення  покарання  за  дослі-
джуване коло діянь, правовий аналіз різновидів покарань, 
визначених у санкціях статей Особливої частини Кримі-
нального кодексу України, які передбачають відповідаль-
ність за злочини невеликої тяжкості.

Обрана  тема дослідження відповідає  тематиці кримі-
нологічних досліджень в Україні, пріоритетним напрямам 
наукових  та  дисертаційних  досліджень  у  системі  МВС 
України на період 2015−2019 рр., планам науково-дослід-
ної роботи Дніпропетровського державного університету 
внутрішніх справ. 

Аналіз наукових досліджень та публікацій.  Про-
блеми  класифікації  злочинів  залежно  від  ступеня  тяж-

кості  відображені  в  роботах  вітчизняних  науковців,  а 
саме: Г.С. Крайніка, Л.М. Кривоченко, В.О. Навроцького, 
В.О. Тулякова, А.М. Ященко та інших. Однак наукові до-
слідження проводилися  стосовно  загальної  класифікації, 
а стосовно окремо злочинів невеликої тяжкості таких до-
сліджень проводилось недостатньо. На особливу увагу за-
слуговує  впровадження  інституту  кримінальних  поступ-
ків, які безпосередньо стосуватимуться обраної нами для 
дослідження  теми.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вирішу-
ючи питання про правила призначення покарання, ПВСУ 
у  постанові  «Про  практику  призначення  судами  кримі-
нального покарання» від 24 жовтня 2003 р. № 7  звертає 
увагу судів на те, що вони під час призначення покарання 
в кожному випадку  і щодо кожного підсудного, який ви-
знається  винним  у  вчиненні  злочину,  мають  суворо  до-
тримуватись  вимог  ст.  65  КК  стосовно  загальних  засад 
призначення покарання,  оскільки  саме через останні ре-
алізуються принципи законності, справедливості, обґрун-
тованості та індивідуалізації покарання (п. 1 постанови). 
Таке покарання має бути необхідним і достатнім для ви-
правлення  засудженого  та попередження нових  злочинів 
(абз. 1 п. 1 постанови) [14].

З  огляду  на  зміст  ч.  1  ст.  65  КК  до  загальних  засад 
призначення покарання можна зарахувати такі: 1) призна-
чення покарання у межах, установлених у  санкції  статті 
Особливої частини КК, що передбачає відповідальність за 
вчинений злочин, за винятком випадків, передбачених ч. 2 
ст. 53 КК; 2) призначення покарання відповідно до поло-
жень Загальної частини КК; 3) призначення покарання з 
огляду на ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу ви-
нного  та  обставини, що пом’якшують  та  обтяжують по-
карання. 

Варто зауважити, що досліджувана категорія злочинів 
справляє  неабиякий  вплив  на  норму,  якою  регулюються 
питання,  пов’язані  з  покаранням  у  вигляді штрафу.  Так, 
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розмір штрафу визначається судом залежно від  тяжкості 
вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану ви-
нного в межах від  тридцяти н.м.д.г. до п’ятдесяти тисяч 
н.м.д.г.,  якщо статтями Особливої частини КК не перед-
бачено вищого розміру штрафу. Тобто розмір штрафу як 
основного  покарання  за  злочин  невеликої  тяжкості  має 
становити  від  тридцяти  до  трьох  тисяч  н.м.д.г.  Якщо  в 
санкції статті зазначено «карається штрафом до п’ятдесяти 
н.м.д.г.», то  її варто розуміти як «карається штрафом від 
тридцяти до п’ятдесяти н.м.д.г.». 

Деякі науковці зазначають: «Суд обов’язково має роз-
глядати можливість призначення штрафу у випадках, пе-
редбачених  Особливою  частиною  КК,  оскільки  штраф 
можна застосовувати і як основне, і як додаткове покаран-
ня. Водночас штраф не слід розглядати як засіб відкупу від 
покарання або розорення винуватця» [15, с. 73].

Аналіз  норм,  які  встановлюють  відповідальність  за 
злочини  невеликої  тяжкості  у  виді  штрафу,  показав,  що 
штраф визначено у чітких розмірах («від» і «до»), або ви-
значено верхню межу розміру штрафу («до»).

В  Особливій  частині  КК  України  встановлено  такі 
розміри  штрафів  за  злочини  невеликої  тяжкості:  1)  до 
п’ятдесяти н.м.д.г.: ч. 1 ст. 125, ч. 1 ст. 126, ч. 1 ст. 139, 
ч. 1 ст. 143, ст. 145, ч. 1 ст. 154, ч. 1 ст. 168, ч. 1 ст. 171, 
ч. 1 ст. 173, ст. 174, ч. 1 ст. 180, ч. 2 ст. 180, ч. 1 ст. 190, 
ч. 1 ст. 192, ст. 195, ст. 197, ч. 1 ст. 269, ч. 1 ст. 280, ч. 1 
ст. 283,  ст. 285, ст. 293, ст. 295, ч. 1 ст. 299, ч. 1 ст. 302, ч. 
1 ст. 311, ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 323, ч. 1 ст. 326, ч. 1 ст. 337, 
ч. 2 ст. 338, ст. 339, ст. 356, ч. 1 ст. 357, ч. 3 ст. 357, ч. 4 
ст. 358, ч. 1 ст. 376, ч. 1 ст. 412, ст. 445; 2) до сімдесяти 
н.м.д.г.:  ч.  1  ст.  319,  ч.  1  ст.  327,  ч.  2  ст.  337;  3) до ста 
н.м.д.г.: ч. 1 ст. 184, ч. 1 ст. 238, ст. 247, ч. 1 ст. 268, ч. 1 ст. 
281, ч. 1 ст. 282, ст. 284, ч. 1 ст. 298 ч. 1 ст. 325, ч. 1 ст. 343, 
ч. 1 ст. 353, ч. 1 ст. 358; 4) до ста п’ятдесяти н.м.д.г.: ч. 1 
ст. 300; 5) до двохсот н.м.д.г.: ч. 1 ст. 142, ч. 2 ст. 171, ч. 1 
ст. 239, ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 342, ч. 2 ст. 358; 6) до двохсот 
п’ятдесяти н.м.д.г.: ст. 254, ч. 1 ст. 366; 7) до однієї тисячі 
н.м.д.г.: ч. 2 ст. 184; 8) від п’ятдесяти до ста н.м.д.г.: ч. 2 
ст. 125, ст. 132, ч. 1 ст. 134, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 163, ч. 2 
ст. 173, ч. 2 ст. 244, ч. 1 ст. 2981, ч. 2 ст. 192, ч. 1 ст. 301, ч. 1 
ст. 387; 9) від п’ятдесяти до ста двадцяти н.м.д.г.: ч. 1 
ст.  270;  10)  від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти н.м.д.г.: 
ч.  1  ст. 279; 11) від п’ятдесяти до двохсот н.м.д.г.:  ч.  1 
ст. 313, ч. 1 ст. 347, ч. 1 ст. 3471; 12) від п’ятдесяти до 
трьохсот н.м.д.г.: ч. 1 ст. 385, ст. 386; 13) від ста до ста 
п’ятдесяти н.м.д.г.: ч. 1 ст. 193; 14) від ста до двохсот 
н.м.д.г.: ч. 1 ст. 164, ч. 1 ст. 165, ч. 1 ст. 1881, ч. 1 ст. 241, 
ч. 1 ст. 242, ч. 3 ст. 243, ч. 1 ст. 244, ч. 1 ст. 248, ч. 1 ст. 249, 
ч. 1 ст. 252, ч. 1 ст. 272, ч. 1 ст. 275, ч. 2 ст. 342, ст. 360, ч. 1 
ст. 397; 15) від ста до двохсот п’ятдесяти н.м.д.г.: ч. 1 
ст. 354; 16) від ста до трьохсот н.м.д.г.: ч. 1 ст. 1581, ч. 1 
ст. 159, ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 2392, ч. 2 ст. 300, 
ч. 1 ст. 381, ч. 2 ст. 387; 17) від ста до п’ятисот н.м.д.г.: 
ч. 1 ст. 310; 18) від ста до тисячі н.м.д.г.: ч. 1 ст. 351, ч. 1 
ст. 3511; 19) від ста п’ятдесяти до двохсот п’ятдесяти 
н.м.д.г.: ст. 290; 20) від ста п’ятдесяти до чотирьохсот 
н.м.д.г.: ч. 1 ст. 3641, ч. 1 ст. 3683, ч. 1 ст. 3684; 21) від двох-
сот до трьохсот н.м.д.г.: ч. 1 ст. 1971, ч. 1 ст. 344; 22) від 
двохсот до п’ятисот н.м.д.г.: ч. 1 ст. 136, ч. 1 ст. 161, ч. 3 
ст. 171, ч. 1 ст. 2391, ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 3692, ч. 1 ст. 388; 
23) від двохсот до однієї тисячі н.м.д.г.: ч. 1 ст. 176, ч. 1  
ст. 177; 24) від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот н.м.д.г.: 
ч.  3  ст.  354;  від трьохсот до п’ятисот н.м.д.г.:  ч.  3  ст. 
1971, ст. 227, ч. 1 ст. 374, ч. 2 ст. 397; 25) від трьохсот до 
шестисот н.м.д.г.: ч. 1 ст. 240; 26) від п’ятисот до тисячі 
н.м.д.г.: ч. 2 ст. 136, ч. 1 ст. 175, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 2051, 
ч. 2 ст. 2051, ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 3611, ст. 363, ч. 1 ст. 3631, 
ч. 1 ст. 3612; 27) від п’ятисот до двох тисяч н.м.д.г.: ч. 2 
ст.  351;  28)  від шестисот до однієї тисячі н.м.д.г.:  ч.  1 
ст.  362;  29)  від восьмиста до однієї тисячі н.м.д.г.:  ч.  1 
ст. 2202; 30) від однієї тисячі до двох тисяч н.м.д.г.: ч. 1 

ст.  212,  ч.  1  ст.  2121,  ч.  1  ст.  2231;  31) від однієї тисячі 
п’ятсот до двох тисяч н.м.д.г.: ч. 1 ст. 213; 32) від двох 
тисяч до трьох тисяч н.м.д.г.: ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 2322 
КК України.

Змога застосувати покарання у виді штрафу в санкціях 
зазначених статей існує поряд з іншими, альтернативними 
видами покарань, такими як громадські роботи, виправні 
роботи,  арешт,  обмеження  волі,  позбавлення  права  обі-
ймати певні посади чи займатися певної діяльністю, служ-
бове обмеження, тримання в дисциплінарному батальйо-
ні, позбавлення волі. 

Виключно  штраф  як  покарання  передбачено  в  санк-
ціях статей КК України: 1) до однієї тисячі н.м.д.г.: ч. 1 
ст.  183;  2)  від п’ятисот до однієї тисячі н.м.д.г.:  ч.  1 
ст. 216, ст. 227; 3) від п’ятисот до двох тисяч н.м.д.г.: ч. 1 
ст. 205; 4) від семисот п’ятдесяти до двох тисяч н.м.д.г.: 
ч. 1 ст. 2321; 5) від восьмисот до однієї тисячі н.м.д.г.: ч. 1 
ст. 2201, ч. 3 ст. 2201; 6) від однієї тисячі до двох тисяч 
н.м.д.г.: ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 2091, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 224, 
ч.  1  ст.  229,  ч.  1  ст.  2322;  7)  від однієї тисячі до трьох 
тисяч н.м.д.г.: ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 222, ст. 232; 8) від двох 
тисяч до трьох тисяч н.м.д.г.: ч. 2 ст. 2121, ст. 219, ч. 2 
ст. 2201 КК.  

Якщо  особі,  яка  вчинила  злочин  невеликої  тяжкості, 
судом призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі не 
більше трьох тис. н.м.д.г., але яка через певні причини та 
відсутність підстав для розстрочки виплати штрафу його 
не сплачує, то відповідно до ч. 5 ст. 53 КК суд замінює не-
сплачену суму штрафу покаранням у вигляді громадських 
робіт із розрахунку одна година громадських робіт за один 
установлений  законодавством  н.м.д.г.,  або  виправними 
роботами  із  розрахунку  один місяць  виправних  робіт  за 
двадцять  установлених  законодавством  н.м.д.г.,  але  на 
строк не більше двох років.

Усі покарання, передбачені в санкціях Особливої час-
тини КК за злочини невеликої тяжкості, можна поділити 
на три групи. До першої належать покарання, не пов’язані 
з позбавленням волі, до другої – альтернативні покарання, 
або позбавлення волі, або інше, більш м’яке покарання, до 
третьої – покарання у виді позбавлення волі. Аналіз змісту 
санкцій злочинів невеликої тяжкості вказує на їх невелику 
суспільну небезпеку порівняно з іншими злочинами.  

Серед  189  умисних  злочинів  невеликої  тяжкості  за 
156  (82,5%)  передбачені  покарання,  не  пов’язані  з  по-
збавленням волі. До таких покарань належать: громадські 
роботи, виправні роботи, арешт, обмеження волі, позбав-
лення права обіймати певні посади чи займатися певною 
діяльністю. Всі ці покарання в різних варіаціях присутні 
в  санкціях  статей Особливої  частини КК  за  злочини не-
великої тяжкості. 

Найбільший  відсоток  становлять  санкції,  що  перед-
бачають покарання у вигляді: штрафу/арешту/обмеження 
волі (13,3%) – ч. 2 ст. 136, ч. 3 ст. 1971, ч. 1 ст. 2051, ст. 295, 
ч. 1 ст. 296, ч. 1 ст. 300, ч. 1 ст. 301, ч. 1 ст. 310, ч. 1 ст. 313, 
ч. 1 ст. 325, ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 347, ч. 1 ст. 3471, ч. 1 ст. 351, 
ч. 1 ст. 3511, ч. 1 ст. 353, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, 
ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 3641 КК України; штрафу/виправних 
робіт/обмеження волі (10,8%) – ч. 1 ст. 142, ч 1 ст. 143, ч. 1 
ст. 1581, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 1591, ч. 2 ст. 1591, ч. 3 ст. 1591, 
ч. 1 ст. 160, ч. 1 ст. 162, ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 1881, ч. 1 ст. 210, 
ч. 1 ст. 213, ст. 290, ч. 1 ст. 326, ст. 360, ч. 1 ст. 381, ч. 1 
ст. 388 КК; штрафу/обмеження волі  (14%) – ч. 1 ст. 154, 
ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 171, ч. 2 ст. 173, ч. 1 ст 193, ч. 2 ст. 2051, 
ч. 1 ст. 2202, ч. 1 ст. 2391, ч. 1 ст. 2392, ч. 1 ст. 249, ч. 1 
ст. 252, ст. 254, ч. 1 ст. 268, ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 300, ч. 1 
ст. 302, ч. 1 ст. 311, ч. 1 ст. 318, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 3631, ч. 1 
ст. 366, ч. 2 ст. 397 КК. 

Найменшу  питому  вагу  (по  0,6%)  становлять  санк-
ції,  що  містять  такі  види  покарань:  громадські  роботи  / 
виправні  роботи  /  арешт  /  обмеження  волі  (ст.  124 КК); 
штраф  /  громадські  роботи  /  виправні  роботи  /  арешт  /  
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обмеження  волі  (ч.  2  ст.  125  КК);  громадські  роботи  / 
арешт / обмеження волі / позбавлення волі (ст. 126-1КК); 
штраф / громадські роботи / арешт (ч. 1 ст. 136 КК); по-
збавлення права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю / виправні роботи / обмеження волі (ч. 1 
ст. 144 КК); штраф / громадські роботи / позбавлення права 
обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю / 
виправні  роботи  (ст.  145 КК); штраф  /  обмеження волі  / 
позбавлення  права  обіймати  певні  посади  чи  займатися 
певною діяльністю (ч. 2 ст. 171 КК); штраф / позбавлення 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяль-
ністю / арешт / обмеження волі (ч. 1 ст. 173 КК); штраф / 
виправні роботи / арешт / обмеження волі (ч. 1 ст. 182 КК); 
арешт (ст. 395 КК). 

За 31 (16,4%) умисний злочин невеликої тяжкості пе-
редбачені альтернативні покарання, або позбавлення волі, 
або інше, більш м’яке покарання. Поряд із позбавленням 
волі на строк до двох років передбачені покарання у виді 
виправних робіт, обмеження волі, громадських робіт, по-
збавлення права обіймати певні посади чи займатися пев-
ною діяльністю, арешту, штрафу та тримання у дисциплі-
нарному батальйоні. 

Доволі значний відсоток (12,9%) становлять альтерна-
тивні покарання у виді: обмеження волі або позбавлення 
волі на строк до двох років – ч. 1 ст. 135; ч. 2 ст. 1971; ч. 2 
ст. 323; ч. 2 ст. 390 КК; штраф, або виправні роботи, або 
позбавлення волі на строк до двох років – ч. 1 ст. 175; ч. 1 
ст. 176; ч. 1 ст. 177; ч. 1 ст. 3611 КК. 

Менший відсоток (по 3,2%) становлять покарання та-
ких видів: громадські роботи / виправні роботи / обмежен-
ня волі / позбавлення волі на строк до двох років (ст. 123 
КК); позбавлення права обіймати певні посади чи займа-
тися  певною  діяльністю  /  виправні  роботи  /  обмеження 
волі  /  позбавлення  волі  до  двох  років  (ч.  1  ст.  140 КК); 
штраф / виправні роботи / обмеження волі / позбавлення 
волі на строк до двох років (ч. 1 ст. 269 КК); штраф / арешт 
/ позбавлення волі на строк до двох років (ч. 2 ст. 338 КК); 
штраф / громадські роботи / виправні роботи / обмеження 
волі / позбавлення волі на строк до двох років (ч. 1 ст. 354 
КК); штраф або позбавлення волі на строк до двох років 
(ч. 1 ст. 3612 КК); арешт або позбавлення волі на строк до 
двох років (ст. 394 КК); штраф / громадські роботи / по-
збавлення волі на строк до двох років (ст. 3661 КК). 

Покарання у виді позбавлення волі законом передбачено 
у 2 випадках  (1%): ч. 1 ст. 3682 КК – позбавлення волі на 
строк до двох років із позбавленням права обіймати певні по-
сади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох ро-
ків, зі спеціальною конфіскацією та конфіскацією майна; ч. 2 
ст. 435 КК України – позбавлення волі на строк до двох років. 

За 20 (83,3%) необережних злочинів невеликої тяжко-
сті  передбачені  покарання,  не  пов’язані  з  позбавленням 
волі: ст. 128, ч. 1 ст. 171, ст. 197, ч. 1 ст. 241, ч. 1 ст. 242, 
ч. 3 ст. 243, ст. 247, ч. 1 ст. 270, ч. 1 ст. 271, ч. 1 ст. 272, ч. 1 
ст. 275, ч. 1 ст. 276, ч. 1 ст. 281, ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 283, 
ч. 1 ст. 286, ч. 1 ст. 326, ст. 363, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 412 
КК. До покарань, що  встановлені  в  санкціях  зазначених 
статей,  належать:  громадські  роботи,  виправні  роботи, 
обмеження волі, штраф, арешт, службові обмеження для 
військовослужбовців,  позбавлення  права  обіймати  певні 
посади чи займатися певною діяльністю, тримання у дис-
циплінарному батальйоні. 

За 4 (18,2%) необережних злочини невеликої тяжкості 
передбачені  покарання  у  виді:  службового  обмеження  / 
тримання  в  дисциплінарному  батальйоні  /  позбавлення 
волі на строк до двох років (ч. 1 ст. 403 КК), штрафу / об-
меження  волі  /  позбавлення  волі  на  строк  до  двох  років 
(ч.  1  ст.  240,  ч.  1  ст.  244 КК),  арешту  /  тримання  в  дис-
циплінарному батальйоні  / позбавлення волі на строк до 
двох років (ч. 1 ст. 413 КК). 

Необхідно  звернути  також  увагу  на  те,  що  стосовно 
злочинів невеликої тяжкості відповідно до ч. 1 ст. 69 КК 

суд, умотивувавши своє рішення, за наявності кількох об-
ставин, що пом’якшують покарання та істотно знижують 
ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи 
винного може (крім випадків засудження за корупційний 
злочин)  призначити  основне  покарання,  нижче  від  най-
нижчої межі, встановленої у санкції статті Особливої час-
тини КК України, або перейти до  іншого, більш м’якого 
виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті 
Особливої  частини  КК України  за  цей  злочин.  У  цьому 
разі  суд  не  має  права  призначити  покарання,  нижче  від 
найнижчої межі, встановленої для такого виду покарання 
в Загальній частині КК України. За вчинення злочину, за 
який передбачено основне покарання у виді штрафу в роз-
мірі понад три тис. н.м.д.г., суд із підстав, зазначених цією 
частиною,  може  призначити  основне  покарання  у  виді 
штрафу, розмір якого не більше ніж на чверть є нижчим 
від найнижчої межі, встановленої у санкції статті Особли-
вої частини КК України. 

Не  можемо  погодитися  з  позицією  тих  учених,  які 
вважають,  що  більш  м’яке  покарання,  ніж  передбачено 
законом, може бути призначено судом винному тільки за 
вчинення  злочину  середньої  тяжкості,  тяжкого  чи  осо-
бливо  тяжкого  злочину.  Викликає  заперечення  й  те,  що 
більш м’яке покарання не може призначатися за вчинен-
ня винним злочину невеликої тяжкості внаслідок того, що 
у процесі призначення покарання у разі вчинення такого 
злочину суд зобов’язаний призначити найменш суворе по-
карання із числа передбачених санкцією відповідної статті 
Особливої часини КК, а якщо суд відмовляється від цього, 
то він має навести у вироку мотиви звернення до більш су-
ворого покарання. Складно погодитися і з тим, що в цьому 
разі суд має широкі можливості для звільнення особи від 
кримінальної відповідальності або покарання [15, с. 93]. 

Наша  позиція  аргументована  тим,  що  неможливість 
застосування  цього  інституту  до  категорії  злочинів  не-
великої тяжкості  існувала до 2 листопада 2004 р. Саме в 
цей день КСУ у справі за конституційним поданням ВСУ 
щодо  відповідності  КУ  (конституційності)  положень 
ст.  69 КК  (справа про призначення  судом більш м’якого 
покарання)  прийняв  рішення  і  визнав  неконституційним 
положення ч. 1 ст. 69 КК у частині, яка унеможливлювала 
призначення особам, які вчинили злочини невеликої тяж-
кості, більш м’якого покарання, ніж передбачено законом 
[16; 17, с. 147−148]. 

Аналіз зазначеного рішення показав, що під час його 
прийняття КСУ    акцентовано  на  дуже  важливих момен-
тах: 1) призначення покарання нижче від найнижчої межі 
на підставі ст. 69 КК лише за вчинення особливо тяжкого, 
тяжкого  злочину  або  злочину  середньої  тяжкості  є  дис-
кримінацією стосовно осіб, які вчинили злочини невели-
кої тяжкості; 2) за ст. 69 КК особи, які вчинили злочини 
невеликої тяжкості, поставлені в гірші умови, ніж ті, які 
вчинили більш тяжкі злочини; 3) загальні засади призна-
чення покарання не містять винятків щодо неврахування 
ступеня тяжкості, зокрема, щодо злочинів невеликої тяж-
кості,  і поширюються на всі  злочини незалежно від сту-
пеня їх тяжкості; 4) можливість застосування до осіб, які 
вчинили злочин невеликої тяжкості, пільгових інститутів 
не може бути перепоною для індивідуалізації покарання, 
зокрема, шляхом  призначення  більш м’якого  покарання, 
ніж передбачено законом; 5) не маючи змоги призначити 
більш м’яке покарання, суд не зможе в належний спосіб 
індивідуалізувати покарання  і  забезпечити його справед-
ливість; 6) відсутність індивідуалізації покарання особам, 
які  вчинили  злочини  невеликої  тяжкості,  є  порушенням 
конституційних положень щодо рівності  громадян перед 
законом [16].

Варто зазначити, що не всі вітчизняні науковці та судді 
КСУ одностайно підтримали таке рішення. 

Зі  змісту  ст.  69 КК  стає  очевидним, що  призначення 
більш  м’якого  покарання,  ніж  передбачено  законом,  не 
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можливе стосовно  осіб, які вчинили корупційний злочин 
невеликої тяжкості. 

Висновки. Отже, проведений аналіз покарань за злочи-
ни невеликої тяжкості показав, що їх можна поділити на три 
групи: 1) покарання, не пов’язані  з позбавленням волі; 2) 
альтернативні покарання, або позбавлення волі, або  інше, 
більш м’яке  покарання;  3)  покарання  у  виді  позбавлення 
волі. За вчинення злочину невеликої тяжкості можуть бути 

застосовані такі основні покарання, як штраф, позбавлення 
права обіймати певні посади чи займатися певною діяльніс-
тю, громадські роботи, виправні роботи, арешт, обмеження 
волі, тримання у дисциплінарному батальйоні військовос-
лужбовців, позбавлення волі. Норма, що регулює питання 
призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено за-
коном, поширюється на категорію злочинів невеликої тяж-
кості, окрім корупційних злочинів невеликої тяжкості. 
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СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ДІТОВБиВСТВ В УКРАЇНІ

STaTE aNd TENdENCy Of INfaNTICIdE IN uKraINE

Старко О.Л. 
 кандидат юридичних наук, доцент, 

доцент кафедри кримінального права і процесу
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Статтю присвячено проблемі кримінологічної характеристики дітовбивств (умисних вбивств матір’ю своєї новонародженої дитини) в 
Україні. Зокрема, досліджено питання про стан цих злочинів за останні 26 років (1993−2018 рр.). Проаналізовано кількісно-якісні показни-
ки злочину, в тому числі порівняно з даними минулих років. Зроблено висновки щодо тенденцій поширення цього виду умисних вбивств.

Ключові слова: дітовбивство, стан, рівень, структура, питома вага, географія, латентність. 

Статья посвящена проблеме криминологической характеристики детоубийств (умышленных убийств матерью своего новорожден-
ного ребенка) в Украине. В частности, исследован вопрос о состоянии этих преступлений за последние 26 лет (1993−2018 гг.). Про-
анализированы количественно-качественные показатели преступлений, в том числе в сравнении с данными предыдущих лет. Сделаны 
выводы касательно тенденций распространения умышленных убийств этого вида.

Ключевые слова: детоубийство, состояние, уровень, структура, удельный вес, география, латентность.

The article is devoted to the problem of criminological characteristics of infanticide in Ukraine (intentional murder of newborn child by mother). 
In particular, the issue of the status of these crimes has been investigated for 26 years. The quantitative and qualitative indicators of this crime, 
including comparison with the data of past years, have been analyzed. The author has drawn conclusions regarding the tendencies of the distri-
bution of this type of intentional murders.

Key words: infanticide, condition, level, structure, specific gravity, geography, latency.
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Постановка проблеми.  Виявлення  закономірностей 
злочинності, особливостей  її детермінації, а також виро-
блення  найефективніших  рекомендацій  щодо  її  запобі-
гання не можливе без проведення аналізу  інформаційно-
статистичного  характеру. Дослідження  кількісно-якісних 
показників дітовбивства (умисного вбивства матір’ю своєї 
новонародженої  дитини)  за  останні  десятиріччя,  зістав-
лення  їх  із показниками попередніх років дає змогу оха-
рактеризувати сучасний стан цих злочинів, відслідкувати 
тенденції  їх  поширення  та,  відповідно,  внести  певні  ко-
рективи щодо шляхів запобігання.

Стан опрацювання. Питання кримінологічної харак-
теристики дітовбивств, як правило, розглядались у рамках 
досліджень більш широкого спрямування, переважно жі-
ночої злочинності, де було окреслено деякі кримінологіч-
ні  аспекти  дітовбивств.  Передусім  це  праці  радянських 
вчених-кримінологів – Ю.М. Антоняна, М.І. Арсеньєвої, 
М.Н. Гернета, А.К. Звірбуля,  М.А. Максимової, В.А. Се-
ребрякової,  Е.В.  Середи,  Т.Д.  Цибуленко  та  інших.  Се-
ред  перших  кримінологічних  досліджень  дітовбивств, 
здійснених на  початку ХХ  ст.,  були праці М.Н. Гернета, 
П.М.  Тарновської,  І.Я.  Бичкова.  В  УРСР  єдиним  спеці-
альним  кримінологічним  дослідженням  була  дисертація 
Т.Д. Цибуленко «Дітовбивства та заходи їх викорінення (за 
матеріалами слідчої та судової практики)» (1975 р.).

Метою статті є дослідження питання про стан дітов-
бивств  (умисних  вбивств  матір’ю  своєї  новонародженої 
дитини)  в Україні  за  останні  26  років  та формулювання 
висновків щодо тенденцій їх поширення.

Викладення основного матеріалу.  Серед  насиль-
ницьких злочинів початку ХХ ст., вчинених жінками, ді-
товбивство посідало одне з перших місць. Так, М.І. Гернет 
зазначав, що під  час Першої  світової  війни  і  після  неї  з 
усіх жінок, засуджених за злочини проти життя, три чверті 
покарано за злочини проти життя новонародженої дитини 
(1915 р. – 76,2%, 1916 р. – 78,7%) [1, с. 145].

У  1936  р.  у  СРСР  були  заборонені  аборти,  внаслі-
док  чого  рівень  дітовбивств  стрімко  зростав.  За  даними 
А.К.  Звірбуля,  порівняно  з  1935  р.,  рівень  дітовбивств  у 
1936 р. зріс на 81%, а у 1937 р. − вже на 217%. Проте у 
зв’язку зі скасуванням у 1955 р. заборони абортів, кількість 
засуджених за дітовбивство в СРСР скоротилась у 1957 р. 
порівняно з 1954 р. на 27,6%, а в період 1954–1964 рр. – 
вже на 60%. Зниження кількості дітовбивств відбувалося 
досить інтенсивно в УРСР, де з 1957 р. по 1964 р. кількість 
засуджених за цей злочин зменшилася на 51,7% [2, с. 7–8].

Зниження  рівня  дітовбивств  у  СРСР,  починаючи  з 
1956 р., відбувалося щороку. За даними В.В. Лунєєва, пи-
тома вага дітовбивств у структурі умисних убивств також 
зазнавала щорічних змін. Якщо у 1956 р. вона становила 
7,5%, то у 1990 р. – 0,8% [3, с. 201, 206].

За  дослідженнями  Ю.М.  Антоняна,  відсоток  дітов-
бивств від загальної кількості вбивств, що вчинялися жін-
ками, був доволі високий. Так, у 1959 р. показник становив 
64%, у 1960 р. – 55%, але до 70-х рр. частка дітовбивств 
серед цього контингенту злочинниць скоротилася до 30–
35%. У подальші роки також спостерігалася тенденція до 
скорочення: у 1986 р. – до 12,9%, у 1987 – 24%, у 1988 р. – 
19%, у 1989 р. – 15,3%, у 1990 р. – 11,1% [4, с. 34–35].

В Україні впродовж останніх 26 років (1993−2018 рр.) 
відбувалось поступове скорочення рівня дітовбивств, осо-
бливо після 1997 р., коли був пік зростання абсолютного 
числа  зареєстрованих  злочинів.  Згідно  з  даними  Депар-
таменту  інформаційних  технологій  (далі  −  ДІТ)  МВС 
України, з 1993 р. по 2003 р. число зареєстрованих дітов-
бивств (за ст. 96 Кримінального кодексу (далі − КК) Укра-
їни 1960 р. та ст. 117 КК України 2001 р.) у середньому за 
рік становило 30 випадків (у 1993 р. – 33 зареєстрованих 
злочини, у 1994 р. – 28, у 1995 р. – 32, у 1996 р. – 33, у 
1997 р. – 48, у 1998 р. – 32, у 1999 р. – 26, у 2000 р. − 29, 
2001 р. – 20, у 2002 р. – 20, у 2003 р. – 29 злочинів) [5].

Починаючи  з  2004  р.  відбувалось  чергове  зниження 
рівня дітовбивств. За період з 2004 р. по 2010 р. число за-
реєстрованих за ст. 117 КК України  злочинів скоротилось 
майже вдвічі та у середньому становило вже 18 злочинів. 
Так, за даними ДІТ МВС України у 2006 р. було зареєстро-
вано 18 злочинів, у 2007 р. – 21, у 2008 – 16, у 2009 р. – 17, 
у 2010 р. – 14 злочинів [5].

З 2013 р. по 2018 р. помічається  подальше скорочення 
рівня дітовбивств. У середньому щороку було обліковано 
лише  12  кримінальних  правопорушень.  Так,  за  даними 
Генеральної прокуратури України, у 2013 р. було обліко-
вано  12  кримінальних правопорушень,  у  2014  р.  –  14,  у 
2015 р. – 11, у 2016 р. − 14, у 2017 р. – 11, у 2018 р. – 12 [6].

Тенденція  до  поступового  скорочення  рівня  дітов-
бивств  в  Україні  за  останні  26  років,  на  наш  погляд, 
пов’язана з такими обставинами:

1) лібералізація поглядів  сучасного суспільства щодо 
народження  дітей  поза  шлюбом,  навіть  у  сільській  міс-
цевості.  Принагідно  зауважимо,  що  основним  мотивом 
цього виду вбивства є мотив сорому та побоювання вагіт-
ною жінкою суспільного  осуду у  зв’язку  з  народженням 
позашлюбної дитини. Останнім часом дані офіційної ста-
тистики свідчать про збільшення числа народження поза-
шлюбних  дітей  в  Україні  при  зниженні  народжуваності 
загалом. Так, за даними Держкомстату України, у 1993 р. 
кількість  живонароджень  (новонароджених)  у  матерів, 
які не перебувають у шлюбі, становила 12,1% з числа за-
гальної кількості живонароджень (із них 12,4% народжені 
у  сільській місцевості). У 2006 р.  ця цифра  сягнула  вже 
21,1%  (з  них  20,9% народжені  в  сільській місцевості),  а 
у 2017 р., незважаючи на зниження народжуваності, кіль-
кість народжених поза шлюбом дітей становила 20,5% від 
загальної кількості народжених (з них 22,4% народжені у 
сільській місцевості) [7, c. 92];  

2)  збільшення  суми  соціальних  виплат  при  наро-
дженні  дитини.  Зазначимо, що  з  2005 р.,  коли  відбулось 
суттєве  підвищення  розміру  допомоги  при  народженні 
дитини,  поступово  збільшувалась  і  кількість  народже-
них дітей. Так, у 1993 р. кількість живонароджених ста-
новила  557  467  осіб,  у  2001  р.  цей  показник  знизився 
до 376 478 осіб. Проте  з  2006 р.  народжуваність почала 
зростати – 460 368 живонароджених,  і в 2012 р. цей по-
казник сягнув вже 520 705 осіб. З 2016 р. почалось чер-
гове зниження народжуваності – 397 037 осіб, у 2017 р. – 
363 987 осіб [7, c. 41];

3). відсутність офіційного обліку в Автономній Респу-
бліці  Крим,  окупованих  частинах Донецької,  Луганської 
областей з 2014 р. Зазначимо, що в Автономній Республі-
ці Крим, Луганській, та особливо Донецькій областях за 
період  1993−2008  рр.  було  зафіксовано  досить  високий 
рівень  дітовбивств  порівняно  з  іншими  областями.  Так, 
у  Донецькій  області  було  зареєстровано  26  злочинів,  в 
АРК – 16, у Луганській − 14 злочинів. Проте варто врахо-
вувати, що показник інтенсивності цього злочину у Доне-
цькій області за вказаний період був одним із найнижчих 
в Україні (у 2001−2002 рр., за нашими даними, становив 
2%) [8, с. 176−177];

4).  висока  латентність  вбивств  цього  виду.  З  цього 
приводу зазначимо, що традиційно кількість облікованих 
злочинів  не  збігається  із  фактично  вчиненими.  Про  це 
свідчить  значна  розбіжність  між  кількістю  зареєстрова-
них  за  ст.  96 КК України  1960  р.  та  ст.  117 КК України 
злочинів та кількістю судово-медичних досліджень трупів 
новонароджених дітей  з  ознаками насильницької  смерті. 
Так,  за  даними  обласних  судово-медичних  бюро  (період 
1993−2005 рр.), кількість трупів немовлят з ознаками на-
сильницької  смерті  від  2  до  9  разів перевищує кількість 
зареєстрованих  злочинів.  Так,  у  Тернопільській  області 
за  вказаний  період  було  проведено  судово-медичні  до-
слідження  28  трупів  немовлят  з  ознаками  насильниць-
кої  смерті,  але  зареєстровано  лише  13  умисних  вбивств 
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матір’ю своєї новонародженої дитини, в Автономній Рес-
публіці Крим − 27 та 10 відповідно, у Волинській облас-
ті −  19  та  11  відповідно,  у Чернівецькій області −  10  та 
1 відповідно, у Львівській − 18 та 8 відповідно [8, с. 58]. 
Можливо, цей факт пояснюється тим, що статистика про 
кількість  вбивств новонароджених дітей  складається пе-
реважно із тих випадків, коли винна особа встановлена і 
викрита у вчиненні злочину, а можливо, й тим, що у разі 
виявлення  трупа  новонародженої  дитини  кримінальна 
справа порушувалась не лише за ст. 117 КК України, а й 
за ч. 1 або ч. 2 ст. 115 КК України. Ймовірно також, що 
значна  частина  вбивств  немовлят  подається  як  наслідки 
абортів,  викиднів  (недоношування  вагітності),  внаслідок 
чого вони не реєструються як злочини. 

На латентність впливає й та обставина, що значна час-
тина жінок учиняє дітовбивство заздалегідь обмірковано, 
готуючись до нього задовго до пологів, а це дає змогу при-
ховати труп немовляти. Внаслідок таких дій, а також при-
скорених  процесів  гниття  трупів  новонароджених,  вияв-
лення, встановлення причин смерті та реєстрація вбивства 
зводяться  нанівець. Але  навіть  і  в  таких  випадках,  коли 
умисел на вбивство дитини виникає раптово, змога захова-
ти труп немовляти значно більша, ніж у разі вбивства до-
рослої людини. Високій латентності сприяє також те, що 
про факт народження дитини, як правило, нікому,  за ви-
нятком матері, не відомо, її ніхто не розшукує. В окремих 
випадках досить складно встановити особу, яка його вчи-
нила.  Тому  кількість  виявлених  осіб,  які  вчинили  дітов-
бивство, як правило, є меншою, ніж кількість облікованих 
кримінальних  правопорушень.  Про  це  свідчать  офіційні 
статистичні дані. Так, за останні 6 років (2013−2018 рр.) 
зазначається певна розбіжність між кількістю облікованих 
кримінальних  правопорушень  та  кількістю  правопору-
шень,  в  яких особам вручено повідомлення про підозру. 
У  2013  р.  було  обліковано  12  кримінальних  правопору-
шень та   при цьому 9 особам вручено повідомлення про 
підозру, у 2014 р. – 14 та 10 відповідно, у 2015 р.  – 9 та 
5 відповідно, у 2016 р. − 14 та 11 відповідно, у 2017 р. − 
11 та 10 відповідно, у 2018 р. – 12  та 10 відповідно  [6]. 
Порівняно з аналогічними показниками стосовно умисно-
го вбивства у  стані  сильного душевного хвилювання та-
кої  розбіжності  не  помічається  (за  ст.  116 КК України  у 
2018 р. зареєстровано 6 кримінальних правопорушень та 
6 особам повідомлено про підозру, у 2017 р. – 5 та 5 відпо-
відно, у 2016 р. – 7 та 6, у 2015 р. – 6 та 6 відповідно [6]). 

Істотну  роль  у  з’ясуванні  особливостей  стану  зло-
чинності відіграють не лише абсолютні, а й порівняні по-
казники злочинності. Якісним показником злочинності  є 
її структура – внутрішня, притаманна  їй ознака, що роз-
криває  її  будову,  окремі  складові  частини  в  загальній  їх 
сукупності  за визначений відрізок часу та на визначеній 
території    [9,  с.  68].  До  основних  показників  структури 
злочинності  зараховують  питому  вагу  найпоширеніших 
злочинів,  питому  вагу  злочинності  неповнолітніх,  пито-
му вагу рецидиву, географію злочинності та інші. Важли-
ве  значення для оцінки сучасного стану дітовбивств має 
такий  якісний  показник,  як  їх  питома  вага  у  структурі: 
1) жіночої  злочинності;  2)  умисних убивств;  3)  умисних 
убивств, учинених жінками. 

Щодо частки дітовбивств у жіночій злочинності. По-
чинаючи з 1990 р. відбувалось стрімке зростання жіночої 
злочинності  порівняно  з  попередніми  роками.  З  2000  р. 
по  2018  р.  рівень  жіночої  злочинності,  навпаки,  по-
ступово  скорочувався.  Якщо  у  1996  р.  було  виявлено 
близько 59 тис., у 2000 р. – 46 тис., то у 2001 р. – понад 
38,5 тис. жінок, які вчинили злочини [10, с. 260]. Останнім 
часом кількість виявлених жінок, які вчинили криміналь-
ні правопорушення,  зменшилась понад удвічі, порівняно 
з  наведеними  вище  показниками  минулих  років.  Так,  у 
2016 р.  було виявлено 11 798 жінок,  у 2017 р.  –  13 860, 
у 2018 р. – 14 183 [11].  Питома вага жіночої злочинності 

у структурі злочинності загалом протягом останніх трьох 
років  (2016−2018  рр.)  становила  12%. Проте,  незважаю-
чи на таке поступове зниження рівня жіночої злочинності 
протягом  останніх  26  років,  частка  дітовбивств  залиша-
лась незмінною та в середньому становила 0,1%. Навіть 
за останні три роки на тлі стрімкого зниження рівня жіно-
чої злочинності питома вага дітовбивств майже не зміни-
лась – 0,18%.

Щодо частки дітовбивств у структурі умисних вбивств, 
цей показник, починаючи з 50-х рр. ХХ ст.  і по сьогодні 
істотно  змінювався.  Так,  у  1952  р.  частка  дітовбивств  у 
загальній кількості умисних убивств в Україні становила 
13,5%,  до  1972  р.  вона  скоротилася  більше  ніж  утроє  – 
3,85%, а у 2005 р. вона становила лише 0,5% [8, с. 56]. За 
останні 6 років (2013−2018 рр.) на тлі зростання умисних 
вбивств (майже втричі, порівняно з періодом до 2013 р.), 
частка дітовбивств не зросла і становить 0,5%. 

Щодо частки дітовбивств у структурі умисних вбивств, 
вчинених жінками зазначимо, що з 1990 р. по 2000 р. кіль-
кість  умисних  вбивств,  вчинених  жінками,  збільшилась 
більш ніж удвічі  [12,  с.  184]. Аналіз  даних Єдиного  зві-
ту  про  осіб,  які  вчинили  кримінальні  правопорушення 
за  2016−2018  рр.,  показує,  що  рівень  умисних  вбивств, 
вчинених жінками за останні 3 роки, становить 407 умис-
них вбивств (ст.ст. 115−118 КК України). Частка умисних 
вбивств, вчинених жінками, у структурі умисних вбивств 
становить 2%. Проте частка дітовбивств у структурі умис-
них вбивств, вчинених жінками, становить 8%.

Важливим елементом у розумінні детермінант злочин-
ності та розробки заходів запобігання у масштабі країни є 
вивчення поширення  злочинності  у різних регіонах дер-
жави, тобто її географії. За період 1993−2008 рр. високий 
рівень  дітовбивств  помічався  в  Одеській  (34  злочини), 
Донецькій (26 злочинів), Чернігівській (25 злочинів), Дні-
пропетровській  (25  злочинів),  Черкаській  (25  злочинів), 
Харківській  (23  злочинів),  Запорізькій  областях  (18  зло-
чинів) [5].

Проте  показники  інтенсивності  цих  злочинів  значно 
відрізняються  від вищенаведених показників рівня злочи-
нів та свідчать про високу інтенсивність дітовбивств у об-
ластях із переважанням саме сільських населених пунктів. 
Так, високі коефіцієнти інтенсивності помічені нами саме 
у  Волинській,  Житомирській,  Полтавській,  Тернопіль-
ській,  Хмельницькій,  Херсонській,  Черкаській  областях 
[8, с. 176−177].

Таким чином, інтенсивність дітовбивств є вища у регі-
онах, де переважає сільське населення та є низький рівень 
урбанізації. Аналіз кримінальних справ, проведений нами 
за період 1993−2005 рр., показав, що 75% дітовбивств учи-
няються в сільській місцевості, а 25% – у містах. Причо-
му більшість «міських» дітовбивств учинено в районних 
центрах  із невеликою кількістю населення. Дослідження 
попередніх  років,  проведені  Т.Д.  Цибуленко  та  іншими 
вченими,  також показали  аналогічні  результати. Можли-
во, цей факт зумовлений особливостями життя сільського 
населення. Жорсткий  соціальний  контроль,  характерний 
для  сільського  способу  життя,  примушує  підпорядкову-
вати свою поведінку вимогам оточення, що зазвичай має 
антикриміногенне значення. Але для жінки з позашлюб-
ною вагітністю його вплив протилежний, тобто такий, що 
виступає  спонуканням  до  вбивства  дитини  (мотив  соро-
му,  ганьби,  що  супроводжує  народження  поза  шлюбом) 
[8, c. 56−57]. 

Висновки. Аналіз кількісно-якісних показників дітов-
бивств  за останні 26 років  (1993−2018 рр.)  свідчить про 
такі тенденції  щодо їх поширення:

1.  дані  офіційної  статистики  свідчать  про  поступове 
зниження рівня умисних вбивств матір’ю своєї новонаро-
дженої дитини протягом 1993−2018 рр., що зумовлено не 
лише високою латентністю цього злочину та відсутністю 
показників із тимчасово окупованих територій України, а 
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й про лібералізацію суспільних поглядів щодо народжен-
ня дітей поза шлюбом. Зниження рівня дітовбивств збіга-
ється із початком суттєвого підвищення розміру допомоги 
при народженні дитини;

2.  інтенсивність дітовбивств, як і у радянські часи, є 
вищою в областях  із переважанням сільських населених 
пунктів, що має бути враховано у процесі розробки захо-
дів запобігання;

3.  показники питомої  ваги дітовбивств у  структурі 
споріднених  видів  злочинності  характеризуються  ста-
лістю їх значень, незважаючи на зниження чи зростан-
ня рівня останніх. Питома вага дітовбивств у структурі 
жіночої злочинності на тлі  її стрімкого зниження є не-

змінною та становить 0,1%. Питома вага дітовбивств у 
структурі умисних вбивств, у тому числі на тлі їх зрос-
тання  у  2−4  рази  за  останні шість  років,  також  є  ста-
лою – 0,5%. Питома вага дітовбивств у структурі умис-
них  вбивств,  вчинених  жінками  за  останні  три  роки, 
становить 8%.

Окреслені  підсумки  спостереження  уможливлюють 
висновок,  що  дієвим  та  ключовим  напрямом  у  системі 
загальносоціального запобігання дітовбивствам є подаль-
ше збільшення розміру відповідних соціальних виплат, а 
також формування  толерантності  у  суспільстві  стосовно 
факту народження дитини в матері, яка не перебуває у за-
реєстрованому шлюбі.
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У статті проаналізовані національні і міжнародні нормативно-правові акти, в яких закріплені принципи, ознаки та механізми протидії 
транснаціональній організованій злочинності. Також проаналізовані ознаки цього виду злочинності, які подають різні дослідники. Спира-
ючись на законодавчі акти та роботи дослідників, автори наводять поняття транснаціональної організованої злочинності.

Ключові слова: транснаціональна організована злочинність, нормативно-правові акти, конвенція, організована група, злочинна ор-
ганізація, ознаки.

В статье проанализированы национальные и международные нормативно-правовые акты, в которых закреплены принципы, при-
знаки и механизмы противодействия транснациональной организованной преступности. Также проанализированы признаки этого вида 
преступности, которые приводят разные исследователи. Опираясь на законодательные акты и работы исследователей, авторы приво-
дят понятие транснациональной организованной преступности.

Ключевые слова: транснациональная организованная преступность, нормативно-правовые акты, конвенция, организованная груп-
па, преступная организация, признаки.

 The article analyzes national and international legal acts in which the principles, characteristics and mechanisms of counteraction to trans-
national organized crime are enshrined. Also the signs of this type of crime, which are presented by lead different researchers are analyzed. The 
concept of transnational organized crime is given based on the legislative acts and the works of researchers.

Key words: transnational organized crime, legal acts, convention, organized group, criminal organization, characteristics.
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Постановка проблеми.  Наприкінці  ХХ  −  початку 
ХХІ століття відбувається культурна, економічна та полі-
тична глобалізація. Це стало можливим завдяки стрімко-
му розвитку міждержавних взаємовідносин,  транспорт-
них  та  телекомунікаційних  технологій.  Міжнародна 
співпраця  відкрила  доступ  до  світового  обігу  товарів, 
світового ринку праці, взаємної допомоги та партнерства 
між державами, юридичними та фізичними особами. Але 
є і негативна сторона глобалізації. З розвитком взаємодії 
світового суспільства розвиваються зв’язки між злочин-
ними елементами різних держав. Злочинність також роз-
вивається, методи та засоби злочинців вдосконалюється 
завдяки  отриманій  можливості  перейняття  зарубіжного 
досвіду.  Найнебезпечнішою  для  суспільства  є  органі-
зована  злочинність,  яка  може  впливати  на  суспільство, 
політику, економіку, культуру. В умовах глобалізації ор-
ганізована  злочинність  має  змогу  поширити  вплив  і  за 
кордоном держави. Таким чином, з’являється транснаці-
ональна організована злочинність, яка може загрожувати 
не тільки окремим людям, а й суспільству, державам та 
світу. Крім того, в сучасних умовах вона набуває прин-
ципово  нових  рис,  оскільки  сучасні  злочинні  трансна-
ціональні організації виходять за межі економічної зло-
чинної  діяльності,  втручаються  в  політичні  процеси, 
зазіхають на безпеку тощо. Отже, вивчення цієї пробле-
ми є досить актуальним завданням, оскільки транснаці-
ональна  організована  злочинність  може  бути  загрозою 
для внутрішнього благополуччя України та її відносинах 
з іншими державами. 

Стан дослідження. Питанням  транснаціональної  ор-
ганізованої  злочинності  приділяли  увагу  у  своїх  працях 
вітчизняні та зарубіжні вчені (В. Звягінцев, А.Л. Репецька, 
О.В. Козаченко, Н.В. Кльован, І.В. Пшеничний, І Щебли-
кіна, В.А. Яценко тощо). Окремі питання ознак транснаці-
ональних злочинних організацій розглядали Г. Жаровська, 
Є. Скулиш, але побіжно, у комплексі з іншими питаннями. 

Мета статті − здійснити спробу проаналізувати окремі 
аспекти транснаціональної організованої злочинності, до-
слідити  її  ознаки  та,  спираючись  на  законодавчі  акти  та 
роботи дослідників, окреслити дефініцію транснаціональ-
ної організованої злочинності.

Виклад основного матеріалу. Для  з’ясування  ознак 
та вироблення розуміння транснаціональної організованої 
злочинності важливим є аналіз низки міжнародних та на-
ціональних нормативно-правових актів.

Основним міжнародним нормативно-правовим актом, 
в якому закріплена мета боротьби з транснаціональною ор-
ганізованою злочинністю (ТОЗ), є «Конвенція Організації 
Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої 
злочинності»,  підписана  15.11.2000  р.,  яка  ратифікована 
Україною 04.02.2004 р.  та набрала чинності для України 
21.05.2004 р. ЇЇ мета полягає у сприянні співробітництву в 
справі більш ефективного попередження транснаціональ-
ної організованої злочинності та боротьби з нею [5, с. 1]. 
Міжнародним  нормативним  актом,  суміжним  у  бороть-
бі  з  транснаціональною  організованою  злочинністю,  є 
«Конвенція  Ради Європи  про  відмивання,  пошук,  арешт 
та  конфіскацію  доходів,  одержаних  злочинним  шляхом, 
та про фінансування тероризму», підписана 16.05.2005 р. 
і ратифікована Україною 17.11.2010 р. (набрала чинності 
01.06.2011 р.) [4, с. 1]. 

Ще  одним міжнародним  актом, що  закріплює шляхи 
та  засоби зміцнення  і удосконалення національних мож-
ливостей  та  міжнародного  співробітництва  у  боротьбі  з 
організованою транснаціональною злочинністю і закладає 
підґрунтя для узгоджених і ефективних глобальних дій у 
боротьбі  з  організованою  транснаціональною  злочинніс-
тю і попередження її подальшого поширення, є «Неаполь-
ська  політична  декларація  і  Глобальний  план  дій  проти 
організованої  транснаціональної  злочинності»,  прийнята 
23.12.1994 р. Організацією Об’єднаних Націй [7, с. 2]. 

Головним  національним  законом  у  цьому  напрямі  є 
Конституція України, ухвалена 28 червня 1996 р. Напря-
му в ній не зазначається інститут боротьби із транснаціо-
нальною організованою злочинністю, але в ній закріпле-
но, що чинні міжнародні договори, згода на обов’язковість 
яких  надана Верховною Радою України,  є  частиною на-
ціонального законодавства (абз. 1 ст. 9 Конституції Укра-
їни)  [1,  с.  5]. А  тому міжнародні  конвенції  та  договори, 
в яких закріплюється інститут боротьби із ТОЗ, згода на 
обов’язковість  яких  надана  Верховною  Радою  України, 
також чинні на території України. 

У  боротьбі  з  організованою  злочинністю  в  Україні 
фундаментальним законом на національному рівні є Кри-
мінальний  кодекс  України,  прийнятий  від  05.04.2001  р. 
Він  має  своїм  завданням  правове  забезпечення  охорони 
прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  власності,  громад-
ського  порядку  та  громадської  безпеки,  довкілля,  кон-
ституційного  устрою  України  від  злочинних  посягань, 
забезпечення миру і безпеки людства, а також запобіган-
ня злочинам. У Кримінальному кодексі закріплена низка 
складів  злочинів,  які  можуть  вчинятися  транснаціональ-
ною  організованою  злочинністю  [2,  с.  6].  Крім  цього, 
Кримінальний процесуальний кодекс України, ухвалений 
13 квітня 2012 р., передбачає міжнародне співробітництво 
під час кримінального провадження, отже, закріплює по-
рядок, основні поняття, суб’єктний склад та особливості, 
пов’язані із кримінальним  провадженням у межах міжна-
родного  співробітництва  щодо  протидії  транснаціональ-
ній злочинності [3, с. 1].

Також  боротьбу  з  організованою  злочинністю  закрі-
плено у Законі України «Про організаційно-правові осно-
ви боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 
1993 р. (остання редакція від 05.01.2017 р.). Цей Закон ви-
значає головні напрями загальнодержавної політики та ор-
ганізаційно-правові основи боротьби з організованою зло-
чинністю [9, с. 1]. Окрім названих законів, в Україні також 
діє низка інших нормативно-правових актів, які відповіда-
ють  вимогам Конвенції ООН «Проти Транснаціональної 
організованої злочинності».

Незважаючи  на  великий  обсяг  національних  та  між-
народних нормативно-правових актів, різноманіття робіт 
вчених, однозначного поняття «транснаціональна органі-
зована  злочинність»  немає.  Це  є  суттєвою  прогалиною, 
оскільки відсутність чіткого розуміння ускладнює бороть-
бу національних правоохоронних органів та міжнародних 
спеціалізованих структур із цим негативним явищем.

У  міжнародних  актах  досить  чітко  визначено  тільки 
поняття «організована злочинність», що означає групову 
діяльність  трьох  або  більше  осіб,  яка  характеризується 
ієрархічними зв’язками або особистими відносинами, які 
дають  змогу  їх  ватажкам  витягати  прибуток  або  контр-
олювати території і ринки, внутрішні та зовнішні, за допо-
могою насильства, залякування або корупції, як із метою 
продовження злочинної діяльності, так і з метою проник-
нення у легальну економіку [6, с. 1]. Крім того, окреслено 
перелік  способів  такої  злочинної  діяльності:  незаконний 
обіг наркотичних або психотропних речовин і «відмиван-
ня» грошей; торгівля людьми; підробка грошових знаків; 
незаконна торгівля предметами культури або їх крадіжка; 
викрадення  ядерного  матеріалу,  неправильне  поводжен-
ня  з  ним  або  погроза  неправильного  поводження  з  ним 
із метою завдання шкоди населенню; терористичні акти; 
незаконна  торгівля  зброєю  або  вибуховими  речовинами,  
або вибуховими пристроями або їх викрадення; незаконна 
торгівля автотранспортними засобами або їх викрадення; 
підкуп посадових осіб державних органів. Але варто зау-
важити, що організована злочинність та транснаціональна 
організована злочинність співвідносяться як ціле та част-
ка, тобто остання є особливим різновидом першої.

У  Конвенції  ООН  «Проти  транснаціональної  органі-
зованої злочинності» відсутня дефініція цієї категорії, але 
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зазначаються ознаки злочину, який має транснаціональний 
характер: злочин вчиняється на території двох або більше 
держав;  злочин  вчиняється  на  території  однієї  держави, 
але його підготовка, планування, керівництво провадить-
ся в іншій державі; злочин вчиняється на території однієї 
держави, але з участю організованої злочинної групи, яка 
провадить  свою діяльність на  території  двох  або більше 
держав;  злочин  вчиняється  на  території  однієї  держави, 
але наслідки правопорушення виникають на території ін-
шої держави [5, c. 1]. У цій самій конвенції наведені визна-
чення: організована злочинна група − означає структурно 
оформлену групу в складі трьох або більше осіб, що існує 
протягом визначеного періоду часу  і діє узгоджено з ме-
тою здійснення одного або кількох серйозних злочинів або 
злочинів,  визнаних  такими відповідно до цієї Конвенції, 
для того щоб одержати, прямо або посередньо, фінансову 
або іншу матеріальну вигоду; структурно оформлена гру-
па − це група, яка не була випадково утворена для негай-
ного вчинення злочину і в якій не обов’язково формально 
визначені ролі її членів, обговорений безперервний харак-
тер членства  або  створена розвинута  структура  [5,  c.  1]. 
Але  ці  поняття  не  повною мірою  закріплюють  характер 
саме транснаціональної організованої злочинності. 

Відсутність чіткої нормативної визначеності цієї кате-
горії  дає  змогу  науковцям  розглядати  транснаціональну 
організовану  злочинність  у  кримінально-правовому  та 
кримінологічному розумінні.

М.Г. Вербенський транснаціональну організовану зло-
чинність розглядає у кримінологічному аспекті, визнача-
ючи  її  як  окремий  вид  організованої  злочинності,  «який 
характеризується структурною системою високоорганізо-
ваних і ретельно законспірованих злочинних угруповань, 
що  займаються  міжрегіональною  або,  в  низці  випадків, 
міжнародною злочинною діяльністю у вигляді промислу, 
спрямованого  на  систематичне  отримання  максимально 
високих прибутків і надприбутків, нерідко використовую-
чи у своїх інтересах як державні структури, так й інститу-
ти громадянського суспільства» [12, с. 84].

В.А.  Яценко  більше  схиляється  до  кримінально-пра-
вового  аспекту,  оскільки  вважає  транснаціональну  орга-
нізовану  злочинність  порівняно  масовим  соціально-еко-
номічним  кримінальним  явищем,  «що  проявляється  у 
функціонуванні стійких керованих об’єднань злочинців у 
межах певної території (країни, регіону), що здійснюють 
злочинну діяльність як бізнес із метою отримання макси-
мальної  вигоди, мають сувору  ієрархічну побудову  з  ви-
діленням  лідерів,  які  організовують  і  керують  процесом 
планування, підготовки і вчинення злочинів, і створюють 
за допомогою залучених до кримінальної сфери широких 
прошарків населення і корумпованих зв’язків механізм за-
хисту і протидії соціальному контролю» [13, с. 12].

О.В. Козаченко та Н.В. Кльован вважають: «Трансна-
ціональну організовану злочинність можна визначити як 
функціонування  злочинних  організацій  і  співтовариств, 
що  мають  розгалужену  мережу  філій  в  інших  країнах, 
що  використовують  міжнародні  зв’язки  для  постійного 
здійснення  глобальних  незаконних  операцій,  пов’язаних 
із  переміщенням  потоків  інформації,  грошей,  фізичних 
об’єктів,  людей,  інших  матеріальних  і  нематеріальних 
засобів  через  державні  кордони  з  метою  використання 
сприятливої  ринкової  кон’юнктури  в  одній  або  кількох 
іноземних  державах  задля  отримання  суттєвої  економіч-
ної вигоди, а також ефективного ухилення від соціального 
контролю  за  допомогою  корупції,  насильства  і  викорис-
тання  значних  відмінностей  у  системах  кримінального 
правосуддя різних країн» [9, c. 32].

Дослідники цієї теми виділяють ознаки, що притаман-
ні  ТОЗ,  по  різному.  Наприклад,  Г.  Жаровська  наводить 
таку  групу  ознак:  «1)  незаконні  операції  з  переміщення 
матеріальних  і  нематеріальних  ресурсів  через  державні 
кордони або ж переміщення осіб («торгівля людьми»), які 

приносять  істотну  економічну  вигоду;  2)  організований 
характер,  структурована  система  взаємозв’язків  з  інши-
ми  соціальними  та  державними  інститутами,  внутрішня 
субординація  та  внутрішній  розподіл  злочинних  ролей; 
3)  використання у  своїй діяльності новітніх  інформацій-
них технологій, сучасних засобів транспорту та комуніка-
ції, до того ж транснаціональні злочинні організації не ви-
ключають зі свого арсеналу традиційні форми злочинної 
діяльності – вбивства, шантаж, корупцію тощо; 4) симбіоз 
«білокомірцевої злочинності», злочинності у сфері висо-
ких технологій з іншими, зокрема «силовими» і корупцій-
ними,  формами  злочинної  діяльності,  які  забезпечують 
реалізацію складних злочинних схем у фінансовій, госпо-
дарській, зовнішньоторговельній діяльності» [10, c. 115]. 

І. Щабликіна та В. Звягінцев наводять три групи ознак: 
1)  структурованість  і  системність  стійкого  об’єднання; 
2) отримання високих доходів від протиправної діяльнос-
ті  і  їхня легалізація; 3)  захист від  соціального контролю 
з  використанням  контррозвідувального,  корупційного  та 
інших методів протидії [11, c. 32]. 

Аналізуючи нормативно-правові акти, можна виділити 
іншу низку ознак, які притаманні транснаціональній орга-
нізованій злочинності.

По-перше,  суб’єктами  транснаціональної  злочиннос-
ті є фізичні особи, які є осудними та досягли віку кримі-
нальної відповідальності. В державах світу граничний вік, 
з  якого може наступати  кримінальна  відповідальність  за 
скоєні злочини, визначається по-різному: загалом він ви-
значається від 7 років до 15 років. В Україні таким віком є 
16 років, але можливе й пониження віку особи до 14 років 
за умисні злочини, передбачені у Кримінальному Кодексі 
України.

По-друге,  ці  злочини  вчиняються  в  групі,  яка має  не 
менше трьох осіб та певну внутрішню організацію. Вну-
трішня організація означає, що злочин скоюється групою 
осіб, які є осудними, з попередньою змовою для досягнен-
ня певної мети, між якими може існувати певна ієрархія та 
підпорядкованість.

По-третє, ці організовані групи існують або постійно, 
або  певний  проміжок  часу,  або  доки  не  досягнуть  своїх 
цілей. Організована  група  створюється  на  невизначений 
проміжок  часу  задля  систематичного  або  періодичного 
вчинення  злочинів або створюється на певний проміжок 
часу задля здійснення одного чи кількох злочинів. 

По-четверте, діяльність цих груп спрямована на скоєн-
ня злочинів, середньої тяжкості, тяжких та особливо тяж-
ких  злочинів.  За  національним  законодавством,  злочини 
середньої тяжкості − це ті, за які передбачене покарання у 
вигляді позбавлення волі на строк не до п’яти років, тяжкі 
злочини −   це ті, за які передбачене покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк до десяти років, особливо тяжкі 
злочини −   це ті, за які передбачене покарання у вигляді 
позбавлення волі на строк понад десять років або довічне 
позбавлення волі. 

У  міжнародному  ж  законодавстві  використовується 
поняття «серйозний злочин», яке означає застосування до 
правопорушників позбавлення волі на строк понад чотири 
роки або більш суворої міри покарання.

По-п’яте, основною метою діяльності транснаціональ-
ної організованої  злочинності є матеріальний або фінан-
совий  прибуток. Матеріальним  прибутком  організованої 
злочинної групи є незаконне одержання певного майна за-
для набуття права володіти користуватися та розпоряджа-
тися ним. Фінансовим прибутком є незаконне одержання 
злочинною групою грошових коштів або цінних паперів із 
метою власного збагачення або використання для подаль-
шої злочинної діяльності.

По-шосте,  злочин  вчиняється  групою  на  території 
кількох держав, тобто антисоціальна, протиправна діяль-
ність злочинних організацій виходить за межі території та 
юрисдикції однієї держави:  якщо його було організовано 
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на території однієї держави, а вчинено на території другої; 
якщо злочин було вчинено за участю організованої групи, 
яка провадить свою злочинну діяльність на території різ-
них держав (2 і більше); якщо ця злочинна група вчиняє 
злочин на території однієї держави,  а наслідки цього ді-
яння проявляються в іншій державі.

По-сьоме, протиправні діяння, які вчиняються транс-
національними  організованими  групами,  закріплені  як 
злочини у кримінальному законодавстві держав, на тери-
торії яких вчиняються транснаціональні кримінальні пра-
вопорушення. 

В Україні проводиться масштабна зміна законодавства, 
яка закріплена у Загальнодержавній програмі адаптації за-
конодавства України до законодавства Європейського Со-
юзу. Ця адаптація передбачає і зміну Кримінального зако-
нодавства загалом та частин, що торкаються організованої 
транснаціональної злочинності.

Отже,  транснаціональна  організована  злочинність 
здійснюється  фізичними  особами  в  групах  не  менше 
трьох  осіб,  завжди  спрямована  на  скоєння  злочинів  се-
редньої тяжкості, тяжких та особливо тяжких на території 
двох або більше держав; ці групи існують певний проміж-
ок часу; основною метою їх діяльності є матеріальний або 
фінансовий  прибуток;  протиправні  діяння,  скоєні  цими 
групами, закріплені як злочини у кримінальному законо-
давстві держав, в яких вони провадять свою діяльність. 

Враховуючи  зроблений  аналіз  ознак  транснаціональ-
ної  організованої  злочинності,  можна  подати  дефініцію. 
Транснаціональна  організована  злочинність  −  це  діяль-

ність злочинних об’єднань, які можуть мати  ієрархічний 
склад,  поділ  обов’язків  та  попередню  домовленість  між 
учасниками, цілями яких є вчинення протиправних діянь 
на території різних держав задля отримання незаконного 
прибутку, заволодіння владою та поширення свого впливу 
на території своєї діяльності.

Висновки.  Злочинність  завжди  намагається  вико-
ристовувати  у  своїй  діяльності  новітні  технології  та 
знання, прогалини в законодавстві та міжнародних від-
носинах. Найнебезпечнішою злочинністю вважають ор-
ганізовану злочинність. Організована злочинність вико-
ристовує  переваги  культурної,  ідейної,  інформаційної, 
політичної,  економічної  глобалізації  задля  досягнення 
своїх незаконних цілей. Але держави в особі правоохо-
ронних органів також розвивають свої знання, викорис-
товуючи  кримінологію,  статистику  та  досвід  минулої 
боротьби з організованою злочинністю. Постійно про-
водиться робота з удосконалення нормативної бази, тех-
нічних засобів та стратегій боротьби із транснаціональ-
ною  організованою  злочинністю.  Отже,  на  сучасному 
етапі міждержавна  координація  та  оптимізація  заходів 
із попередження злочинності стала одним із найважли-
віших завдань міжнародного співтовариства. Таким чи-
ном, доречно було б включити норми міжнародного та 
національного законодавства, які б чітко закріпили де-
фініцію та ознаки транснаціональної організованої зло-
чинності. Це дало б змогу чітко виокремити їх з-поміж 
інших  видів  злочинних  проявів  та  значно  покращити 
боротьбу з ними.
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Стаття присвячена аналізу ролі наукових досліджень у процесі запровадження інституту кримінального проступку в українське за-
конодавство. Акцентовано увагу на необхідності формування міцного теоретичного підґрунтя для підвищення ефективності реалізації 
законодавчих ініціатив. 

Ключові слова: наукове забезпечення, наука, науковий потенціал, науковці, кримінальні проступки, злочин, злочинність, протидія 
злочинності. 

Статья посвящена анализу роли научных исследований в процессе внедрения института уголовного проступка в украинское законо-
дательство. Акцентировано внимание на необходимости формирования прочной теоретической основы для повышения эффективности 
реализации законодательных инициатив. 

Ключевые слова: научное обеспечение, наука, научный потенциал, научные работники, уголовные проступки, преступление, пре-
ступность, противодействие преступности.

The article is devoted to the analysis of the role of scientific research in the process of introducing a criminal offense institute into Ukrainian 
legislation. The emphsis is on the need to form a solid theoretical foundation for improving the effectiveness of the implementation of legislative 
initiatives.

Key words: scientific support, science, scientific potential, scientists, criminal misconduct, crime, crime, counteraction to crime.

Постановка проблеми. Сьогодні функціонування укра-
їнської держави знаходиться в кризовому стані, що прояв-
ляється у загостренні різного роду протиріч, нестабільності 
суспільно-політичної  та  економічної  ситуації,  збільшенні 
кількості кримінальних загроз, високому рівні, несприятли-
вій динаміці та складній структурі злочинності. 

У  зв’язку  з  цим  нагальним  вбачається  усестороннє 
реформування  розбалансованої  правової  системи  Украї-
ни і на цій основі удосконалення організаційно-правових 
основ  протидії  злочинним  проявам.  Повною  мірою  це 
стосується і законодавчих ініціатив щодо спрощення про-
цесу досудового розслідування окремих категорій кримі-
нальних правопорушень. Зокрема, йдеться про прийняття 
Верховною Радою України Закону «Про внесення змін до 
деяких  законодавчих  актів України щодо  спрощення  до-
судового розслідування окремих категорій кримінальних 
правопорушень» (далі Закон) та запровадження інституту 
кримінального проступку до законодавства України.

Підняте  питання  є  багатоаспектним,  його  вирішення 
тісно  пов’язане  із  загальними  цілями  і  задачами  право-
охоронних  органів  та  спрямоване  на  покращення  якості 
досудового розслідування кримінальних правопорушень, 
швидке викриття винних та забезпечення правильного за-
стосування Закону. Проте його успішне втілення потребує 
подальшого  наукового  супроводження,  доопрацювання  з 
урахуванням  сучасних  досягнень  науки  кримінального, 
адміністративного,  кримінально-процесуального  права. 
Адже  ефективність  протидії  злочинності  залежить  від 
ступеня наукового забезпечення та аналітичного супрово-
дження на всіх рівнях, наукового відстеження, глибокого і 
детального дослідження [1, c. 7].

Аналіз останніх публікацій. Питання, що стосують-
ся запровадження інституту кримінального проступку до 
вітчизняного  законодавства,  за  результатами  аналізу  пу-
блікаційної активності наукової спільноти України, є од-
ним із найбільш досліджуваних протягом останніх років 
як серед визнаних українських науковців, так і поміж по-
чинаючих дослідників, аспірантів, студентів, які не стоять 
осторонь законодавчих ініціатив та перетворень і прийма-
ють активну участь у побудові та реформуванні правової 
системи України. Зокрема, це Д.С. Азаров, О.М. Бандур-

ка, О.А. Банчук, Н.Л. Березовська, В.І. Борисов,  І.П. Го-
лосніченко,  В.К.  Грищук,  Н.О.  Гуторова,  О.О.  Дудоров, 
О.О. Кашкаров, С.В. Ківалов, В.К. Колпаков, Ю.Ю. Коло-
мієць, О.М. Литвинов, В.Т. Маляренко, В.О. Навроцький, 
С.В.  Пєтков,  Є.Л.  Стрельцов,  В.О.  Туляков,  П.Л.  Фріс, 
М.І. Хавронюк, В.Б. Харченко та багато інших. 

Метою статті є визначення ролі наукових досліджень у 
процесі реформування законодавчого забезпечення проти-
дії злочинності, встановлення особливостей використання 
результатів наукових досягнень у процесі запровадження 
в українське законодавство інституту кримінального про-
ступку. 

Виклад основного матеріалу.  Прийняття  аналізова-
ного  Закону  продиктоване  реаліями  українського  сього-
дення,  тими  назрілими  законодавчими  перетвореннями, 
які  почались  уже  давно.  Так,  ще  у  2012  році  у  Кримі-
нальному  процесуальному  кодексі  України  (далі  –  КПК 
України) було нормативно закріплено основні положення 
про кримінальні проступки. Зокрема, у КПК України міс-
титься посилання на Закон України про кримінальні про-
ступки,  визначені  особливості  досудового  розслідування 
кримінальних проступків, передбачено їх спрощене про-
вадження в суді першої інстанції.

Тобто  склалася  дещо  парадоксальна  ситуація,  в  якій 
спочатку  на  законодавчому  рівні  –  у  КПК  України  – 
було  закріплено  процедуру  досудового  розслідування 
кримінальних  проступків,  а  потім  вже  підняті  питання, 
пов’язані із врегулюванням матеріально-деліктних відно-
син щодо кримінальних проступків.

Справедливо  із  цього  приводу  зазначив  І.П.  Голосні-
ченко: «але вже так склалося в правовій українській дій-
сності,  коли  “віз  пішов  спереду  коня”.  Тепер  потрібно 
приймати скоріше Закон України «Про кримінальні про-
ступки»,  а  потім,  якщо буде потрібно,  вносити  зміни до 
КПК України» [2, c. 81].

Такого  Закону  Україна  чекала  майже  5  років,  протя-
гом яких до Верховної Ради України був надісланий ряд 
проектів  Законів  щодо  запровадження  інституту  кримі-
нальних проступків,  однак  деякі  з  них навіть  не  розгля-
далися, інші були повернуті на доопрацювання. І нарешті 
22 листопада 2018 року Верховною Радою України було 
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«прийнято в цілому» проект Закону «Про внесення змін 
до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  спрощення 
досудового  розслідування  окремих  категорій  криміналь-
них правопорушень». Метою прийняття цього акту є здій-
снення поступової декриміналізації злочинів, обмеження 
сфери застосування покарань, пов’язаних із позбавленням 
волі,  замінивши  їх  такими  заходами  кримінально-право-
вого впливу,  які не  тягнутимуть  за  собою судимості,  а  в 
цілому  –  послаблення  кримінально-правової  репресії,  а 
також приведення у відповідність до положень КПК Укра-
їни законодавчих актів, якими регулюються суспільні від-
носини кримінально-правового характеру. 

Віднесення  запропонованих  у  проекті  складів  злочи-
нів до категорії кримінальних проступків дозволить зна-
чно зменшити навантаження на слідчих, що своєю чергою 
надасть змогу зосередити увагу на розслідуванні тяжких 
та особливо тяжких злочинів.

Ініціатори прийняття цього Закону зазначають, що ви-
значення поняття «кримінальний проступок», його ознак, 
відмежування  від  злочинів,  а  також  вирішення  питання 
щодо форми законодавчого регулювання відповідальності 
за кримінальні проступки дозволить знизити офіційно ви-
знаний рівень криміналізації суспільства (покращить си-
туацію в Україні з кількістю людей, які мають судимість за 
злочин, знизить кількість злочинів та засуджених за них).

Однак  серед  українських науковців  продовжують  то-
читися  дискусії  з  приводу  прийняття  цього  Закону  в  ці-
лому, окремих його положень і норм. Тематика наукових 
досліджень, що стосуються запровадження кримінальних 
проступків,  охоплює  широкий  спектр  пов’язаних  з  цим 
питань, проте переважно присвячена таким напрямам: 

–  місце інституту кримінальних проступків в системі 
вітчизняного законодавства;

–  історія  становлення  інституту кримінального про-
ступку в Україні;

–  визначення критеріїв віднесення злочинів до кате-
горії проступків;

–  проблеми  визначення  кримінального  проступку  в 
законодавстві України;

–  переваги та недоліки впровадження інституту кри-
мінального проступку до українського законодавства;

–  співвідношення положень законодавства про адмі-
ністративні правопорушення та кримінальні проступки;

–  правова природа інституту кримінальних проступ-
ків; 

–  проблеми відмежування кримінального проступку 
від адміністративного правопорушення;

–  аналіз  історичного  досвіду  європейських  країн  з 
питань кримінального проступку;

–  повторність проступків та її правові наслідки, осо-
бливості покарання та правових стягнень;

–  питання щодо форми нормативного закріплення ін-
ституту кримінального проступку;

–  особливості  відповідальності  за  кримінальні  про-
ступки, судимість.

По  кожному  із  вказаних  напрямів  досліджень  немає 
єдності в наукових поглядах, багато питань є однозначно 
не  вирішеними,  спірними,  які  продовжують  активно  об-
говорюватися.  І це позитивний момент, що свідчить про 
небайдужість науки до  законодавчих перетворень  та  іні-
ціатив,  зацікавленість  у  прийнятті  виважених  управлін-
ських рішень. Наукова діяльність в даному напряму дуже 
затребувана практикою, адже вона базується на наукових 
знаннях. А вони, як перли, формуються, узагальнюючи в 
об’єктах дослідження все суттєве, відволікаючись від не-
суттєвого, другорядного, випадкового, водночас відшуку-
ючи закономірності розвитку й існування досліджуваного 
об’єкта. Саме наукові знання необхідні для різнопланової 
ефективної діяльності, для забезпечення життєздатності і 
позитивного  розвитку  сучасного  суспільства,  національ-
ної безпеки держави.  І  все це передбачає подальше вдо-
сконалення системи наукового забезпечення та підвищен-
ня його ефективності [3, c. 93].

Крім  того,  це  питання  набуло  нечуваного  інтересу 
серед  громадськості.  Мережу  Інтернет  останніми  рока-
ми  заполонили  публікації юристів,  інтерв’ю практичних 
працівників  правоохоронних  органів, журналістські  роз-
слідування  подібного  змісту:  «Кримінальні  проступки: 
5 аспектів новели, які мають розуміти усі Українці», «За 
незначні кримінальні проступки в Україні не каратимуть 
в’язницею»,  «Кримінальний  проступок:  що  це  і  як  він 
пом’якшує  відповідальність?»,  «Інституту  кримінальних 
проступків  зелене  світло?»,  «В  Україні  посилили  пока-
рання  за  п’яне  водіння:  чим  важливий Закон про  кримі-
нальні проступки», «За що скоро в Україні притягатимуть 
до  кримінальної  відповідальності?»,  «Як  запровадження 
кримінальних проступків допоможе розкривати тяжкі зло-
чини». У обговоренні цих статей, коментарях до них при-
ймають участь пересічні громадяни, які ставлять запитан-
ня до авторів та обговорюють проблеми, які їх цікавлять, 
що в принципі є позитивним моментом, адже це є проявом 
суспільної  свідомості  населення  держави,  небайдужос-
ті,  предметної  зацікавленості щодо  вирішення  важливих 
державних питань кримінального законодавства та кримі-
нально процесуальної практики. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Питання,  що  стосуються  правового  забезпечення  досу-
дового  розслідування  окремих  категорій  кримінальних 
правопорушень, не можуть бути успішно вирішені корот-
костроковими  компанійськими  актами.  Вони  потребують 
комплексного наукового супроводу задля пошуку найбільш 
раціонального і оптимального шляху запровадження інсти-
туту кримінального проступку до законодавства України.

Як  свідчить  історична  практика,  ця  діяльність  пови-
нна мати системний, широкомасштабний, багаторівневий 
характер,  опиратися  на  глибоке  вивчення  соціальних  за-
конів  розвитку  суспільства.  І,  безумовно,  саме  наукове 
осмислення цих глибинних процесів, їх різностороннє до-
слідження слугуватиме міцною основою подолання кризи 
наявної системи правового забезпечення.
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Стаття присвячена аналізу поняття та змісту контролю за проведенням спеціального слідчого експерименту й імітуванням обста-
новки злочину. У роботі проаналізовано окремі положення наказу Генеральної Прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ 
України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16 листопада 2012 р. «Про затвердження інструкції про організацію проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні». Також звертається увага на найбільш складні 
теоретичні та практичні питання, пов’язані із забезпеченням контролю за вчиненням тяжкого або особливо тяжкого злочину, та ефектив-
ність використання таких форм контролю, як спеціальний слідчий експеримент та імітування обстановки злочину.

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, спеціальний слідчий експеримент, імітування обстановки злочину, кримінальне про-
вадження, контроль за вчиненням злочину.

Статья посвящена анализу понятия и содержанию контроля за проведением специального следственного эксперимента и имити-
рованием обстановки преступления. В работе проанализированы отдельные положения приказа Генеральной Прокуратуры Украины и 
Министерства внутренних дел Украины № 114/1042/516/1199/936/1687/5 от 16 ноября 2012 г. «Об утверждении инструкции об органи-
зации проведения негласных следственных (разыскных) действий и использовании их результатов в уголовном производстве. Также 
обращается внимание на наиболее сложные теоретические и практические вопросы, связанные с обеспечением контроля за соверше-
нием тяжкого или особо тяжкого преступления, и эффективность использования таких форм контроля, как специальный следственный 
эксперимент и имитация обстановки преступления.

Ключевые слова: негласные следственные (разыскные) действия, специальный следственный эксперимент, имитация обстановки 
преступления, уголовное производство, контроль за совершением преступления.

The article is devoted to the analysis of the concept and content of control over the conduct of a special investigative experiment and the 
simulation of the circumstances of the crime. The paper analyzes certain provisions of the Order of the General Prosecutor’s Office of Ukraine 
and the Ministry of Internal Affairs of Ukraine № 114/1042/516/1199/936/1687/5 dated November 16, 2012 “On approval of the instruction to hold 
secret investigators (investigatory) actions and use of their results in criminal proceedings”. It also focuses on the most complex theoretical and 
practical issues involved in monitoring the commission of a grave or particularly serious crime and the effectiveness of using such forms of control 
as a special investigative experiment and simulation of the crime situation.

Key words: secret investigative (search) actions, special investigative experiment, simulation of situation of crime, criminal proceedings, 
control over commission of crime.

Постановка проблеми. Сьогодні  визначення  контр-
олю за вчиненням злочину не висвітлено ані в чинному за-
конодавстві, ані в наукових джерелах, тому стан наукового 
розроблення даного правового явища доцільно аналізува-
ти крізь призму характеристики властивих йому ознак та 
складових елементів, які в сукупності становлять цілісну 
систему.  Також  важливо  зазначити, що  проблема  прова-
дження контролю за вчиненням злочину є досить супер-
ечливою та дискусійною для вчених, адже в положеннях 
чинного Кримінального процесуального кодексу України 
фактично  відсутня  регламентація  порядку  проведення 
контролю за вчиненням злочину.

Стан опрацювання. Значний внесок у дослідження та 
вдосконалення нормативних засад кримінального судочин-
ства, оперативно-розшукового документування й окремих 
аспектів провадження спеціального слідчаго експеримен-
ту й імітування обстановки злочину внесли К.В. Антонов, 
Р.І. Благута, В.Г. Гончаренко, Ю.М. Грошевий, О.М. Джу-
жа, В.А. Динту, О.Ф. Долженков, С.В. Єськов, В.П. Заха-
ров, А.В. Іщенко, Н.С. Карпов, Є.Д. Лук’янчиков, В.Т. Ма-

ляренко, Д.Й. Никифорчук, В.Т. Нор, М.А. Погорецький, 
Б.Г. Розовський, Л.Д. Удалова, Л.В. Черечукіна, М.Ю. Чер-
кова, М.Є. Шумило й інші вчені. 

Метою статті  є  вивчення  особливостей  контролю  за 
вчиненням злочину, а саме таких його форм, як спеціаль-
ний слідчий експеримент та імітування обстановки злочи-
ну, а також виявлення практичних підстав для можливості 
застосування даних заходів.

Виклад основного матеріалу дослідження.  Відпо-
відно  до  чинного  Кримінального  процесуального  кодек-
су України,  контроль  за  вчиненням  злочину допустимий 
за умов, що встановленими або невстановленими особа-
ми  вчиняється  тяжкий  або  особливо  тяжкий  злочин,  та-
кож  обов’язковою  умовою  є  те, що  цей  злочин  повинен 
бути незакінченим і його можна буде припинити на ран-
ніх стадіях вчинення. Положення чинного  законодавства 
дещо спростувало окреслену проблему через визначення 
відповідних форм,  в  яких  може  здійснюватися  контроль 
за  вчиненням  злочину.  До  таких  форм  належать:  контр-
ольована поставка, контрольована й оперативна закупка, 
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спеціальний слідчий експеримент, імітування обстановки 
злочину. Детальніше в даній роботі ми розглянемо останні 
дві форми. 

Особливості  організаційно-правових  основ  прова-
дження спеціального слідчого експерименту взагалі поки 
що не стали предметом окремих наукових досліджень на 
рівні дисертацій, монографій, науково-методичних дороб-
ків тощо. Окремі аспекти провадження зазначеної форми 
контролю за вчиненням злочину розглядались як складова 
частина  комплексної  проблеми  організаційно-правових 
основ провадження негласних слідчих (розшукових) дій. 

Також наявні наукові розвідки щодо проблем співвід-
ношення спеціального слідчого експерименту та слідчого 
експерименту,  оперативного  експерименту. Проте  прове-
дений  аналіз  досліджень,  присвячених  окресленій  про-
блемі, доводить необхідність здійснення окремого логіко-
юридичного та порівняльно-правового аналізу. Зазначене, 
на  нашу  думку,  сприятиме  оптимізації  організаційно- 
правових  основ  провадження  як  окремо  спеціального 
слідчого експерименту, так і загального розуміння сутнос-
ті контролю за вчиненням злочину.

Спеціальний  слідчий  експеримент  спрямований  на 
штучне моделювання обстановки, яка б дала можливість 
отримати фактичні дані про злочинні наміри якоїсь особи. 

Актуальним  залишається  питання  розкриття  змісту 
правової  природи  імітування  обстановки  злочину.  Важ-
ливість  вирішення  порушеного  питання  зумовлена  тим, 
що  ні  в  теорії  кримінального  процесу,  ні  в  практичній 
діяльності немає єдиного підходу до розуміння категорії 
кримінальних правопорушень, під час розслідування яких 
можна  використовувати  імітування  обстановки  злочину. 
Тож, незважаючи на досить широке дослідження питань 
контролю за вчиненням злочину як в оперативно-розшу-
ковій діяльності,  так  і  в  процесуальному  аспекті,  право-
застосовча  практика  виявляє  низку  проблем  реалізації 
цього інституту.

Заслуговує  на  увагу  дослідження  особливостей  про-
вадження  імітування  обстановки  злочину  В.А.  Динту, 
який зазначає, що для більш продуктивного розуміння та 
трактування  визначення  зазначеної  форми  контролю  за 
вчиненням злочину необхідно виробити коло ознак, при-
таманних  останньому. Цікавим  є  підхід щодо  розуміння 
імітування обстановки  злочину,  яке полягає  в навмисній 
брехні,  автор  якої  не  тільки  розуміє  характер  своїх  дій, 
але  і  спрямовує  їх  на  досягнення  результату  –  введення 
в оману  злочинця. Однак у разі провадження  імітування 
обстановки злочину брехня є суспільно корисною та ви-
правданою з погляду моралі [7]. 

Контроль  за  вчиненням  злочину  у  формі  імітування 
його обстановки застосовується з метою переконання не-
визначеного кола осіб у тому, що начебто відбувається зло-
чинне  діяння.  Тобто  дії  уповноважених  осіб  спрямовані 
на  інсценування зовнішніх, не прихованих, а демонстра-
тивних,  очевидних для  оточення,  ознак  вчинення нібито 
фактичного злочину. Дана негласна слідча дія націлена на 
запобігання реальному злочину.

Отже, вказані форми контролю за вчиненням злочину 
не є тотожними за своїм змістом та умовами реалізації, що 
потребує отримання на виконання кожної з них конкрет-
ного рішення уповноваженої особи.

Мета даних заходів зрозуміла, однак сьогодні в законі 
фактично відсутня регламентація порядку проведення цих 
негласних  слідчих  дій. Проте  очевидно, що  спеціальний 
слідчий  експеримент  –  це  новий  вид  негласної  слідчої 
(розшукової) дії, під час якої штучно створюються харак-
терні для повсякденної діяльності (максимально наближе-
на до реальності) особи ситуація або обставини, що нада-
ють можливість виявити злочинний умисел і зафіксувати 
дії  особи в цих обставинах. Зміст  спеціального слідчого 
експерименту полягає в тому, що уповноважена особа, яка 
його здійснює, уносить необхідні й достатні зміни в обста-

новку, де діє підозрюваний. У свою чергу, підозрюваний, 
сприймаючи  ці  зміни  обстановки  як  необхідні  йому  для 
досягнення мети, реагує на них відповідно до своїх заду-
мів і планів. Найбільш доцільний цей захід під час фікса-
ції факту вимагання й одержання хабара [3]. 

Імітування  обстановки  злочину  є  різновидом  контр-
олю за вчиненням злочину, який полягає в сукупності під-
порядкованих єдиному плану заходів, що відбуваються з 
використанням спеціальних  засобів відтворення ситуації 
вчинення  злочину  з  метою  створення  відповідних  умов 
для спонукання особи, яка готує скоєння злочину, до ак-
тивних дій, що охоплюються  її умислом, та одночасного 
запобігання таким злочинам, попередження чи розсліду-
вання їх. 

Для  глибшого  розуміння  природи  імітування  обста-
новки  злочину  варто  проаналізувати  сукупність  ознак, 
властивих  даній формі  контролю  за  вчиненням  злочину. 
По-перше,  мета  та  завдання  проведення.  Відповідно  до 
Інструкції про організацію проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій та використання їх результатів у кримі-
нальному  провадженні,  мета  розуміється  як  запобігання 
вчиненню злочину та викриття відомої чи невідомої осо-
би, яка планувала або замовляла його вчинення. До завдан-
ня імітування обстановки злочину входять: а) встановлен-
ня контакту з контрольованою особою; б) попередження 
настання  невідворотних  наслідків  вчинення  злочинів;  в) 
виявлення осіб,  які  здійснюють пошук шляхів реалізації 
викраденого майна, зброї, наркотичних засобів тощо [5].

Другою  ознакою  є  об’єкт,  стосовного  якого  прово-
диться  таке  імітування.  Згідно  з  п.  1.12.5  Інструкції,  та-
ким об’єктом є відома або невідома особа, яка планувала 
чи замовляла злочин. Головною відмінністю даної форми 
контролю від спеціального слідчого експерименту є те, що 
імітування обстановки злочину проводиться як щодо відо-
мих, так і стосовно невідомих осіб [2]. 

Третьою ознакою є обстановка, яка є штучною, оскіль-
ки для її створення залучаються імітаційні засоби. Тактич-
не інсценування для таких двох форм контролю за вчинен-
ням  злочину,  як  спеціальний  експеримент  та  імітування 
обстановки, є природним та необхідним заходом.

Наступною ознакою є те, що в основі лежить метод мо-
делювання, тобто теоретичне і практичне опосередковане 
пізнання. Це означає, що суб’єкт, замість безпосередньо-
го об’єкта пізнання, створює схожий  із ним допоміжний 
об’єкт-замінник,  об’єднує  його,  а  отриману  інформацію 
переносить  на  реальний  предмет  вчинення.  Моделлю 
може  бути  будь-який  предмет,  зокрема  подумки  уявлена 
або матеріалізована система. Важливо те, що за цією озна-
кою  імітування  обстановки  злочину  не  відрізняється  від 
спеціального слідчого експерименту.

Ще  одна  ознака  притаманна  всім  формам  контр-
олю за вчинення злочину  і нормативно закріплена в ч. 3 
ст.  271 КПК,  відповідно  до  якої  забороняється  провоку-
вати  особу  на  вчинення  злочину  з  метою  подальшого 
його викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який 
би вона не вчинила, якби слідчий цьому не сприяв, або із 
цією ж метою впливати на її поведінку насильством, по-
грозами, шантажем [1]. 

Що стосується практичної реалізації імітування обста-
новки злочину, то під час провадження розслідування про-
ходить у кілька етапів, зокрема, підготовчий етап включає 
в себе: а) аналіз інформації, наявної в кримінальному про-
ваджені на час ухвалення рішення про здійснення контр-
олю за вчиненням злочину у формі імітування обстановки 
злочину;  б)  визначення  виду  злочину,  обстановку  якого 
планується  імітувати;  в)  вивчення  й  аналіз  інформації 
щодо обстановки злочину, характерної для злочину, який 
планується імітувати; г) складання плану проведення імі-
тування обстановки злочину. 

До  основного  етапу  входять:  а)  визначення 
просторово- часової  координати  проведення  імітування 
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обстановки злочину; б) визначення підрозділів і осіб, які 
будуть  здійснювати  відповідні  дії;  в)  створення штучно-
го матеріального  середовища  імітованої обстановки  зло-
чину,  з  використанням  імітаційних  засобів;  г)  створення 
мікросоціального середовища імітованої обстановки зло-
чину,  спрямоване на створення в оточення уявлення про 
вчинення реального  злочину;  ґ)  створення штучного мо-
рально-психологічного  середовища  імітованої  обстанов-
ки злочину; д) проектування та відтворення зв’язків між 
елементами імітованої обстановки злочину, спрямовані на 
створення уявлення про справжність та реальність іміто-
ваних умов; е) спостереження за діями особи, щодо якої 
проводиться негласна слідча дія, – контроль за вчиненням 
злочину у формі імітування обстановки злочину [4].

Останній  етап  передбачає  фіксацію  дій  особи,  щодо 
якої проводиться негласна слідча дія, – контроль за вчи-
ненням злочину у формі  імітування обстановки злочину, 
аналіз результатів імітування обстановки злочину. 

Тобто  імітація  обстановки  злочину  є  складовою  час-
тиною криміналістичного  інсценування  і  створює відпо-
відне середовище, в якому відбувалась інсценована подія.

Що стосується правової природи спеціального слідчо-
го експерименту, то відповідно до ст. 271 Кримінального 
процесуального кодексу  (далі  – КПК) України,  він може 
здійснюватися  за  наявності  достатніх  підстав  вважати, 
що  готується  вчинення  або  вчиняється  тяжкий  чи  осо-
бливо тяжкий злочин [1]. Отже, спеціальний слідчий екс-
перимент допустимий за умов, що встановленими або не-
встановленими особами вчиняється тяжкий або особливо 
тяжкий злочин; цей злочин є незакінченим; розкриття та 
розслідування підготовлюваного або вчинюваного злочи-
ну шляхом провадження інших гласних та негласних дій 
неможливі; є можливість припинення злочинної діяльнос-
ті на ранніх стадіях її вчинення.

До уповноважених суб’єктів проведення такого експе-
рименту належать такі: слідчий, який здійснює досудове 
розслідування злочину, або, за його дорученням, уповно-
важені  оперативні  підрозділи  органів  внутрішніх  справ, 
органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за до-
держанням  податкового  законодавства,  органів  Держав-
ної  пенітенціарної  служби  України,  органів  Державної 
прикордонної служби України, органів Державної митної 
служби України. Однак рішення про проведення такої не-
гласної  слідчої  (розшукової)  дії  має  право  ухвалити  ви-
ключно прокурор.

Особливістю  спеціального  слідчого  експерименту  є 
необхідність  уникнення  будь-якого  впливу  на  волю  осо-
би.  Правомірність  провадження  буде  дотримана  тоді, 
коли особа ініціативно вчиняє певні дії, які виконуються 
в  умовах  конспіративного  спостереження  [8]. Дана фор-
ма контролю допускається за умови, що не принижують-
ся гідність і честь осіб, які безпосередньо беруть у цьому 
участь, а також інших осіб, долучених до цього, не ство-
рюється небезпека для їхнього здоров’я.

Спеціальний  слідчий  експеримент  може  проводиться 
як щодо  конкретних  осіб,  яких  обґрунтовано підозрюють 
у  злочинній діяльності  (одержання неправомірної вигоди, 
торгівля  зброєю,  операції  з  наркотиками  тощо),  так  і  для 
виявлення  намірів  невідомих  осіб,  які  вчиняють  серійні 
злочини, шляхом  застосування  різних «пасток»  і  «прима-
нок».  Якщо  під  час  спеціального  слідчого  експерименту 
підозрювана особа вчиняє дії, що містять ознаки злочину, 
то за скоєне її притягують до кримінальної відповідальнос-
ті за чинним законодавством. Зазвичай до проведення цих 
заходів  залучають  інших  осіб,  використовують  технічні 
або транспортні засоби, відтворюють відповідну обстанов-
ку. Оскільки така форма контролю належить до негласних 
слідчих  (розшукових)  дій,  то,  відповідно  до  ч.  4  ст.  246 
КПК, право на його проведення має лише прокурор [7].

Висновки.  Проведенню  негласних  слідчих  (розшу-
кових)  дій  у  кримінальному  провадженні  властиві  осо-
бливості, які відрізняють їх від інших визначених у Кри-
мінальному  процесуальному  кодексі  України  слідчих 
(розшукових)  дій.  Що  стосується  розглядуваних  форм 
контролю за вчиненням злочину, то особливими умовами 
таких негласних слідчих (розшукових) дій є те, що під час 
підготовки та проведення даних форм контролю забороня-
ється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього 
злочину  з  метою  її  подальшого  викриття,  допомагаючи 
особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, якби слід-
чий цьому не сприяв, також забороняється із цією ж ме-
тою впливати на поведінку особи насильством, погроза-
ми, шантажем (відповідно до рішення Європейського суду 
з прав людини в справах «Романаускас проти Литви» від 
5 лютого 2008 р., «Тейшейра де Кастро проти Португалії» 
від 9 червня 1998 р.). Також у разі, коли під час проведен-
ня контролю за вчиненням злочину виникає необхідність 
тимчасового  обмеження  конституційних  прав  і  свобод 
особи, то це має здійснюватися в межах, які допускаються 
Конституцією України.
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Стаття презентує огляд польського підходу до питання класифікації судових експертиз у кримінальному провадженні. На підставі 
аналізу польської наукової літератури криміналістичного спрямування автором виділено чотири критерії (галузь науки, мистецтва чи 
вмінь; спосіб опрацювання експертизи; процесуальна позиція експертизи; обов’язок скористатися послугами експерта), у межах яких 
розглянуто понад тридцять п’ять видів та підвидів судових експертиз. Водночас зауважено, що проведену класифікацію не слід вважати 
вичерпною, адже судова експертиза як правовий інструмент постійно розвивається для якісного забезпечення цілей отримання висновку 
експерта та використання його в суді.

Ключові слова: судова експертиза, кримінальне провадження, польське право, криміналістика, висновок експерта.

Статья представляет обзор польского подхода к вопросу классификации судебных экспертиз в уголовном производстве. На осно-
вании анализа польской научной литературы криминалистического направления автором выделены четыре критерия (область науки, 
искусства или умений; способ обработки экспертизы; процессуальная позиция экспертизы; обязанность воспользоваться услугами экс-
перта), в рамках которых рассмотрены более тридцати пяти видов и подвидов судебных экспертиз. Вместе с тем обращено внимание 
на то, что сформулированную классификацию не следует считать исчерпывающей, ведь судебная экспертиза как правовой инструмент 
постоянно развивается для качественного обеспечения целей получения заключения эксперта и использования его в суде.

Ключевые слова: судебная экспертиза, уголовное производство, польское право, криминалистика, заключение эксперта.

The article presents a review of the Polish approach to the classification of forensic examinations in criminal proceedings. On the basis of 
the analysis of Polish scientific literature in the forensic field, the author identified four criteria (the branch of science, art or skills; the way of 
processing the examination; the procedural position of the examination; the duty to use forensic expert services), in which more than thirty five 
species and subspecies of forensic examinations have been considered. At the same time, particular attention has been paid to  the fact that the 
suggested classification should not be considered as finished, because forensic examinations as a legal tool is constantly evolving for the aim of 
ensurance the quality of expert’s opinion and using them in the court.

Key words: forensic examination, criminal proceedings, Polish law, criminalistics, expert opinion.

Постановка проблеми.  Стрімкий  розвиток  можли-
востей  експертних  досліджень,  висока  точність  резуль-
татів,  зменшення суб’єктивізму експерта,  запровадження 
інноваційних  технологій,  постійний  обмін  досвідом  із 
метою  недопущення  суттєвого  дисбалансу  в  науково-
експертному  забезпеченні  кримінального  провадження 
в  різних  країнах  –  основні  глобальні  «тренди»  розвитку 
сучасної європейської forensic science. В Україні розвиток 
цього правового інституту не матиме успіху, якщо не буде 
змоги аналізувати закордонні добрі практики та врахову-
вати нові підходи використання спеціальних знань у кри-
мінальному процесі. Зокрема, доцільно звернути увагу на 
досвід  Республіки  Польща,  вивченню  якого  присвячено 
цілу серію публікацій автора [1–8]. Звісно, не йдеться про 
сліпе копіювання механізмів, норм, методів, бо й у наших 
колег існує багато проблем функціонування інституту су-
дових експертиз. Більш докладно ця тема презентована в 
останньому розділі монографії «Експертиза у криміналь-
ному провадженні за законодавством України та Польщі: 
порівняльне дослідження» [9]. Радше йдеться про розши-
рення горизонтів знання, ознайомлення наукової спільно-
ти із цими добрими практиками та підходами, а також із 
недоліками для змоги їх уникнути у власному поступі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Ґрун-
товних  праць  українських  учених,  предметом  до-
слідження  яких  було  б  питання  судових  експертиз  у 
польському  кримінальному  процесі,  знайти  не  вда-
лося,  тому  в  основу  пропонованого  дослідження  ля-
гли  фахові  роботи  суто  польських  науковців:  Т.  Бед-
нарека  (T.  Bednarek),  К.  Броновської  (K.  Bronowska), 
Т.  Відли  (T.  Widła),  Й.  Вуйцікєвіча  (J.  Wójcikiewicz), 
А.  Габерле  (A.  Gaberle),  П.  Гірдвойня  (P.  Girdwoyń), 
Е. Грузи (E. Gruza), Ю. Гургуля (J. Gurgul), К. Пахніка 
(K. Pachnik), Й. Студжінської (J. Studzińska), Т. Томашев-

ського (T. Tomaszewski), Б. Холиста (B. Hołyst), М. Хре-
хоровіч (M. Hrehorowicz), М. Цалкєвіч (M. Całkiewicz), 
П. Чарнецького (P. Czarnecki) та ін.

Метою статті є класифікація судових експертиз у кри-
мінальному провадженні в інтерпретації польських колег 
на  основі  аналізу  фахових  наукових  джерел  криміналіс-
тичного спрямування.

Виклад основного матеріалу. У польській науці існу-
ють численні критерії для класифікації судових експертиз. 
Найбільш вдалою здається класифікація судових експер-
тиз, запропонована в посібнику «Криміналістика – тобто 
мова про слідчі методи» [10, с. 248–255]. Беручи за мето-
дологічну основу підхід колективу авторів цього видання, 
можна виокремити такі критерії для класифікації судових 
експертиз у кримінальному провадженні.

Критерій 1. Галузь науки, мистецтва чи вмінь.
Тут виділяють такі види судових експертиз: 
–  експертизи судово-медичні;
–  експертизи психіатричні;
–  експертизи психологічні;
–  експертизи бухгалтерські;
–  експертизи криміналістичні й ін.
У кожній із цих груп експертиз можна виокремити під-

види. Наприклад, криміналістичні експертизи можна роз-
ділити на такі підвиди: 

– експертизи в галузі криміналістичної тактики 
(стосуються таких проблем, як modus operandi виконавця 
злочину, його психологічного профілю, сфери і напрямів 
побудови версій, планування дій, оцінки емоційних слідів 
і можливості існування слідів у пам’яті);

– експертизи в галузі криміналістичної техніки (сто-
суються досліджень конкретних видів слідів. У цій катего-
рії польські фахівці вирізняють додатково три групи екс-
пертиз: 
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1) експертизи суто криміналістичні (експертизи sensu 
stricto),  мета,  а  також  засоби  і  методи  проведення  яких 
опрацьовані криміналістичною наукою:

– експертизи дактилоскопічні;
– експертизи механоскопічні;
–  експертизи вогнепальної  зброї  та  слідів  її  викорис-

тання;
– експертизи почерку і документів та ін.;
2) експертизи, мета яких визначена функціями кримі-

налістики, однак засоби і методи їх проведення опрацьо-
вані іншими галузями наук (експертизи sensu largo):

–  хімічні експертизи; 
– фізичні експертизи;
– біологічні експертизи; 
– антропологічні експертизи; 
– токсикологічні експертизи та ін.;
3) експертизи нові, які поступово стають криміналіс-

тичними експертизами (експертизи  in statu nascendi), не-
зважаючи  на  те,  що  елементи  їх  методик  опрацьовані  в 
інших  галузях науки. Проте  саме криміналістична наука 
не тільки надала таким експертизам цільового скеруван-
ня, але й доопрацювала й об’єднала елементи методики їх 
проведення в цілісну систему:

–  експертизи фоноскопічні;
–  експертизи одорологічні (осмологічні);
–  комплексні експертизи ДТП;
–  експертизи мікрослідів;
–  експертизи ДНК;
–  експертизи фізіодетекції та ін.
Слушно  зазначають  польські  фахівці,  що  спільною 

ознакою більшості  криміналістичних досліджень  є  їхній 
інтердисциплінарних  характер,  що  охоплює  досягнення 
багатьох наук. Проте йдеться не про механічне перенесен-
ня цих досягнень у сферу криміналістики, а про їх творчу 
адаптацію і використання [10, с. 249]. 

Варто також звернути увагу на результати соціологіч-
ного  опитування  суддів  у  кримінальних  провадженнях, 
згадане співавторами науково-практичного видання «Екс-
пертиза  судова.  Вибрані  положення».  У  процесі  дослі-
дження сформульовано питання: на підставі висновку якої 
із судових експертиз як єдиного джерела доказу ви були б 
схильні засудити обвинуваченого? Більше половини рес-
пондентів  висловили  найвищий  рівень  довіри  до  п’яти 
експертиз,  які  входять  саме  до  системи  криміналістич-
них: експертиза ДНК (100%); дактилоскопічна експертиза 
(93%); експертиза почерку (78%); експертиза ДТП (68%); 
токсикологічна експертиза (55%) [11, с. 20]. Схожі резуль-
тати  про  найбільшу  цінність  висновків  ДНК-експертиз 
презентують й інші соціологічні опитування суддів, про-
курорів та адвокатів [12, с. 11, 15]. 

Критерій 2. Спосіб опрацювання експертизи. 
У цій категорії вирізняють такі види експертиз:
– експертиза індивідуальна – вид експертизи, під час 

якої один експерт проводить дослідження і на цій підставі 
видає висновок стосовно предмета експертизи; водночас 
неважлива кількість спеціальностей, в яких експерт є фа-
хівцем, а також методики, які він використав під час про-
ведення експертизи;

– експертиза одинарна – вид експертизи, під час якої 
один експерт, який проводить дослідження, є фахівцем в 
одній галузі;

– експертиза колегіальна – вид експертизи, коли кіль-
ка  експертів,  які  проводять  дослідження,  є  фахівцями  в 
одній спеціальності; водночас кожний експерт має право 
на окрему думку, якщо не згоден із загальним висновком, 
підготовленим групою експертів;  як  і  в Україні, цей вид 
у польській науці часом називають комісійною експерти-
зою;

– експертиза комплексна  –  вид  експертизи,  за  якої 
кілька експертів, які проводять дослідження, є фахівцями 
в кількох різних спеціальностях). 

Критерій 3. Процесуальна позиція експертизи. 
До таких експертиз належать:
– експертиза вступна – проводиться на підставі ана-

лізу неповного дослідницького матеріалу, коли такий ма-
теріал дозволяє дати тільки первинні відповіді на основні 
питання  і  не  дозволяє  видати  докладний  висновок;  екс-
перт в такому разі може зробити застереження, що такий 
висновок може бути змінений у разі врахування матеріа-
лів, які на час проведення експертизи не були відомі пра-
воохоронним органам;

– експертиза доповнююча  –  являє  собою  доповне-
ння  експертизи  попередньої,  вона  далі  розвиває  поло-
ження експертизи вступної; у підсумку ці дві експерти-
зи  повинні  формувати  повну  думку  експерта;  часом  її 
пов’язують  із  поняттям  неповної  експертизи,  коли  екс-
перт  не  дав  вичерпних  відповідей  на  поставлені  йому 
питання,  хоча  міг  це  зробити,  а  тому  в  процесуальних 
органів або суду виникає підстава вимагати доповнення 
раніше підготовленого висновку; в Україні така експер-
тиза називається додатковою;

– експертиза повторна – вид експертизи, яка здійсню-
ється знову щодо раніше досліджених об’єктів та дає відпо-
віді на питання, аналогічні до питань попередньої експер-
тизи; причиною ініціювання такої експертизи можуть бути 
сумніви, які виникають унаслідок недостатньої зрозумілос-
ті чи суперечливості висновку, або ж сумніви щодо уперед-
женості, кваліфікації чи якості роботи експерта;

– експертиза остаточна  –  вид  експертизи,  який не 
має процесуального визначення, але в криміналістичному 
сенсі  означає,  що  в  питаннях  застосованих  досліджень 
об’єктів не  існує чи принаймні  існує мінімальна ймовір-
ність того, що можуть бути встановлені  інші результати, 
навіть за кількаразових повтореннях дослідження, подаль-
ших  доповнень  дослідницького  матеріалу  чи  доручення 
проведення експертизи іншому експерту; 

– експертиза контрадикторійна (змагальна)  –  вид 
експертизи, який існує як елемент забезпечення змагаль-
ності  кримінального  процесу  й  ініціюється  не  процесу-
альними  органами,  а  іншими  сторонами  кримінального 
провадження,  наприклад,  через  незгоду  з  результатами 
попередніх  експертиз,  сумніви  в  об’єктивності  експер-
та;  перевагою  такої  експертизи  є  можливість  контролю 
якості  попередніх  висновків,  проте  недоліком  є  суттєве 
подовження терміну кримінального провадження та його 
ускладнення;  у  польському  кримінальному  процесі  цей 
вид експертиз не функціонує повною мірою, проте в кра-
їнах англосаксонської системи права вона є вагомим пра-
вовим інструментом захисту;

– експертиза приватна – прототип котрадикторійної 
експертизи  з деякими відмінностями: по-перше,  сторона 
кримінального процесу не через механізм подання клопо-
тання  про  залучення  експерта,  а  самостійно  звертається 
до  експерта,  щоб  отримати  висновок  з  окремих  питань, 
а  тому  така  експертиза  ще  називається  «позапроцесу-
альною»,  «позасудовою»;  по-друге,  унаслідок  того,  що 
відповідно  до  польського  законодавства  експертиза  була 
проведена  з  порушенням  порядку  залучення  експерта 
(суть порушення полягає в невиконанні умови доручення 
процесуальним  органом  проведення  експертизи),  такий 
висновок не має  статусу джерела доказу  в  кримінально-
му  провадженні;  по-третє,  неможливість  використання 
такого  висновку  в  процесі  доказування  не  нівелює  той 
факт, що експерт насправді присутній у реєстрі експертів 
і є спеціалістом вищої категорії в цій сфері; цінність такої 
експертизи полягає у зверненні уваги суду, інформуванні 
про деякі факти, обставини тощо.

Критерій 4. Обов’язок скористатися послугами екс-
перта. 

Цю групу експертиз презентують два види:
– експертизи обов’язкові (характеризуються тим, що 

залучення експерта є обов’язком процесуального органу, 
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який  випливає  із  прямої  вказівки Кримінального  проце-
суального  кодексу  (далі  – КПК) Польщі;  таких  випадків 
є  тільки два: участь експерта обов’язкова під час огляду 
і  розтину  трупа  (ст.  209 §  §  2,  3 КПК Польщі),  за необ-
хідності  встановити  стан психічного  здоров’я  обвинува-
ченого (ст. 202 § 1 КПК Польщі); проте до обов’язкових 
експертиз  часто  відносять  і  ті,  проведення  яких  вимагає 
судова практика  (встановлення  характеру  і  ступеня  тяж-
кості тілесних ушкоджень у разі вчинення злочинів про-
ти  життя  та  здоров’я,  у  справах  про  злочини,  пов’язані 
з  рухом  механічного  транспорту  тощо)  [13,  с.125–126; 
14, с. 198];

– експертизи факультативні (характеризується пра-
вом, а не обов’язком залучення експерта).

На окрему увагу заслуговують ще два види експертиз, 
щодо яких постійно точаться дискусії. Ідеться про так зва-
ну суперекспертизу та метаекспертизу. Інколи ці поняття 
вживаються як синоніми. У практиці органів досудового 
розслідування такий висновок експерта ніколи не матиме 
такої назви (вживання таких понять характерне суто для 
наукової полеміки). У процесуальних документах буде фі-
гурувати назва, наприклад, «криміналістична оцінка дея-
ких фактів і висновків експертів та процесуальних органів 
у справі <…>» [15, с. 52]. 

Та попри типову в науці синонімію, на думку багатьох 
учених,  ці  два  поняття  позначають  все  ж  різні  за  своїм 
змістом  дослідження.  Суперекспертиза  охоплює  про-
ведення досліджень у тих випадках, коли в справі вже є 
дві або більше суперечливих експертиз, і завданням такої 
суперекспертизи  є  з’ясування,  висновок  якої  з  них  має 
більшу  (!) доказову силу. Деякі польські вчені вважають 
таку  експертизу  обов’язковим  елементом  кримінального 
провадження для того, щоби розуміти, яке джерело доказу 
врахувати, а яке залишити поза увагою під час оцінювання 
доказів судом і вирішення справи. 

На відміну від  суперекспертизи, щоби провести ме-
таекспертизу,  не  обов’язкова  наявність  суперечливих 
висновків. Фактично  її можна проводити  і  за наявності 
одного  висновку  як  результату  проведення  однієї  екс-
пертизи, а винятковість її полягає в тому, що залучений 
експерт вивчає питання правильності проведення попе-
редньої  експертизи,  інакше кажучи,  роботу  самого  екс-
перта,  а  не  обставини,  які  мають  значення  для  справи. 
Це  і є основою для критики метаекспертизи на тій під-
ставі, що вона не відповідає вимогам кримінального про-
цесуального  законодавства,  оскільки  повинна  встанов-
лювати важливі обставини події, а не той факт, чи вдало 
експерт провів попередню експертизу. Треба зауважити, 
що, за словами К. Пахніка, польська судова практика не 
приймає  такого  джерела  доказу,  як метависновок,  адже 
в  такому  разі  було  б  змішування  процесуальних  ролей, 
на  експерта  був  би  перенесений  обов’язок  суддівства 
[16, с. 72]. 

Однак здається, що така категоричність може бути не 
цілком виправданою. По-перше, якщо дослідницький ма-
теріал був надто малої  кількості, щоби можна було про-
водити повторні експертизи, з допомогою метаекспертизи 
можна хоча б усунути  / підтвердити сумніви в помилко-
вості  /  правильності  застосованої  технології  проведених 
експериментів і порівнянь, інтепретації показників, отри-
маних  у  результаті  застосування  якогось  обладнання  чи 
якихось методик. По-друге, коли йдеться про цілком нові 
методики досліджень або коли виникають сумніви щодо 

фактичної (а не на папері) кваліфікації експерта, таке до-
слідження може сприяти формуванню внутрішнього пере-
конання судді, прокурора, слідчого щодо загального оці-
нювання обставин справи. 

Навіть більше, на думку деяких польських правників, 
якщо суд виявив неповноту чи неясності, суперечності у 
висновку експерта, то може залучити тих самих чи інших 
експертів, щоби такі сумніви виключити. Хоча якщо після 
вжитих  заходів  сумніви щодо  оцінки  доказовості  висно-
вків  залишилися  актуальними,  то  суд не  просто може,  а 
повинен  скористатися  з можливості  отримання метавис-
новку [17, с. 49]. Й. Вуйцікєвіч підкреслює, що висновки 
такого типу не є прямо забороненими законом, а їхня роль 
обернено пропорційна рівню криміналістичних знань про-
цесуальних  органів  (тобто  чим менші  знання,  тим  вища 
цінність метависновку) [18, с. 103–106]. 

Важливо  звернути  увагу  на  те,  що  в  польському 
кримінальному  процесі  допускається  проведення  екс-
пертизи  з  питань  права.  Предметом  і  завданням  такої 
експертизи  є  інтерпретація  правових  норм  у  правозас-
тосовній практиці, встановлення відповідності окремих 
юридичних фактів вимогам чинного законодавства. Хоча 
тут не  обійшлось без  критики. Так,  прихильники прав-
ничої  експертизи вказують на  те, що, безумовно, право 
є галуззю спеціальних знань, якими і володіє суд, однак 
можна  в  кримінальному  процесі  залучити  експерта  з 
галузі  іноземного  (наприклад,  торговельного,  господар-
ського  права  прикордонних  держав)  або  міжнародного 
права  (наприклад, права Європейського Союзу). У док-
трині цивільного процесу є протилежна позиція,  згідно 
з  якою залучення експерта для встановлення правового 
стану і засад застосування зобов’язуючих норм права не-
допустиме, оскільки  існує  засада  iura novit curia. Голо-
вним аргументом такої позиції є те, що така експертиза 
права змінює функцію експерта від з’ясування обставин, 
що  мають  значення  для  справи,  до  виконання  функцій 
органу,  покликаного  ухвалити  рішення  в  провадженні 
[19,  с.  53].  І  все  ж  сьогодні  кримінально-процесуальне 
законодавство дозволяє у польському процесі звертатися 
по допомогу до правників,  які  володіють  спеціальними 
знаннями у вузькій галузі права, для отримання висновку 
і таким способом економити час судді на вивчення того 
чи  іншого правового питання, що має  істотне  значення 
для кримінального провадження. 

Висновки. Підсумовуючи сказане, звернемо увагу на 
дві  суттєві  речі.  По-перше,  безумовно,  у  пропонованій 
класифікації  не  можна  вважати  вичерпними  ані  пере-
лік  критеріїв,  ані  перелік  видів  та  підвидів  судових  екс-
пертиз.  Інститут  судових  експертиз  є  динамічним,  адже 
постійно  оновлюється  арсенал  технічних  засобів,  апро-
бовуються  нові  методики,  впроваджуються  інноваційні 
технології,  розширюються  можливості  для  доволі  точ-
них  та  об’єктивних  досліджень,  тому  з’являються  нові 
види  та  комплекси  спеціалізованих  експертиз. По-друге, 
більшість окреслених вище понять використовуються і в 
українській науці, мають схоже теоретичне та практичне 
значення, за винятком тих положень, що обумовлені осо-
бливостями нормативно-правової регламентації функціо-
нування правового  інституту судових експертиз у наших 
країнах.  Цілком  очевидно,  що  для  українських  вчених 
окремі питання відкривають поле для роздумів, а саме це 
є необхідним складником пошуку шляхів оптимізації кри-
мінального провадження.
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УГЛЯД ПРОКУРОРА ПІД ЧАС ЗМІНи ОБВиНУВАЧЕННЯ В СУДІ: ДЕЯКІ КРиМІНАЛьНО-
ПРОЦЕСУАЛьНІ АСПЕКТи

dISCrETION Of ThE PrOSECuTOr IN ChaNgINg ChargES IN ThE COurT: SOME 
CrIMINaL PrOCEdurE aSPECTS

Кахновець С.О.,
аспірант кафедри кримінального процесу і криміналістики

Львівського національного університету імені Івана Франка

Проаналізовані питання угляду прокурора під час зміни обвинувачення в суді. З’ясовано поняття, зміст та підстави зміни прокурором 
обвинувачення в суді. Виявлені законодавчі недоліки такої зміни, зокрема щодо узгодження процесуальної позиції прокурора з позицією 
прокурора вищого рівня.

Ключові слова: угляд прокурора, обвинувачення, державне обвинувачення, зміна обвинувачення, судове провадження.

Проанализированы вопросы усмотрения прокурора при изменении обвинения в суде. Выяснены понятие, содержание и основания 
изменения прокурором обвинения в суде. Выявлены законодательные недостатки такого изменения, в частности по согласованию про-
цессуальной позиции прокурора со своим руководителем.

Ключевые слова: усмотрение прокурора, обвинение, государственное обвинение, изменение обвинения, судебное производство.

Analyzed the questions of the discretion of the prosecutor in changing charges in court. The concept, content and grounds for a prosecu-
tor’s change in a prosecution have been clarified. The identified legislative shortcomings of such a change, in particular, the coordination of the 
procedural position of the prosecutor with his supervisor.

Key words: discretion of the prosecutor, accusations, public prosecution, change of prosecution, judicial proceedings.

Постановка проблеми. У сучасних умовах актуальни-
ми залишаються питання повноваження прокурора, зокре-
ма в контексті реалізації ним угляду у кримінально-про-
цесуальній діяльності. Такий угляд зустрічається на всіх 
стадіях кримінального провадження, не  є  винятком  і  су-
довий розгляд. Питання зміни обвинувачення в суді є важ-
ливим аспектом такого розгляду. Важливість дослідження 
зумовлена й  необхідністю  з’ясування  особливостей про-
яву угляду прокурора під час зміни обвинувачення в суді, 
а також у контексті змін та доповнень, що були внесені до 
статей 338 та 341 Кримінального процесуального кодексу 
України, зокрема у 2013, 2014 та 2016 роках. Такі зміни, 
хоча  і  покращили правове  регулювання  зміни  обвинува-
чення, проте не усунули всіх його недоліків.

Стан опрацювання. Питання  зміни  обвинувачення 
прокурором  у  суді  тією  або  іншою  мірою  розглядали  у 
своїх  працях  як  вітчизняні,  так  і  зарубіжні  вчені,  зокре-
ма: Г.І. Алейніков, В.П. Бойко, Б.Б. Булатов, В.О. Гринюк, 
О.Ю. Ільюшонок, В.В. Колодчин, О.О. Маркіна, А.О. Ма-
шовєц,  О.О.  Михайлов,  К.В.  Муравьев,  К.А.  Сляднєва, 
Ф.Н. Фаткуллин та ін. Проте й до нині залишаються дис-
кусійними та невирішеними деякі аспекти зміни обвину-
вачення прокурора в контексті реалізації ним угляду.

Метою статті є аналіз питань, що виникають під час 
реалізації угляду прокурора під час зміни ним обвинува-
чення в суді.

Виклад основного матеріалу. У науковій юридичній 
літературі  часто  досліджуються  питання  функцій  про-
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курорів, які реалізуються у кримінальному провадженні. 
Як відомо, на стадії досудового розслідування прокурор 
переважно реалізує наглядову функцію, натомість на ста-
дії судового розгляду – підтримання обвинувачення. Про 
важливість  останньої  зазначає  й  вітчизняний  законода-
вець.  Так,  у  пункті  4  частини  1  статті  129  Конституції 
України вказано, що підтримка публічного обвинувачен-
ня в суді прокурором є однією з основних засад судочин-
ства [9]. 

У  Кримінальному  процесуальному  кодексу  України 
(далі  – КПК України)  містяться  визначення  понять  «об-
винувачення»  та  «державне  обвинувачення». Так,  згідно 
з  пунктом  13  статті  3  КПК  України  «обвинувачення  – 
твердження про вчинення певною особою діяння, перед-
баченого  законом України про  кримінальну  відповідаль-
ність, висунуте в порядку, встановленому КПК України». 
У пункті 3 статті 3 КПК України вказано, що «державне 
обвинувачення – процесуальна діяльність прокурора, що 
полягає в доведенні перед судом обвинувачення з метою 
забезпечення  кримінальної  відповідальності  особи,  яка 
вчинила кримінальне правопорушення» [11].

Із  цього  приводу О.В.  Крайнікова  зазначає, що  зако-
нодавець  закріпив  одразу  й  матеріально-правове,  і  про-
цесуальне  значення  терміна  «обвинувачення»  (останнє 
в  аспекті  державного  обвинувачення,  яке  визначено  як 
«процесуальна діяльність прокурора») [10, с. 97].

Натомість і донині залишається дискусійним питання 
поняття «зміна обвинувачення», оскільки його визначення 
відсутнє у вітчизняному законодавстві.

У  науковій  літературі  по-різному  тлумачать  цей  тер-
мін. Так, Г.І. Алейніков під  зміною обвинувачення розу-
міє  зміну  кваліфікацій  злочинного  діяння,  пом’якшення 
окремих формулювань, виключення деяких епізодів бага-
тоепізодного злочину, зменшення обсягу обвинувачення у 
часі,  просторі,  розмірах,  наслідках,  виключення  кваліфі-
куючих ознак, обставин, що обтяжують відповідальність, 
судимостей тощо [2, с. 122]. Ю.О. Ільюшонок тлумачить 
зміну  обвинувачення  як  процесуальну  діяльність  проку-
рора під час судового розгляду кримінального проваджен-
ня, яка виражається у внесенні поправок у фактичну та/
чи юридичну складову частину раніше висунутого обви-
нувачення шляхом складання нового обвинувального акта 
[8,  с.  177]. Ф.Н. Фаткуллін вважає, що під  зміною обви-
нувачення  слід  розуміти  внесення  до  нього  офіційними 
способами  тих  чи  інших  коригувань,  що  впливають  на 
сутність, обсяг та характер обвинувачення у справі і тому 
вимагають  додержання  встановленого  законом  порядку 
[16, с. 42]. 

Для  з’ясування,  яке  визначення  поняття  «зміна  об-
винувачення»  відповідає  його  юридичні  природі,  варто 
звернутися до законодавчих норм, а також до тлумачних 
словників.

Так, термін «зміна» у тлумачних словниках пояснюють 
як: перехід, перетворення чого-небудь (перев. стану, руху, 
ознаки, властивості і т. ін.) у щось якісно інше; змінюван-
ня;  заміна  кого-,  чого-небудь  кимось,  чимось  іншим  [1]. 
Тобто зміна переважно стосується якісного перетворення 
того чи іншого явища.

Законодавець також до змісту поняття «зміна обвину-
вачення» включає якісні показники – зміну правової ква-
ліфікації та/або обсяг обвинувачення. Ці повноваження є 
проявом угляду прокурора в суді.

Проте виникає питання: чи така зміна може стосувати-
ся лише пом’якшення, зменшення покарання, або ж може 
погіршувати становище особи? 

Як  відомо,  закон не має  зворотної  сили,  за  винятком 
випадків  пом’якшення  або  скасування  відповідальності 
особи,  тому  до  нещодавнього  часу  зміну  обвинувачення 
у  формі  посилення  в  юридичному  або  фактичному  від-
ношенні після направлення кримінальної справи до суду 
неможливо  було  реалізувати.  У  такому  випадку  справа 

поверталася  на  додаткове  розслідування.  Із  прийняттям 
нового КПК України та скасування згадуваного інституту 
така зміна може погіршувати становище обвинуваченого. 
Отож сьогодні зміна обвинувачення можлива як у бік по-
кращення становища обвинуваченого, так і в бік його по-
гіршення.

До прикладу, В.П. Бойко в цьому контексті виділяє дві 
групи  зміни обвинувачення:  ті, що погіршують станови-
ще обвинуваченого, і ті, які покращують його становище 
[3, с. 49].

Як зазначається в науковій літературі, державний об-
винувач змінює обвинувачення в бік пом’якшення декіль-
кома  способами:  виключення  з  юридичної  кваліфікації 
діяння  ознак  злочину,  що  обтяжують  відповідальність; 
виключення з обвинувачення посилання на будь-яку нор-
му Кримінального кодексу, якщо дії підсудного повністю 
охоплюються іншою нормою Кримінального кодексу, по-
рушення якої також ставилося в обвинувальному акті; пе-
рекваліфікація діяння за нормою Кримінального кодексу, 
що передбачає більш м’яке покарання [6, с. 68].

Натомість зміну обвинувачення на більш тяжке може 
бути реалізовано такими способами, як: застосування ін-
шої  норми  кримінального  закону,  яка  передбачає  більш 
тяжке покарання, доповнення обвинувачення новими епі-
зодами  злочинів, що  збільшує фактичний  обсяг  обвину-
вачення чи змінює юридичну оцінку дій обвинуваченого 
[12, с. 59].

Отож  під  зміною  обвинувачення  прокурором  можна 
розуміти його процесуальну діяльність, що полягає у змі-
ні правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення, що 
можуть погіршувати або покращувати становище обвину-
ваченого.

У  науковій  юридичній  літературі  також  зазначаєть-
ся, що підставами зміни обвинувачення під час судового 
провадження є: встановлення нових фактичних обставин 
кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвину-
вачується особа; наявність у прокурора після дослідження 
доказів у суді внутрішнього переконання про необхідність 
зміни обвинувачення [5, с. 203]. Можна погодитися із цим 
твердженням, проте варто зауважити, що у частині 2 статті 
338 КПК України зазначено, що підставою є не внутрішнє 
переконання, а «переконання, що обвинувачення потрібно 
змінити, прокурор після виконання вимог статті 341 КПК 
України  складає  обвинувальний  акт,  в  якому  формулює 
змінене  обвинувачення  та  викладає  обґрунтування  при-
йнятого  рішення».  Тобто  законодавець  використовує  по-
няття «переконання» [11].

У  вітчизняному  законодавстві  відсутнє  тлумачення 
цього  терміна.  Більше  того,  у  КПК  України  використо-
вується два терміни: «переконання» та «внутрішнє пере-
конання». При цьому 8  разів  законодавець  використовує 
поняття «переконання», переважно у значенні релігійних 
переконань,  політичних  та  інших  переконань,  і  двічі  – 
«внутрішні переконання». Не вдаючись до глибокого ана-
лізу цих термінів, варто зауважити, що в даному випадку 
законодавцю варто було б  використати  словосполучення 
«внутрішнє переконання», адже, як відомо, у юридичній 
літературі його пов’язують із оцінкою доказів. Так, у стат-
ті  94  КПК  України  зазначено,  що  воно  «ґрунтується  на 
всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх 
обставин  кримінального  провадження;  керуючись  зако-
ном, оцінюють кожний доказ із точки зору належності, до-
пустимості, достовірності,  а  сукупність  зібраних доказів 
– із точки зору достатності та взаємозв’язку для прийняття 
відповідного процесуального рішення» [11].

В.П. Сердюк вказує, що внутрішнє переконання – це 
впевненість, отримана в результаті пережитого та оціне-
ного слідчим, керівником слідчого органу, прокурором під 
час досудового слідства та слідчим суддею, суддею під час 
судового провадження щодо правильності оцінки та при-
йнятих рішень по справах [14, с. 136].
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У цілому погоджуючись із цією дефініцією, варто за-
значити, що у прокурора переконання/внутрішнє переко-
нання може виникати не лише на  стадії  досудового роз-
слідування, але на стадії судового розгляду. 

О.В.  Єні  поняття  внутрішнього  переконання  проку-
рора тлумачить як стан твердої впевненості прокурора у 
правильності власних висновків у кримінальному прова-
дженні, який формується внаслідок оцінки доказів під час 
здійснення ним процесуальної діяльності в цьому кримі-
нальному провадженні, та готовність діяти відповідно до 
цих висновків [7, с. 4].

Отож  видається, що  варто  викласти  частину  2  статті 
338  КПК Україні  в  такій  редакції:  «Дійшовши внутріш-
нього переконання, що обвинувачення потрібно змінити, 
прокурор після виконання вимог статті 341 цього Кодек-
су складає обвинувальний акт, в якому формулює змінене 
обвинувачення та викладає обґрунтування прийнятого 
рішення».

У юридичні науковій літературі відзначається, що зо-
внішнім проявом внутрішнього переконання особи є мо-
тивування  процесуального  рішення  [13,  с.  91;  4,  с.  44]. 
Так, зміна обвинувачення здійснюється прокурором шля-
хом  складання  обвинувального  акта,  в  якому  міститься 
формулювання зміненого обвинувачення. За своєю суттю 
зміна прокурором обвинувачення в суді відповідно до ви-
мог частин 1, 4 статті 110 КПК України є процесуальним 
рішенням [11]. 

Умовою зміни обвинувачення є виконання прокурором 
вимог  статті  341 КПК України щодо  погодження  такого 
рішення з прокурором вищого рівня, для чого суд за кло-
потанням  державного  обвинувача  відкладає  судове  за-
сідання. Перш ніж прийняти таке рішення, прокурор по-
винен  використати  всі  передбачені  законом  можливості 
для переконання, що підстав для обвинувачення особи у 
вчиненні  злочину,  вказаного  в  обвинувальному  акті,  не-
має.  Попри  гарантовану  КПК України  процесуальну  са-
мостійність державного обвинувача в судовому засіданні, 
законодавець зобов’язав прокурора погоджувати рішення 
про зміну обвинувачення зі своїм керівником [15, с. 339]. 

Із  цього  приводу  вчені  ведуть  дискусію  про  доціль-
ність такого узгодження. До прикладу, К.А. Сляднєва за-
значає,  що  дана  норма  суперечить  диспозитивним  заса-
дам  діяльності  прокурора  у  кримінальному  процесі,  які 
передбачають вчинення ним дій  та ухвалення рішень на 
власний розсуд у межах процесуальних прав та у спосіб, 
визначений  законом,  із метою  виконання  завдань  кримі-
нального  провадження.  КПК  України  ставить  його  під 
час  прийняття  процесуальних  рішень  у  суттєву  залеж-
ність від прокурора вищого рівня. Водночас останній не 
є стороною кримінального провадження та не обізнаний 
щодо особливостей його досудового розслідування та су-
дового розгляду. Сукупність усіх аргументів, як зазначає 
К.А. Сляднєва, дає підстави зробити висновок про те, що 
погодження  зміни  обвинувачення  з  прокурором  вищого 
рівня  є  недоцільним  та  таким, що  порушує  процесуаль-
ну  самостійність  прокурора  та  необґрунтовано покладає 

на посадову особу зайві  зобов’язання й відповідальність 
[15, с. 339]. Із такою думкою погоджується і В.О. Гринюк 
[5, с. 204].

Водночас К.А. Сляднєва наводить протилежну думку 
вчених: з огляду на оновлений досить молодий кадровий 
склад місцевих  прокуратур  погодження  зміни  обвинува-
чення  з  більш  досвідченим  прокурором  є  передумовою 
для попередження незаконних  і необґрунтованих рішень 
[15, с. 339]. 

Безумовно,  ці  питання  є  надзвичайно  важливими  та 
потребують вирішення. Адже, як відомо, в цьому випадку 
вирішується доля обвинуваченого (зокрема, коли йдеться 
про  погіршення  його  становища).  Саме  тому  не  можна 
забрати  законодавчу  норму  щодо  погодження  зміни  об-
винувачення з прокурором вищого рівня, до прикладу, як 
пропонує К.А. Сляднєва. У той же час для того, щоб усу-
нути суб’єктивізм у прийнятті таких рішень, для поперед-
ження незаконних і необґрунтованих рішень, а також за-
безпечення захисту прав та законних інтересів усіх сторін 
кримінального провадження, варто запропонувати внести 
такі зміни до частини 1 статті 341 КПК України: «1. Якщо 
в результаті судового розгляду прокурор, крім випадку, 
коли ним є Генеральний прокурор, дійде внутрішнього 
переконання, що необхідно відмовитися від підтримання 
державного обвинувачення, змінити його, висунути до-
даткове обвинувачення або розпочати провадження щодо 
юридичної особи, він повинен погодити відповідні проце-
суальні документи з прокурорами у складі трьох осіб, у 
тому числі прокурором вищого рівня (комісія прокурорів). 
Суд за клопотанням прокурора відкладає судове засідан-
ня та надає прокурору час для складення та погодження 
відповідних процесуальних документів.

2. Якщо комісія прокурорів відмовляє в погодженні 
обвинувального акта зі зміненим обвинуваченням, клопо-
тання про висунення додаткового обвинувачення чи поча-
ток провадження щодо юридичної особи або постанови 
про відмову від підтримання державного обвинувачення, 
вона усуває від участі в судовому розгляді прокурора, який 
ініціював таке питання, та доручає участь іншому про-
куророві. У такому разі судовий розгляд продовжується в 
загальному порядку».

Висновки. Проведене  дослідження  свідчить  про 
те, що правова регламентація угляду прокурора під час 
зміни обвинувачення під час судового провадження по-
требує вдосконалення з метою захисту прав та законних 
інтересів усіх сторін кримінального провадження, недо-
пущення  прийняття  незаконних  і  необґрунтованих  рі-
шень. Саме тому необхідно внести зміни до статей 338 
та 341 КПК України. Зокрема, у статтях 338 та 341 КПК 
України  варто  замінити  слово  «переконання»  на  «вну-
трішнє  переконання»;  а  у  статті  341  КПК  України  по-
трібно  передбачити, що  для  погодження  зміни  обвину-
вачення, висунення додаткового обвинувачення або щоб 
розпочати провадження щодо юридичної особи, необхід-
на згода трьох прокурорів, у тому прокурора вищого рів-
ня (комісія прокурорів).
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ЩОДО ПиТАННЯ ПРОЦЕДУРи ОСКАРЖЕННЯ АРЕШТУ МАЙНА

rEgardINg ThE PrOCEdurE Of aPPEaLS arrEST Of PrOPErTy

Кос Д.А.,
студентка I курсу магістратури факультету правосуддя

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті проаналізовано питання щодо процедури оскарження арешту майна з урахуванням вітчизняної практики та практики Єв-
ропейського суду з прав людини. Здійснено теоретичне і практичне обґрунтування пропозицій щодо удосконалення кримінального про-
цесуального законодавства з цього питання.

Ключові слова: арешт майна, право власності, апеляційне оскарження, слідчий суддя, практика ЄСПЛ.

В статье проанализирован вопрос о процедуре обжалования ареста имущества с учетом национальной практики и практики Евро-
пейского суда по правам человека. Осуществлено теоретическое и практическое обоснование предложений по совершенствованию 
уголовного процессуального законодательства по данному вопросу.

Ключевые слова: арест имущества, право собственности, апелляционное обжалование, следственный судья, практика ЕСПЧ.

In the article has been analyzed the issue of the procedure arrest of property considering the national practice and practice of the European 
Court of Human Rights. The theoretical and practical substantiation of the suggestion on the improvement of the criminal procedure legislation 
on this issue has been carried out.

Key words: arrest of property, property right, appeal, investigating judge, practice of the ECHR.

Постановка проблеми. Наша  держава  перебуває  на 
шляху  євроінтеграції,  про що  свідчить  укладення Угоди 
про  асоціацію між Україною,  з  однієї  сторони,  та Євро-
пейським Союзом, Європейським співтовариством з атом-
ної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, 
від 27 червня 2014 р. (далі – Угода). З метою ефективного 
виконання  Угоди  необхідним  вбачається  впровадження 
правових  реформ  і  поступова  адаптація  національного 
законодавства до законодавства ЄС. Задля реалізації цьо-
го  положення Верховною Радою України  було прийнято 
низку законів щодо внесення змін у галузеві нормативно-
правові акти. Не є винятком і Кримінальний процесуаль-
ний кодекс України (далі – КПК України), вдосконалення 
якого відбулося шляхом прийняття Закону України «Про 
внесення  змін  до Кримінального  та Кримінального  про-
цесуального кодексів України щодо виконання рекоменда-
цій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії 
про  стан  виконання Україною Плану  дій щодо  лібералі-
зації Європейським Союзом  візового  режиму для Украї-
ни,  стосовно удосконалення процедури арешту майна та 
інституту спеціальної конфіскації» від 18 лютого 2016 р. 
[1]. Цим законом були внесені численні зміни, в т. ч. і до 
ст. 170, 171, 173 КПК України.

Не дивлячись на постійні новації в законодавстві, в чин-
ному КПК України все ще існує низка колізій і прогалин, 
що  потребують  подальшого  нормативного  врегулювання. 
Не є винятком і процедура оскарження арешту майна.

Стан опрацювання. Це  питання  неодноразово  ви-
світлювалося у працях таких відомих вчених, як М.І. Оме-
льяненко, С.Г. Кузьменко, Л.А. Грабовський,  I.В. Гловюк, 

Г.М.  Куцкір,  О.В.  Верхогляд-Герасименко,  М.В  Лепей, 
О.І. Тищенко. Водночас потребує детальної регламентації 
визначення процедури та суб’єктів оскарження застосуван-
ня цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Метою статті є дослідження процесуального порядку 
оскарження  арешту  майна  та  формулювання  практично 
обґрунтованих пропозицій щодо  її вдосконалення. Акту-
альність поставленої проблеми полягає в тому, що право 
на оскарження арешту майна і пов’язані з ним проблемні 
аспекти його реалізації мають бути вирішені задля забез-
печення  таких  принципів,  як  верховенство  права,  закон-
ність, доступ до правосуддя, забезпечення права на захист 
і на забезпечення права на апеляційний перегляд справи й 
у визначених законом випадках – на касаційне оскарження 
судового рішення. З огляду на це недотримання зазначе-
них вище засад веде до нівелювання завдань криміналь-
ного провадження, визначених ст. 2 КПК України, зокре-
ма  забезпечення  швидкого,  повного  та  неупередженого 
розслідування, охорони прав, свобод і законних інтересів 
учасників кримінального провадження та застосування до 
кожного з них належної правової процедури.

Виклад основного матеріалу. Арешт майна – один із 
заходів  забезпечення  кримінального  провадження,  суть 
якого полягає в тимчасовому, до скасування у встановле-
ному КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слід-
чого судді або суду права на відчуження, розпорядження 
та / або користування майном, щодо якого існує сукупність 
підстав чи розумних підозр вважати, що воно  є доказом 
злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрювано-
го, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації 
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у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, 
стягнення  з  юридичної  особи  отриманої  неправомірної 
вигоди, можливої конфіскації майна [2].

Із  наведеного  випливає,  що  арешт  майна  передбачає 
встановлення певного обмеження права власності на май-
но. Слід  зауважити, що право власності  є непорушним  і 
захищається не тільки національним законодавством, а й 
міжнародним. Згідно зі ст. 1 Першого протоколу до Кон-
венції  про  захист  прав  і  основоположних  свобод,  рати-
фікованого Верховною Радою України 17 липня 1997 р., 
кожна фізична або юридична особа має право мирно во-
лодіти  своїм  майном.  Ніхто  не  може  бути  позбавлений 
своєї  власності  інакше,  як  в  інтересах  суспільства,  і  на 
умовах, передбачених законом і загальними принципами 
міжнародного права  [3]. Європейський суд  з прав люди-
ни (далі – ЄСПЛ) доволі часто у своїх рішеннях констатує 
порушення ст. 1 Протоколу № 1 Конвенції, так як заходи 
щодо обмеження права власності повинні бути припинені, 
коли вони вже не є необхідними. У зв’язку з цим, у справі 
«Узан  та  інші проти Туреччини» від 05 березня 2019 р., 
ЄСПЛ зазначив, що право на повагу до майна, повинне на-
давати зацікавленій особі можливість пояснити  її справу 
компетентним органам влади з метою ефективного оскар-
ження заходів [4].

Така позиція висвітлена і в КПК України, а саме унор-
мування  інституту  оскарження  арешту  майна,  який  на-
діляє  особу  можливістю  поновити  свої  права  щодо  від-
чуження,  розпорядження  та  /  або  користування  майном 
шляхом  скасування  такого  заходу  забезпечення  кримі-
нального провадження. 

Аналізуючи відповідні положення КПК України, мож-
на прийти до висновку, що законодавцем передбачено два 
способи скасування арешту майна. По-перше, можна за-
явити клопотання про скасування арешту майна повністю 
або частково. По-друге, в апеляційному порядку оскаржи-
ти ухвалу слідчого судді про арешт майна. Перелік осіб, 
котрі наділені правом апеляційного оскарження та правом 
заявляти  клопотання  про  скасування  арешту майна,  від-
повідно до ст. 393 та 174 КПК України обмежений випад-
ками,  встановленими  процесуальним  законом.  Єдиною 
відмінністю в суб’єктному складі є те, що особи, які були 
присутні на розгляді питання про арешт майна, мають пра-
во оскаржити ухвалу слідчого судді лише шляхом подання 
апеляційної скарги в порядку ст. 309, 393 КПК України.

Незважаючи на те, що зазначені вище способи судово-
го захисту існують самостійно один від одного, на прак-
тиці  виникають  ситуації,  коли  суддя  повертає  заявнику 
апеляційну  скаргу  як  таку,  що  подана  без  використання 
процедури можливості  вирішення поставлених питань у 
порядку ч. 1 ст. 174 КПК України. Таким чином, суд вихо-
дить із того, що суб’єкти, зазначені в ст. 174 КПК України, 
мають право звернутися до слідчого судді з клопотанням 
про скасування арешту майна повністю або частково, а по-
тім, у разі незгоди з прийнятим рішенням, вправі оскаржи-
ти ухвалу про арешт майна в апеляційному порядку згідно 
зі ст. 309 КПК України [5]. Безумовно, відбувається пору-
шення принципу диспозитивності, визначеного п. 19 ч. 1 
ст. 7 та ст. 26 КПК України, адже сторони кримінального 
провадження є вільними у використанні своїх прав у меж-
ах та у спосіб, передбачені цим Кодексом.

Такі рішення приймаються всупереч ч. 3 ст. 399 КПК 
України, не дивлячись на те, що органи державної влади 
у своїй діяльності мають використовувати спеціально-до-
звільний метод, тобто діяти у порядку, в спосіб і в межах, 
передбачені  відповідною  правовою  нормою.  Саме  тому 
вихід  за  межі  дозволеного,  довільне  тлумачення  норм, 
неоднакове  їх  застосування  до  подібних  правовідносин 
призводить до грубого порушення законних прав, свобод 
та інтересів громадян. У такому разі нівелюється позиція 
ЄСПЛ, зазначена в рішенні у справі «Волохи проти Укра-
їни» від 02 листопада 2006 р., відповідно до якої судовий 

контроль має надавати гарантії незалежності, безсторон-
ності та  здійснення належного провадження у разі втру-
чання органів виконавчої влади у права особи [6].

Іншим  аспектом  проблеми, що  розглядається,  є  дотри-
мання строків апеляційного оскарження особами, які не були 
присутні на розгляді питання про арешт майна. Відповідно 
до ч. 3 ст. 395 КПК України п’ятиденний строк апеляційного 
оскарження ухвали слідчого судді для таких осіб обчислю-
ється з дня отримання копії судового рішення. Якщо особа 
звертається спочатку з клопотанням про скасування арешту 
майна в порядку ч. 1 ст. 174 КПК України, то в цей час строк 
на  апеляційне  оскарження  спливає.  Виходячи  з  цього,  на-
ступне  подання  апеляційної  скарги  може  здійснюватися  з 
порушенням строку,  і якщо суд за заявою особи не знайде 
підстав для його поновлення, то апеляційна скарга буде по-
вернута. Для уникнення таких процесуальних ситуацій вар-
то врахувати позицію О.І. Тищенко, яка вважає оптимальним 
строком апеляційного оскарження п’ятиденний строк із дня 
оголошення рішення слідчого судді про скасування арешту 
майна або відмову в цьому [7, с. 184]. Таким чином, поступо-
вий механізм реалізації способів оскарження арешту майна 
має бути таким, що швидко й ефективно забезпечить віднов-
лення порушеного права.

Як свідчить дослідження судової практики, ще однією 
прогалиною цього питання є відсутність у переліку осіб, 
котрі мають право на апеляційне оскарження арешту май-
на, представника третьої особи. Хоча цілком зрозумілим 
видається право цієї особи представляти інтереси заявни-
ка в аспекті надання правової допомоги, на практиці суд 
повертає  апеляційну  скаргу  на  підставі  п.  2  ч.  3  ст.  399 
КПК  України,  оскільки  у  розумінні  п.  10  ст.  393  КПК 
України представник власника не є суб’єктом апеляційно-
го оскарження ухвали слідчого судді про арешт майна [8].

Виходячи з рішення КСУ від 30 вересня 2009 р. (справа 
про право на правову допомогу),  право на правову допо-
могу за своїм змістом є загальним і стосується не лише під-
озрюваного, обвинуваченого, а й інших фізичних осіб, яким 
гарантується право захисту своїх прав і законних інтересів, 
що  виникають  із  кримінальних  правовідносин  [9].  Таким 
чином, незалежно від процесуального статусу власника або 
володільця майна у кримінальному провадженні йому має 
бути надана можливість захищати свої права як особисто, 
так і шляхом укладення угоди з адвокатом, котрий має пра-
во  вчиняти  певні  процесуальні  дії,  зокрема  оскаржувати 
рішення слідчого судді щодо накладення арешту на майно.

Незважаючи на те, що КПК України передбачає доволі 
ефективні  механізми  скасування  арешту  майна,  їх  вико-
ристання є дещо недосконалим в аспекті дотримання про-
цесуальних  строків,  процедури  та  суб’єктів  оскарження. 
Саме  тому КПК України  потребує  нагальних  змін,  адже 
держава має створювати всі умови для ефективного судо-
вого захисту права власності, що згідно зі ст. 3 Конституції 
України є її головним обов’язком. Така позиція відображе-
на й у рішенні ЄСПЛ у справі «Смирнов проти Росії» від 
07 червня 2007 р., відповідно до якого саме держава має 
охороняти фундаментальне право власності особи, а для 
його обмеження має існувати очевидна причина [10].

Висновки. На  жаль,  у  КПК  України  існують  певні 
колізії  та  прогалини,  що  призводить  до  неоднозначного 
врегулювання порядку та практики його застосування. На 
підставі  викладеного  вище  дослідження  можна  зробити 
висновок, що зазначені проблеми доцільно вирішити, чіт-
ко окресливши процедуру, строки та суб’єктів, які мають 
право на оскарження арешту майна шляхом внесення пев-
них змін до кримінального процесуального законодавства. 
З огляду на це та з урахуванням окремих положень прак-
тики ЄСПЛ потрібно  вдосконалювати  національне  зако-
нодавство  задля  здійснення  ефективного  захисту  особи, 
суспільства та держави від кримінальних правопорушень 
та  охорони  прав,  свобод  і  законних  інтересів  учасників 
кримінального провадження.
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КРиМІНАЛІСТиЧНА хАРАКТЕРиСТиКА ЗЛОЧиНІВ ТЕРОРиСТиЧНОГО хАРАКТЕРУ

ThE CrIMINaLISTIC CharaCTErISTIC Of TErrOrIST CrIMES
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У статті досліджується характеристика злочинів, пов’язаних із терористичною діяльністю. Автор розглядає різні підходи до розуміння 
криміналістичної характеристики злочинів терористичного спрямування. Окрім того, в статті звернено увагу на окремі елементи цього 
виду злочинності, такі як: спосіб вчинення, характеристика особи злочинця (терориста), характеристика особи потерпілого (жертви), об-
становка вчинення злочину (місце, час тощо) та типові сліди злочину.

Ключові слова: тероризм, терористичний акт, криміналістична характеристика, елементи тероризму, методика розслідування теро-
ристичних злочинів.

В статье исследуется характеристика преступлений, связанных с террористической деятельностью. Автор рассматривает различ-
ные подходы к пониманию криминалистической характеристики преступлений террористической направленности. Кроме того, в статье 
обращено внимание на отдельные элементы данного вида преступности, такие как: способ совершения, характеристика личности пре-
ступника (террориста), характеристика личности потерпевшего (жертвы), обстановка совершения преступления (место, время и т. д.) и 
типичные следы преступления.

Ключевые слова: терроризм, террористический акт, криминалистическая характеристика, элементы терроризма, методика рас-
следования террористических преступлений.

This article explores the characteristics of crimes related to terrorist activity. The author examines different approaches to understanding the 
criminalistic characteristics of terrorist crimes. In addition, the article focuses on the individual elements of this type of crime, such as: the way of 
committing, characterizing the person of the offender (terrorist), the characterization of the victim (victim), the circumstances of the crime (place, 
time, etc.) and typical traces of the crime.

Key words: terrorism, terrorist act, criminalistic characteristic, elements of terrorism, methods of investigation of terrorist crimes.

Постановка проблеми. Сьогодні  як  в  Україні,  так 
і в  інших державах одними з найнебезпечніших є  зло-
чини,  пов’язані  з  терористичним  спрямуванням.  Саме 
тероризм  становить  суспільну  небезпеку  як  для  кон-
кретної держави, так і для людства загалом. У сучасних 
умовах тероризм постійно еволюціонує, набуває нових 
форм і методів. Саме тому залишається ціла низка пи-
тань, пов’язаних із його подальшим розповсюдженням, 
сутністю та перспективами у боротьбі з ним. Вважаємо 
за необхідне розглянути та деталізувати зміст і елемен-
ти криміналістичної характеристики злочинів терорис-
тичного  спрямування,  що  сприятиме  покращенню  й 
удосконаленню  сучасної  методики  розслідування  цих 
видів злочинів.

Стан дослідження. Проблематика, що охоплює кримі-
налістичну характеристику злочинів терористичного спря-
мування, виявилася у працях зарубіжних і вітчизняних вче-
них. Зокрема, дослідженням окремих питань, пов’язаних із 
тероризмом, займалися такі науковці, як: Г. Чорний, Г. Ску-
ба,  Н.  Карпінська,  В.  Коновалова,  В.  Кряжев,  М.  Ленко, 
Я. Соколова, А. Старушкевич та ін. Попри значний інтерес 
вчених до цієї тематики, безперечно, існує потреба в її ґрун-
товному аналізі та подальшій науковій розробці.

Метою дослідження  є  з’ясування  й  аналіз  сутності 
криміналістичної характеристики злочинів терористично-
го характеру та їх елементів у сучасній правовій доктрині.

Виклад основного матеріалу. У наукових і норматив-
них  джерелах  існують  різні  підходи  щодо  розуміння  та 
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визначення змісту криміналістичної характеристики зло-
чинів терористичного спрямування.

Так,  насамперед,  відповідно  до  ст.  1  Закону України 
«Про  боротьбу  з  тероризмом»  терористичний  акт  –  це 
злочинне  діяння  у  формі  застосування  зброї,  вчинення 
вибуху, підпалу чи інших дій, відповідальність за які пе-
редбачена ст. 258 Кримінального кодексу України (далі – 
КК України). У разі, коли терористична діяльність супро-
воджується  вчиненням  злочинів,  передбачених  ст.  112, 
147, 258–260, 443, 444, а також іншими статтями КК Укра-
їни, відповідальність за їх вчинення настає відповідно до 
КК України [1].

До  категорії  «злочини  терористичної  спрямованості» 
слід віднести такі склади злочину, поряд із терористичним 
актом (ст. 258 КК України), як: втягнення у вчинення теро-
ристичного акту (ст. 258-1 КК України), публічні заклики 
до вчинення терористичного акту (ст. 258-2 КК України), 
створення терористичної групи або організації (ст. 258-3 
КК  України),  сприяння  вчиненню  терористичного  акту 
(ст. 258-4 КК України), фінансування тероризму (ст. 258-5 
КК України),  дії,  спрямовані на насильницьку  зміну  або 
повалення конституційного ладу або захоплення держав-
ної влади (ст. 109 КК України), посягання на життя дер-
жавного або громадського діяча (ст. 112 КК України), пе-
решкоджання законній діяльності Збройних Сил України 
та  інших  військових  формувань  (ст.  114-1  КК  України), 
напад на об’єкти, на яких є предмети, що становлять під-
вищену небезпеку для оточення (ст. 261 КК України) та ін. 
[2, с. 152].

У  свою  чергу,  В.К.  Лисиченко  криміналістичну  ха-
рактеристику  тероризму  розглядає  як  взаємопов’язану 
систему  відомостей  про  криміналістично  значимі  озна-
ки тероризму, що відображають  закономірні  зв’язки між 
ними і служать висуненню і перевірці слідчих версій для 
вирішення основних завдань організації і планування роз-
слідування злочину, про особливості проведення окремих 
слідчих дій [3, с. 213].

В. Коновалова наголошує, що у методиці розслідуван-
ня терористичних злочинів, як і в методиках розслідуван-
ня інших злочинів, головною є криміналістична характе-
ристика,  яка  зосереджує  найбільш  важливі  положення, 
своєрідну  систему  ознак,  що  дозволяють  дати  цим  зло-
чинам кримінально-правову оцінку, визначити криміноло-
гічні аспекти і виділити елементи, які становлять основу 
для розробки методики розслідування [4, с. 723].

Загалом,  підтримуючи  позиції  вчених,  необхідно  на-
голосити,  що  криміналістична  характеристика  злочинів 
терористичного спрямування містить у собі певну систе-
му  відомостей,  котрі мають  включати  ключові  елементи 
тероризму, а саме: спосіб його вчинення, характеристику 
особи злочинця (терориста), типові сліди злочинів, харак-
теристику  особи  потерпілого,  обстановку  вчинення  зло-
чину терористичного характеру (місце, час тощо). Проте 
кількість елементів є, зазвичай, спірним питанням, оскіль-
ки ряд дослідників відносять до них також приготування 
до вчинення злочину, спосіб повідомлення про підготов-
люваний або вчинений акт тероризму, знаряддя і засоби, 
що застосовуються при вчиненні злочину, матеріальні слі-
ди злочину й особливості механізму слідоутворення тощо.

Дані про елементи системи можуть бути різними, за-
лежно від масштабу події,  числа  її  учасників  і наслідків 
злочину. Щодо цього важливим завданням є не тільки ви-
явлення таких елементів характеристики, які можуть бути 
традиційними,  а  й  визначення  їх  специфіки, що  істотно 
відрізняє  останні  від  характеристик  насильницьких  зло-
чинів [4, с. 723].

У  ході  розкриття,  розслідування  та  попередження 
злочинів  терористичної  спрямованості  широко  викорис-
товуються  засоби  оперативно-розшукової  роботи.  Це, 
звичайно ж, широкий спектр оперативно розшукових за-
ходів та інших організаційних дій. Специфіка оперативно-

розшукової роботи у кримінальних справах цієї категорії 
або  специфіка  роботи  в  ході  перевірки  повідомлень  про 
злочини,  а  також  інші  способи  виявлення  цих  злочинів 
пов’язані  в  т.  ч.  і  з  умілим використанням АІПС. Однак 
на практиці існує не тільки проблема використання інфор-
мації, що міститься  в  базі  даних  інформаційних центрів 
органів внутрішніх справ, а й складності формування цієї 
бази даних. У процесі розслідування і розкриття злочинів 
терористичної  спрямованості  співробітникам  правоохо-
ронних органів і, насамперед, органів розслідування, ор-
ганів дізнання і експертних служб, доводиться стикатися 
з  величезним  інформаційним  простором, що  відображає 
спосіб  злочину, обстановку  злочину, дані про особу  зло-
чинця та інші елементи криміналістичної характеристики 
тероризму [5, с. 289–290].

Одним з основних елементів, що входять до структу-
ри (системи) криміналістичної характеристики від самого 
початку її виникнення, є спосіб (способи) вчинення злочи-
нів. Саме поняття «спосіб вчинення» полягає у підготовці 
до вчинення певних дій, безпосередньому вчиненні, а та-
кож приховуванні вчинення.

Спосіб  вчинення  злочинів  терористичного  спряму-
вання полягає перш у його публічності. Така публічність 
реалізується  здебільшого  через  засоби  масової  інформа-
ції для того, щоб якомога більша частина населення була 
ознайомлена  з  погрозами  з  боку  терористів.  Нагнітання 
паніки серед потенційних жертв має тенденцію до поси-
лення [3, с. 214]. Наступним є те, що саме цим способом 
здійснюється нагнітання страху, а це впливає на психофі-
зичний  стан  потенційних  жертв,  цим  самим  і  пригнічу-
ється нормальна життєдіяльність певної  групи людей чи 
суспільства загалом. Також одним з елементів може слугу-
вати раптовість чи несподіваність його вчинення.

Частину способів вчинення терористичних актів зако-
нодавець прямо вказав у диспозиції  ст.  258 КК України, 
а  саме:  застосування  зброї,  вчинення вибуху, підпалу чи 
інших  дій.  Проте  такий  перелік  способів  вчинення  зло-
чинів терористичного спрямування не є вичерпним, що і 
підкреслюється  зазначенням «інших дій,  які  створювали 
небезпеку  для  життя  і  здоров’я  людини  або  заподіяння 
значної  майнової  школи  чи  настання  інших  тяжких  на-
слідків». У  свою  чергу,  до  інших  способів  вчинення  те-
рористичних актів можуть бути віднесені такі діяння: ви-
користання саморобних вибухових пристроїв, поширення 
різноманітних  захворювань,  що  спричиняють  епідемії, 
в  т.  ч.  шляхом  використання  поштової  кореспонденції, 
підпал  терористами  вибраних  об’єктів,  вибухи  окремих 
транспортних  засобів  із  використанням фанатично нала-
штованих осіб тощо. Варто зауважити, що одним із найпо-
ширеніших серед цієї категорії є спосіб, котрий називаємо 
«з  використанням саморобних вибухових пристроїв»,  до 
якого  прикута  найбільша  увага,  оскільки  необхідна  ре-
тельна підготовка до вчинення терористичного акту, почи-
наючи від створення терористичної групи чи організації, 
так і фінансування, створення саморобного конструктив-
но-пристосованого вибухового матеріалу та його тривале 
зберігання, визначення місця, часу, а також моделювання 
дій терориста.

Звертаємо увагу також на те, що вчинення вибуху може 
пов’язуватися з такими обставинами, як: приведення у дію 
вибухового  пристрою  терористами-смертниками  (вико-
ристовуються варіанти розміщення вибухового пристрою: 
«пояс шахіда» і в камуфлюючому виробі); вчинення під-
риву  вибухового  пристрою  дистанційно,  що  становить 
найбільш  розповсюджений  спосіб  вчинення  терористич-
них актів [6, с. 195].

Наступним  елементом  криміналістичної  характерис-
тики злочинів терористичного характеру є характеристика 
особи злочинця (терориста).

Стосовно  діяльності  терористичних  організацій  по-
няття «особа злочинця» може виступати в декількох зна-
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ченнях:  група,  організація,  виконавець.  Особа  злочинця 
(відповідно злочинної організації або групи) і особа вико-
навця мають різні  характеристики.  Злочинна організація 
або  група має досить  складну  структуру,  яка передбачає 
ієрархію в системі як організації, так і підпорядкованості. 
Терористичні акти плануються, ролі окремих осіб розпо-
діляються,  виконавці,  що  обираються  (призначаються), 
нерідко мають дублерів [4, с. 728].

А ось, беручи до уваги самого виконавця терористич-
ного акту, необхідно відзначити, що переважно тероризм 
є злочином, більш властивим для чоловіків, але розвиток 
технічних засобів та озброєння сприяв тому, що акти теро-
ризму все частіше стали вчиняти і жінки, оскільки бойові 
технології дають змогу обмежитися їхніми фізіологічними 
можливостями. Практика  свідчить, що  у жінок-терорис-
ток  простежується  найбільш  тісний  зв’язок  і  залежність 
від навколишнього середовища, особливо від найближчо-
го  оточення;  жінки  часто  залучаються  до  терористичної 
діяльності  родичами  та  чоловіками  і  вчиняли  злочини  у 
співучасті  з  чоловіками  [7,  с.  203]. Особи старшого віку 
переважно є організаторами та керівниками (т. зв. «ліде-
рами»), а молодшого – виконавцями. Певну частку серед 
терористів становлять люди зі спеціальною, спрямованою 
на здійснення терористичної діяльності, підготовкою.

Освітній  рівень  є  суттєвою  характеристикою  особи 
засудженого (в т. ч. і за терористичну діяльність). Аналі-
зуючи  дані  за  рівнем  освіти  досліджуваних  осіб,  можна 
відзначити,  що  більшість  учасників  терористичної  ді-
яльності мають початкову середню – 4%, середню повну 
освіту  –  48%,  19%  –  неповну  середню,  25%  –  середню 
спеціальну освіту і 4% – вищу. Особи, які вчиняють зло-
чини  терористичного  характеру,  раніше  не  були  притяг-
нуті  до  кримінальної  відповідальності.  Це  пояснюється 
ретельною підготовкою теракту, підбором виконавців, які 
не привертають уваги правоохоронних органів [3, с. 215].

Ще одним із ключових елементів, що входить до кри-
міналістичної  характеристики  злочинів  терористичного 
характеру, є наявність особи потерпілого (жертви). Взага-
лі, ст. 55 Кримінального процесуального кодексу України 
наголошує на тому, що потерпілим у кримінальному про-
вадженні може бути фізична особа, котрій кримінальним 
правопорушенням  завдано моральної,  фізичної  або май-
нової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним 
правопорушенням завдано майнової шкоди.

Розглядаючи  ступінь  взаємодії  злочинця-терориста  з 
потерпілим,  у  науці  виокремлюють  такі  категорії жертв: 
прямі  (безпосередні)  та  непрямі  (опосередковані).  Пря-
мими жертвами тероризму є: особи, фізично залучені до 
виконуваного теракту: заручники, жертви насильства (ви-
бухів, масових отруєнь і т. д.); постраждалі співробітники 
правоохоронних  органів, що  брали  участь  у  припиненні 
діяльності  злочинців;  особи,  чиє  майно  було  знищено; 
юридичні особи, які представляють об’єкти стратегічно-
го  призначення  (АЕС,  ГЕС,  об’єкти  громадського  тран-
спорту,  об’єкти  інфраструктури,  місця  громадського  ко-
ристування).  У  свою  чергу,  непрямі  або  опосередковані 
жертви – це фізичні особи, яким особисто не заподіюється 
фізичної, матеріальної чи моральної шкоди, але вони по-
страждали  опосередковано  від  злочину  терористичного 
характеру  (наприклад,  близькі  родичі  і  утриманці  жерт-
ви), а також міжнародні інститути, держави, населення за-
галом, різні державні інститути, політичні або громадські 
діячі, тобто це «третя сторона», яку терористи примушу-
ють або намагаються примусити до прийняття потрібних 
їм рішень [3, с. 215].

Варто зауважити, що до особливих елементів розробки 
ефективної методики подальшого розслідування злочинів, 

пов’язаних  із  терористичною  спрямованістю,  належать 
типові  сліди  злочинів,  або  «слідова  картина».  У  кримі-
налістичній теорії поширеною є концепція, згідно з якою 
слідова картина злочину складається як зі слідів злочину 
(у  їх слідознавчому розумінні),  так  і  з обставин злочину 
(місце, час і умови) [8].

Зокрема, під обстановкою терористичного  акту розу-
міється  частина  навколишнього  середовища,  на  тлі  якої 
виникає,  протікає  злочин  і  процес  його  відображення. 
Елементами  такої  обстановки можуть  бути  різні  за  при-
родою,  характером,  функціями  об’єкти,  які  мають  кри-
міналістичне  значення  (територія,  клімат,  демографія,  а 
також обставини, які характеризують місце, час, умови й 
інші особливості конкретної об’єктивної ситуації), що ви-
значають можливості  вчинення  терористичного  акту. До 
типових умов у цій категорії справ належать відомості про 
місце, час  і характер кримінальної ситуації. Місце й час 
підготовки  та  вчинення  терористичного  акту,  як  показує 
аналіз  оперативно-слідчої  практики,  здебільшого  спеці-
ально планується злочинцем, виходячи зі своїх можливос-
тей, обраного способу дій, уразливості ділянки або жертви 
й доступності до них, бажання завдати найбільшої шкоди 
й одержати найбільший застрашливий ефект [8].

Слідова  ж  картина  терористичної  діяльності  несе  в 
собі  важливу  криміналістичну  інформацію,  сукупність 
джерел  матеріальних  відображень,  а  також  значну  кіль-
кість  специфічних  слідів.  Такими  слідами  можуть  бути: 
сліди вогнепальних, осколкових, ножових та інших пора-
нень  на  тілі  потерпілих,  сліди  біологічного  походження, 
ушкоджень на трупі – кров, клітини м’яких тканин, кіст-
кові останки та ін. Вони містять важливу й часом точну ін-
формацію про спосіб, місце, час, знаряддя кримінального 
правопорушення та ймовірну особу-злочинця.

Важливе значення для розслідування цього виду зло-
чинів є залишення слідів застосування вогнепальної зброї: 
кулі, гільзи, рештки порохового заряду, пиж, вогнепальні 
пробоїни в перешкодах. Також, до слідів вчинення теро-
ристичного акту належать аудіо- та відеозаписи перегово-
рів із терористами; аудіозаписи переговорів між терорис-
тами каналами радіо-,  телефонного зв’язку; відеозаписи, 
зроблені  на  місці  події  представниками  засобів  масової 
інформації та співробітниками спецпідрозділів при звіль-
ненні заручників.

Таким чином, слідова картина є вихідною для оцінки 
слідчої ситуації й побудови слідчих версій щодо способу 
вчинення терористичного акту й особи злочинця.

Висновки. Дослідивши та проаналізувавши різні на-
укові підходи до визначення змісту криміналістичної ха-
рактеристики  злочинів  терористичного  спрямування  і 
його  елементів,  резюмуємо, що  вона містить  певну  сис-
тему відомостей, котрі охоплюють ключові елементи те-
роризму,  а  саме:  спосіб  вчинення,  характеристику особи 
злочинця (терориста), характеристику особи потерпілого, 
обстановку  вчинення  злочину  терористичного  характеру 
(місце, час тощо), а також типові сліди злочинів. Проте до 
цього елементного складу можна віднести й інші (друго-
рядні) криміналістичні складові частини тероризму: при-
готування до вчинення злочину; спосіб повідомлення про 
підготовлюваний або вчинений акт тероризму; знаряддя і 
засоби, що застосовуються при вчиненні злочину; матері-
альні  сліди  злочину  й  особливості  механізму  слідоутво-
рення  тощо. Саме  врахування  розширеного  елементного 
складу,  на  нашу  думку,  сприятиме  більш  ефективному  і 
своєчасному  висуненню  всіх  можливих  слідчих  версій  і 
перевірки їх у слідчих (розшукових) діях та удосконален-
ню криміналістичної методики розслідування цього виду 
злочинів.
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Наукова стаття присвячена дослідженню деяких аспектів розслідування вбивств, скоєних неповнолітніми. Розглядаються організа-
ційні і тактичні особливості проведення огляду місця події під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення.

Ключові слова: умисне вбивство, огляд місця події, тактичний прийом.

Научная статья посвящена рассмотрению некоторых аспектов расследования убийств, совершенных несовершеннолетними. Рас-
сматриваются организационные и тактические особенности проведения осмотра места происшествия при расследовании убийства.

Ключевые слова: умышленное убийство, осмотр места происшествия, тактический прием.

The scientific article is devoted to the study of some aspects of the investigation of minors committed murders. Organizational and tactical 
peculiarities of the review of the place of the event during the investigation of the said criminal offense are considered.

Key words: intentional murder, review scene, tactic.

Життя людини визнається найвищою соціальною цін-
ністю,  що  закріплено  у  ст.  3  Конституції  України.  Осо-
бливість суспільної небезпеки умисних вбивств, скоєних 
неповнолітніми, полягає в тому, що вони завдають незво-
ротної шкоди, оскільки людину позбавляють найціннішо-
го – життя. Соціальна політика держави стосовно неповно-
літніх спрямована, насамперед, на  зменшення впливу на 
них негативних явищ, які виникають під час реформуван-
ня суспільства. Незважаючи на певні позитивні зрушення, 
рівень  злочинності  серед неповнолітніх  залишається  ви-
соким. Проблеми організації дій слідчих Національної по-
ліції України, що виникають під час огляду місця пригоди 
про факт вбивств, вчинених неповнолітніми, є актуальною 
і вимагає цілеспрямованих зусиль у напрямі поліпшення 
ситуації. Вагомого значення у цьому контексті набуває на-
уково-методичне забезпечення діяльності органів досудо-
вого розслідування щодо кримінальних правопорушень, а 
саме вбивств, вчинених неповнолітніми. 

Огляд  місця  події  є  першочерговою  і  невідкладною 
слідчою (розшуковою) дією під час розслідування злочи-
нів. Під час вчинення вбивств на місці пригоди  залиша-
ється  велика  кількість  слідової  інформації,  завдяки  якій 
можна  побудувати  версії  стосовно  механізму  вчинення 
злочину, його учасників, а саме: з’ясувати причетність не-
повнолітнього, визначити проведення подальших слідчих 
(розшукових) дій зі встановлення підозрюваного. 

Взагалі  дослідженням  тактики  огляду місця події  за-
ймалися такі науковці, як В.П. Бахін, P.C. Бєлкін, І.О. Воз-

грін,  А.Ф.  Волобуєв,  А.І.  Вінберг, A.B.  Дулов,  В.Г.  Гон-
чаренко,  B.  Іщенко,  О.Н.  Колесніченко,  B.C.  Кузьмічов, 
Є.Д.  Лук’янчиков,  О.Р.  Росинська,  М.В.  Салтевський, 
К.О. Чаплинський, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблокова та інші. 
Але в роботах зазначених науковців  не розкриті актуаль-
ні проблеми, які нині виникають,  адже вони були видані 
порівняно давно. Наше дослідження  є комплексним під-
ходом до визначення організаційно-тактичних особливос-
тей проведення огляду місця події під час розслідування 
вбивств, скоєних неповнолітніми.

Метою статті є дослідження організації і тактики про-
ведення огляду місця події під час розслідування вбивств, 
скоєних неповнолітніми. 

Виклад основного матеріалу. Огляд місця події у не-
відкладних випадках може бути проведений до внесення 
відомостей  до Єдиного  реєстру  досудових  розслідувань, 
що  здійснюється негайно після  завершення огляду. Вне-
сення інформації в ЄРДР слідчий здійснює на місці події 
за наявності комп’ютера, електронного ключа та мобіль-
ного інтернету для входу в систему ЄРДР. Перед прибут-
тям на місце пригоди слідчий у процесі отримання інфор-
мації  про  вбивство,  скоєне  неповнолітнім,  має  провести 
аналіз даних саме на причетність неповнолітнього до осо-
бливо тяжкого злочину.

Після прибуття на місце події члени СОГ з’ясовують 
обставини  вчинення  кримінального  правопорушення, 
встановлюють  свідків,  прикмети  осіб,  які  вчинили  кри-
мінальне  правопорушення,  та  ймовірні шляхи  їх  руху,  у 
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разі необхідності вживають заходів задля переслідування 
транспортних засобів, якими заволоділи особи, що вчини-
ли кримінальне правопорушення, або тих, що використо-
вувалися у процесі його вчинення, беруть участь у розшу-
ку  та  затриманні  осіб,  які  підозрюються  в  учиненні  цих 
кримінальних правопорушень.

Найчастіше  убивства  вчиняються  неповнолітніми 
раптово, імпульсивно, під впливом випадкових обставин. 
Останнім  часом  вчиненому  вбивству  часто  передує  пси-
хічне насильство над потерпілим із боку злочинця інфор-
маційними або неінформаційними способами. При цьому 
злочинець  найчастіше  перебуває  під  впливом  наркотич-
них та психотропних речовин. Встановлено найбільш по-
ширені знаряддя вбивств: вогнепальна зброя, подібна до 
вогнепальної холодна  зброя, предмети, що мають госпо-
дарсько-побутове призначення, спеціальні засоби. Харак-
терною рисою вбивства, скоєного неповнолітнім, є те, що 
злочинець намагається приховати наслідки  вбивства  різ-
ними способами та місце вчинення вбивств обиралось не-
повнолітніми випадково.

Перебуваючи на місці події, слідчий зобов’язаний про-
аналізувати  обставини,  що  підлягають  встановленню  у 
процесі  розслідування  і  характеризують  подію  злочину: 
спосіб  вчинення  злочину;  причинний  зв’язок  між  дією 
(бездіяльністю) особи та смертю потерпілого; обстановка 
вчинення вбивства; винність особи; умисел, мотиви, мета 
вбивства; обставини, що характеризують особу неповно-
літнього обвинуваченого; характер і розмір шкоди, заподі-
яної злочином; обставини, що пом’якшують або обтяжу-
ють  покарання;  обставини,  що  виключають  злочинність 
діяння; причини і умови, що сприяли вчиненню вбивства.

До обов’язків слідчого СОГ входять такі:
1) керує діями інших членів СОГ та відповідальний за 

якість проведення огляду місця події; 
2) за наявності підстав інформує уповноваженого пра-

цівника  чергової  частини  про  залучення  додаткових  сил 
і засобів для фіксування всіх обставин учиненого кримі-
нального правопорушення;

3)  за  необхідності  після  початку  кримінального  про-
вадження допитує про обставини вчиненого кримінально-
го правопорушення заявника, свідків та інших учасників 
кримінального  провадження;  надає  письмові  доручення 
працівникам  оперативних  підрозділів  про  проведення 
слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;

4)  виявляє  свідків  та  очевидців  події,  опитує  (у  разі 
внесення відомостей в ЄРДР − допит) із цією метою осіб, 
які  проживають  або працюють поблизу місця  вчиненого 
діяння,  а  також осіб,  які могли перебувати на можливих 
шляхах руху правопорушника до та від місця події.

За фактом насильницької смерті людини слідчий, про-
курор  проводять  огляд  місця  події  та  трупа  в  порядку, 
передбаченому  ст.  ст.  237,  238  Кримінального  процесу-
ального  кодексу  України,  з  обов’язковим  застосуванням 
фотозйомки  й  відеозйомки  та  складанням  схеми  (плану, 
креслення) оглянутого місця [3].

Огляд місця події набуває особливого значення у про-
цесі  розслідування  факту  вбивства,  адже  в  будь-якому 
разі залишені певні сліди на матеріальних об’єктах. Сво-
єю чергою,  в практичній діяльності  слідчі Національної 
поліції України визначають, що хоча огляди місця події і 
проводились ними, здебільшого мали випадки поверхне-
вого характеру. Це зумовлено тим, що на місці пригоди за 
фактом вбивств здійснюється  виїзд, саме слідчим та чле-
нами   СОГ,  на  яких    здійснюється  значне  навантаження 
при огляді. Під час проведення такої слідчої (розшукової) 
дії,  як  огляд,  слідчий  безпосередньо  сприймає  об’єкти  з 
метою  виявлення  слідів  злочину  та  з’ясування  обставин 
події, що мають значення в кримінальному провадженні. 
Ці  дані,  на  нашу  думку,  визначають  недостатній  рівень 
використання можливостей  огляду місця  події  задля  ви-
явлення слідів досліджуваного кримінального правопору-

шення. Слідчий, як правило, від самого початку не знає, 
коли, де та за яких обставин він буде здійснювати огляд, 
розпочинаючи  цим  розслідування  кримінального  право-
порушення. Тому виникає необхідність розподіляти огляд 
місця  пригоди  по  вбивствах  на  три  частини, початкову 
підготовку, яка включає план та проведення слідчих (роз-
шукових) дій. Слідчий отримує початкову інформацію про 
вбивство, що потребує виїзду на місце події  та  в макси-
мально стислі строки, визначає, що і як треба робити, чи 
виникає необхідність залучати ще слідчих, які спеціалізу-
ються на розслідуванні злочинів, скоєних неповнолітніми, 
та спеціалістів у різних галузях. При цьому слідчий має 
бути підготовлений до негайних виїздів на місце події як 
особисто, так і з експертами. 

Основну роботу  слідчого,  що  полягає  у  проведенні 
слідчої (розшукової) дії,  а саме: огляду місця події, який 
складається з трьох етапів. Підготовчий етап огляду місця 
події під час розслідування вбивств, скоєних неповноліт-
німи, має включати в себе такі аспекти:

–  одержання інформації щодо події, а також стосовно 
того, що до злочину причетна неповнолітня особа;

–  підготовка необхідних технічних засобів як для за-
безпечення виїзду на місце пригоди, так і для безпосеред-
нього  проведення  огляду,  вилучення  слідів,  які  залишив 
неповнолітній;

–  забезпечення участі необхідних учасників у прове-
денні цієї слідчої (розшукової) дії.

Вже прибувши на місце події, слідчий має здійснити 
таку послідовність дій:

–  переконатися, що  вжиті заходи щодо охорони місця 
події. При цьому слідчий має визначитись з учасниками, 
які важливі при огляді, та заборонити перебувати там осо-
бам, які не залучаються під час огляду, адже зайві суб’єкти 
можуть завдати шкоди у процесі вилучення слідів кримі-
нального  правопорушення,  а  також  забезпечити  перебу-
вання учасників огляду в  спеціальному  захисному одязі, 
щоб виключити можливість потрапляння інших слідів, які 
не стосуються  досліджуваного злочину;

–  перевірити  зміни,  які  відбулися  на  місці  події  до 
його прибуття;

–  встановити особу потерпілого  (свідків)  і,  за  необ-
хідності, опитати їх, дати завдання оперативному підроз-
ділу щодо встановлення зазначених осіб;

–  отримати  оперативну  інформацію  для  висунення 
слідчих та розшукових версій;

–  забезпечити збереження речових доказів та охоро-
ну обстановки місця події;

–  організувати переслідування  і  затримання  злочин-
ців по «гарячих» слідах;

–  оповістити територіальні органи про характер зло-
чину та прикмети злочинців;

–  організувати спостереження у місцях можливої по-
яви підозрюваного;

–  використовувати  (за  необхідності)  засоби  масової 
інформації».

Одразу  після  підготовчих  дій  розпочинається  безпо-
середній огляд місця події, під час якого діяльність слід-
чого  набуває  дослідницького  характеру.  Під  час  оглядо-
вої  стадії  слідчий  отримує  уявлення  про  характер  події, 
встановлює  становище  предметів  і  явищ,  аналізуючи  їх 
взаємозв’язок.  При цьому він визначає межі огляду, поря-
док руху учасників огляду та методи дослідження окремих 
елементів та обстановки загалом. Важливим аспектом цієї 
стадії є визначення меж огляду місця події. На кожній ста-
дії слідчий виявляє та вилучає комплексно речові докази 
(об’єкти), які містять сліди злочину, скоєного неповноліт-
нім, та одразу розуміє, які саме процесуальні рішення по 
призначенні  експертних досліджень ним буде  здійснено. 
Виникає необхідність довести в процесі доказування, що: 
а) неповнолітній невипадково опинився на місці злочину; 
б)  убивство  вчинено    ним  індивідуально  або  в  груповій 
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бійці, є кілька підозрюваних; в) убивство вчинено під час 
масових заворушень.

У  практичній  діяльності  слідчих  найбільше  вбивств, 
вчинених неповнолітніми, стосується необхідної оборони 
(ст.ст. 36, 37 КК України) [4].

Тому труп людини є центральним об’єктом місця по-
дії.  З  оглядом  трупа  на  місці  події  слідчому  доводиться 
стикатися під час проведення розслідування різних кате-
горій злочинів, як-от вбивство, пожежі і т.п. Огляд трупа 
має проводитися безпосередньо на місці його виявлення 
та одночасно з оглядом місця події, тому що в іншому разі 
порушується  зв’язок між елементами місця події,  обста-
новкою, в якій він був виявлений, і позою трупа, трупними 
явищами й іншими ознаками.

Огляд  трупа  слідчим,  прокурором  проводиться  за 
обов’язкової участі судово-медичного експерта або лікаря, 
якщо вчасно неможливо залучити судово-медичного екс-
перта (ч. 1 ст. 238 КПК України) [3].

Після огляду труп підлягає обов’язковому направлен-
ню для проведення судово-медичної експертизи з метою 
встановлення причини смерті (ч. 3 ст. 238 КПК України) 
[3].

Транспортування  трупа  людини  з  ознаками  насиль-
ницької смерті чи підозри на таку до бюро судово-медич-
них  експертиз  здійснюється  в  установленому  законодав-
ством порядку обов’язково в супроводі працівника поліції.

В бюро судово-медичних експертиз слідчий за участю 
судово-медичного експерта після зовнішнього огляду тру-
па переходить до детального огляду трупа. Слідчий скла-
дає додатковий протокол огляду трупа. У випадках, коли 
особа  потерпілого  не  встановлена,  по  закінченні  огляду 
труп обов’язково дактилоскопіюють і потім, після надання 
трупу прижиттєвого вигляду («туалет» трупа) фотографу-
ють за правилами сигналетичної (впізнавальної) зйомки.

Підсумовуючи,  необхідно  зазначити,  що  огляд  міс-
ця  події  вбивства  неповнолітнім  є  невідкладною  слід-
чою  дією,  спрямованою  на  безпосереднє  встановлення, 
сприйняття,  дослідження  та  фіксацію  обстановки  місця 
події, слідів злочину та інших фактичних даних, які в су-
купності  уможливлюють  ґрунтовний  висновок щодо  ха-
рактеру,  механізму  та  мотивів  злочину,  особи  злочинця 
та  інших  обставин,  які  підлягають  доказуванню  під  час 
розслідування вбивства. Використання послідовності дій, 
тактичних прийомів, доцільних у певний момент, буде за-
порукою його  успішного  проведення. Правильно  обрана 
його  тактика  сприяє  одержанню  важливих  доказів,  що 
свідчать про причетність указаних осіб до вчинення вбив-
ства. Тактика огляду місця події має певні особливості, які 
залежать від конкретної слідчої ситуації або від того, що 
оглядається: місце вчинення  злочинів чи місце події  (ді-
лянка  місцевості,  приміщення  або  пошкоджені  будинки, 
транспортні засоби тощо).

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Конституція України від 28 червня 1996 р. (із змінами та доповненнями). Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 14. 

URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/print.
2. Андрєєв О.О. Специфіка доказування у справах про вбивства, вчинені неповнолітніми. Вісник Харківського національного уні-

верситету внутрішніх справ. 2006. Вип. 35. С. 191–199.
3. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13.04.2012 р. Голос України. 2012. 19 травня (№ 90–91). URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.
4. Кримінальний кодекс України: Кодекс України, Кодекс, Закон від 05.04.2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради України 

(ВВР). 2001. № 25-26. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
5. Криміналістика: підручник / за ред. В.Ю. Шепітько. Київ, 2001. 682 с.
6. Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань : Наказ Генерального прокурора України від 

06.04.2016 р. № 139. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0680-16.
7. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення 

або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України : Наказ МВС України від 16 лютого 2018 р. 
№ 111.

8. Про організацію діяльності органів досудового розслідування Національної поліції України : Наказ Національної поліції України 
від 06.07.2017 р. № 570. URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0918-17.

УДК 343.12

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ЗАхиСТ ЯК ЗАСАДА КРиМІНАЛьНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

PrOVIdINg ThE rIghT TO PrOTECTION aS ThE PrINCIPLE 
Of CrIMINaL PrOCEEdINg

Сенченко Н.М.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права та правосуддя
Чернігівського національного технологічного університету 

Пророченко В.В.,
студент юридичного факультету

Чернігівського національного технологічного університету

Стаття присвячена дослідженню поняття, сутності та внутрішнього змісту права на захист як засади кримінального провадження. 
Проаналізовано сучасні наукові підходи до розуміння зазначеного принципу, його значення для підозрюваного (обвинуваченого) у кримі-
нальному провадженні. Здійснено аналіз теоретичних та практичних питань закріплення та реалізації на практиці принципу забезпечен-
ня підозрюваному (обвинуваченому) права на захист під час кримінального процесу в Україні.

Ключові слова: право на захист, підозрюваний, обвинувачений, забезпечення права на захист, кримінальний процес.

Статья посвящена исследованию понятия, сущности и внутреннего содержания права на защиту как основы уголовного производ-
ства. Проанализированы современные научные подходы к пониманию этого принципа, его значение для подозреваемого (обвиняемого) 
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в уголовном производстве. Осуществлён анализ теоретических и практических вопросов закрепления и реализации на практике прин-
ципа обеспечения подозреваемому (обвиняемому) права на защиту в ходе уголовного процесса в Украине.

Ключевые слова: право на защиту, подозреваемый, обвиняемый, обеспечение права на защиту, уголовный процесс.

The article is devoted to the study of the concept, essence and internal content of the right to protection as the basis of criminal proceed-
ings.  The modern scientific approaches to the understanding of this principle, its significance for the suspect (accused) in criminal proceedings 
are analyzed. The analysis of theoretical and practical issues of the consolidation and implementation in practice of the principle of providing the 
suspect (accused) right to protection during the criminal process in Ukraine is carried out.

Key words: right to protection, suspect, accused, provision of the right to defense, criminal process.

Постановка проблеми. Нині одним з основних прин-
ципів правової держави є  захист прав  і свобод людини  і 
громадянина, завдяки якому охороняється їхній правовий 
статус,  встановлюються юридичні  гарантії  захисту прав, 
свобод,  обов’язків  і  законних  інтересів,  визначаються 
межі втручання в особисте життя. 

На  сучасному  етапі  розвитку  кримінально-процесу-
альної науки проблеми реалізації права на захист є одни-
ми  із найактуальніших. При цьому питання про  гарантії 
прав  підозрюваного  (обвинуваченого)  має  надзвичайно 
велике як теоретичне, так і практичне значення. Лише за 
умови гарантованості прав  і  законних  інтересів осіб,  які 
беруть участь у кримінальному процесі, є можливим ви-
конання  основних  завдань  кримінального  судочинства. 
Для того щоб реально захистити права і законні інтереси 
особистості,  необхідно  забезпечити  в  державі  принципи 
рівності та справедливості, створити дієвий механізм за-
безпечення цього захисту.

Головним  аспектом  забезпечення  права  на  захист  є 
результативність. У разі обмеження або порушення про-
цесуальних  прав  підозрюваного  (обвинуваченого)  ефек-
тивність захисту значною мірою знижується. Формальне 
дотримання процесуальних прав підозрюваного (обвину-
ваченого), які забезпечують його захист, далеко не завжди 
є гарантією ефективності, результативності цього захисту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням 
різних аспектів права підозрюваного (обвинуваченого) на 
захист займалися такі вчені, як М.Г. Бабчинська, О.Р. Ба-
лацька, О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль, 
Т.В. Волошанівська, К.Ф. Головко, Л.В. Гуценко, М.Г. Зу-
бач, І.В. Короп, Т.В. Корчева, І.Я. Мокрицька, І.М. Мото-
ригіна, Н.П. Сиза, В.Я. Тацій, Б.А. Филимонов та інші.

При цьому вчені розглядали  зазначений принцип по-
різному, акцентуючи на одних його рисах та особливостях 
і  залишаючи в  тіні  інші. Тобто на доктринальному рівні 
відсутній  єдиний  підхід  щодо  розуміння  внутрішнього 
змісту та сутності права на захист у кримінальному про-
вадженні.

Мета статті  полягає  у  здійсненні  наукового  аналізу 
права підозрюваного (обвинуваченого) на захист як заса-
ди  кримінального провадження,  визначення його  суті  та 
призначення для підозрюваного  (обвинуваченого) у кри-
мінальному процесі.

Виклад основного матеріалу.  Право  підозрюваного 
(обвинуваченого)  на  захист  виступає  основоположною 
гарантією  від  незаконного,  необґрунтованого  і  неспра-
ведливого  обвинувачення. Це право  є  одним  з  основних 
і  пріоритетних  із  точки  зору  забезпечення прав,  які  реа-
лізуються на всіх без винятку стадіях кримінального про-
вадження. 

У  положеннях  чинного  Кримінального  процесуаль-
ного  кодексу України  (далі  –  КПК України)  засади  кри-
мінального провадження вперше були закріплені на рівні 
окремої глави. Такий підхід законодавця має надзвичайно 
важливе значення, оскільки загальні засади кримінально-
го провадження – це визначальні, фундаментальні, імпера-
тивні  та  основоположні  положення нормативного  змісту 
щодо закономірностей і найбільш суттєвих властивостей 
кримінального  процесу,  що  зумовлюють  їх  значення  як 
дієвого засобу для захисту прав і свобод людини і грома-
дянина, а також для врегулювання діяльності спеціально 
уповноважених  на  те  органів  та  відповідних  посадових 

осіб,  які  ведуть  кримінальне  провадження.  При  цьому 
вони  є  керівними  положеннями  для  закріплення  мети, 
цілей  та  завдань  кримінального  провадження,  побудови 
його стадій у певній послідовності, окремих проваджень, 
інститутів.

Загальні засади (принципи) відображають внутрішню 
сутність,  характерний  зміст  та  певну  форму  криміналь-
ного  провадження  держави,  характеризують  його  істо-
ричний тип, зумовлений цілою низкою різноманітних об-
ставин, національні традиції, визначають певний предмет 
та метод процесуального  врегулювання,  рівень  розвитку 
теоретичної думки та національної культури, панівну іде-
ологію у суспільстві та інші об’єктивні фактори [1, с. 17]. 

У положеннях п. 13 ч. 1 ст. 7 КПК України серед за-
гальних  засад  кримінального  провадження  виділяється 
забезпечення  права  на  захист.  При  цьому  зміст  та  про-
цесуальна форма кримінального провадження мають від-
повідати загальним засадам кримінального провадження. 
У межах кримінального судочинства здійснюється захист 
як від обвинувачення, так і неправомірних дій щодо інших 
учасників (суб’єктів) кримінального процесу [2].

Захист прав, свобод та законних інтересів передбачає 
собою недопущення  і попередження  їхнього порушення, 
а у разі такого їх відновлення і відшкодування заподіяної 
шкоди  фізичного,  морального  чи  майнового  характеру. 
Саме у такому сенсі у кримінальному процесі захищають-
ся права, свободи і законні інтереси всіх його учасників, 
незважаючи  на  кримінальні  процесуальні  функції,  які 
вони виконують. 

Відповідно до положень ч. 1 ст. 20 КПК України під-
озрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має 
право на захист, яке полягає у наданні йому змоги надати 
усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвину-
вачення, право збирати і подавати докази, брати особисту 
участь у кримінальному провадженні, користуватися пра-
вовою допомогою захисника, а також реалізовувати  інші 
процесуальні права, передбачені цим кодексом [2]. Суттє-
вим у забезпеченні права на захист є той факт, що захис-
ник також наділений правами, реалізація яких дає змогу 
активно діяти в інтересах підзахисного.

Своєю  чергою,  положення  ч.  2  ст.  20  КПК  України 
визначають,  що  слідчий,  прокурор,  слідчий  суддя,  суд 
зобов’язані  роз’яснити  підозрюваному,  обвинуваченому 
його права та забезпечити право на кваліфіковану право-
ву допомогу з боку обраного ним або призначеного захис-
ника [2]. Зазначене положення є важливою гарантією за-
хисту  підозрюваного  (обвинуваченого)  у  кримінальному 
провадженні.

Не  можна  не  зазначити  актуальності  та  важливості 
змін у сфері реалізації права на захист, які Верховна Рада 
України  запровадила,  коли  було  прийнято  чинний  КПК 
України,  починаючи  з  того, що  в  кримінальному  прова-
дженні захисником може бути лише адвокат, і закінчуючи 
тим, що збільшилась кількість суб’єктів, які мають право 
на захист у межах КПК України [3, с. 614]. 

Положення ч. 3 ст. 20 КПК України гарантують у ви-
падках,  передбачених  цим  кодексом  або  законом,  що 
регулює  надання  безоплатної  правової  допомоги,  під-
озрюваному, обвинуваченому надання правової допомоги 
безоплатно коштом держави [2].

Важливим  було  не  залишити  цю  норму  «мертвою», 
тобто такою, що має виключно декларативне значення і не 
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може бути реалізована на практиці. Необхідним було роз-
роблення дієвого механізму реалізації відповідного права, 
чому посприяло прийняття Верховною Радою України За-
кону України «Про безоплатну правову допомогу», який, 
як  зазначає  Т.В.  Корчева,  створив  реальні  можливості 
отримання безоплатної вторинної правової допомоги (сто-
совно кримінального провадження) [4].

У  положеннях  ч.  4  ст.  20  КПК  України  визначено, 
що  участь  у  кримінальному провадженні  захисника  під-
озрюваного,  обвинуваченого,  представника  потерпілого, 
представника третьої особи, щодо майна якої вирішується 
питання  про  арешт,  не  звужує  процесуальних  прав  під-
озрюваного, обвинуваченого, потерпілого, третьої особи, 
щодо майна якого вирішується питання про арешт [2]. Це 
положення виступає надзвичайно важливою і невід’ємною 
гарантією процесуальних прав зазначених учасників кри-
мінального провадження.

Як  зазначалося  вище,  у  науковій  літературі  стосовно 
права  підозрюваного  (обвинуваченого)  на  захист  є  різні 
точки зору. 

На думку І.М. Зубач, зміст захисту як виду специфіч-
ної,  комплексної  кримінальної  процесуальної  діяльності 
включає в себе усі напрями захисної діяльності, що від-
бувається  у  рамках  кримінального  провадження,  тому 
відразу видається правильним, розглядаючи захист через 
кримінально-процесуальну  призму,  визначити  дві  окре-
мих його площини: 

1) діяльність учасників процесу (підозрюваного (обви-
нуваченого) та їх захисника) спрямована на спростування 
висунутого обвинувачення та захист своїх законних прав 
та інтересів під час кримінального провадження; 

2)  діяльність  спеціально  уповноважених  органів  та 
учасників процесу спрямована на захист прав та законних 
інтересів  інших  учасників  кримінального  провадження 
[5, с. 180]. 

Ми  підтримуємо  цю  думку,  оскільки  вважаємо,  що 
вона відображає вичерпний перелік суб’єктів, діяльність 
яких  або  участь  яких  у  кримінальному  провадженні 
пов’язана з реалізацією права на захист у межах відповід-
них кримінально-процесуальних правовідносин.

Т.В. Волошанівська зазначає, що забезпечення обвину-
ваченій особі права на захист є конституційною засадою, 
яка має бути чітко дотримана  та реалізована на усіх без 
винятку стадіях кримінального провадження. При цьому 
необхідно виділяти три елементи у межах структури такої 
засади, як забезпечення права на захист: по-перше, надан-
ня особі права особисто захищатися від висунутого щодо 
неї  обвинувачення;  по-друге,  надання  їй  реальної  змоги 
скористатися допомогою захисника; по-третє, покладення 
на органи досудового розслідування та суд обов’язку за-
безпечити особі можливості для захисту від обвинувачен-
ня [6, с. 201]. З цією думкою важко не погодитись, оскіль-
ки, аналізуючи положення чинного КПК України, можна 
дійти висновку, що запропонована структура засади забез-
печення права на захист відповідає положенням чинного 
законодавства.

Т.В.  Бабчинська  акцентує  на  міжнародно-правових 
стандартах  реалізації  права  на  захист  у  кримінальному 
провадженні, тобто системі окремих ратифікованих між-
народних нормативно-правових положень та міжнародно-
правових гарантій, які є результатом міждержавної згоди 
та включають основоположні норми і принципи, відповід-
но,  встановлюють  «мінімальний  стандарт»  забезпечення 
прав людини, зокрема права на захист особи у криміналь-
ному провадженні,  дотримання  яких  є  головним  завдан-
ням  держав-учасниць  міжнародного  договору,  зокрема 
шляхом деталізації, уточнення та конкретизації цих поло-
жень на рівні національного законодавства та їх практич-
ного  забезпечення  [7,  с.  335]. Міжнародні  стандарти ви-
ступають важливою гарантією реалізації права на захист 
підозрюваного  (обвинуваченого)  в межах  кримінального 

провадження. При цьому дотримання таких стандартів є 
необхідною  умовою  існування  демократичної  правової 
держави, яка утверджує та забезпечує права людини.

Аналіз  практики  Європейського  суду  з  прав  людини 
дає  змогу  поділити  стандарти  ефективного  захисту  за-
лежно від суб’єкта захисту на дві групи: 1) стандарти, які 
впливають  на  ефективність  здійснення  захисту  посеред-
ньо самим підозрюваним (обвинуваченим); 2) стандарти, 
які забезпечують можливість здійснення ефективного за-
хисту особи захисником [8, с. 105]. 

І.Я.  Мокрицька  реалізацію  права  на  захист  у  кримі-
нальному  провадженні  пов’язує  із  принципом  змагаль-
ності сторін у кримінальному провадженні. Так, вона за-
значає, що змагальність сторін має реалізовуватися на всіх 
стадіях  кримінального  процесу,  оскільки  лише  за  таких 
умов повною мірою можливий захист прав і законних ін-
тересів громадян. Висока якість реалізації права на захист 
у  кримінальному  провадженні  значною  мірою  залежить 
від наявних механізмів реалізації змагальності криміналь-
ного процесу [9, с. 113]. З цією думкою варто погодитись, 
адже реалізація принципу змагальності сторін не є одна-
ковою та стабільною на різних етапах кримінального про-
вадження. При  цьому  переважна  роль  належить  стороні 
обвинувачення  (особливо  на  стадії  досудового  розсліду-
вання).

Будучи  конституційною  засадою  кримінального  про-
вадження, забезпечення права на захист створює загальні 
умови правового регулювання одного  з основоположних 
прав – права на правову допомогу та встановлює загальні 
вимоги, яким має відповідати кримінально-процесуальна 
діяльність  суб’єктів  сторони  захисту щодо  здійснюваної 
ними функції,  а  також  й  інших  суб’єктів  кримінального 
судочинства щодо відповідності їх практичної діяльності 
цим нормам та кримінальній процесуальній формі, яка та-
кож виступає важливою гарантією дотримання та захисту 
прав та інтересів учасників кримінального провадження. 

У зміст права на захист у кримінальному проваджен-
ні,  на  думку  О.Р.  Балацької,  включено  такі  принципово 
важливі та невід’ємні нормативні та організаційні компо-
ненти: по-перше, право підозрюваного (обвинуваченого), 
виправданого, засудженого на захист, яке включає усю на-
явну сукупність процесуальних прав, використання яких 
дозволяє йому особисто захищатися від підозри, обвину-
вачення, в тому числі сюди належить право на правову до-
помогу захисника, участь якого не звужує процесуальних 
прав підзахисного; по-друге, наявність обов’язку у  слід-
чого, прокурора, слідчого судді, суду щодо забезпечення 
права на  захист  та  роз’яснення прав підозрюваному,  об-
винуваченому; по-третє, гарантування державою забезпе-
чення надання безоплатної правової допомоги підозрюва-
ному (обвинуваченому) у випадках, передбачених чинним 
законодавством [10]. Ця думка ілюструє внутрішній зміст 
та сутність права на захист у кримінальному провадженні. 
При цьому вона відображає соціальне призначення зазна-
ченого  принципу  та  відображає  усі  його  основоположні 
аспекти, які випливають із положень чинного законодав-
ства, та тих суб’єктів, які пов’язані з реалізацією права на 
захист.

Якщо порівнювати норми вітчизняного законодавства 
з  нормами  міжнародно-правових  стандартів,  то  можна 
дійти висновку, що є значна кількість розбіжностей, що, 
своєю чергою, приводить до негативних наслідків,  як-от 
порушення права на захист у кримінальному проваджен-
ні.  Тому  з  огляду  на  законодавчу  активність  із  приводу 
внесення  змін до Конституції України та, відповідно, до 
КПК  України  та  спеціалізованих  законів  щодо  адвокат-
ської монополії варто приділити пильнішу увагу наданню 
більш  реалістичних  прав  захиснику  –  адвокату,  а  також 
безпосередньо тій особі, яка самостійно реалізує право на 
захист, оскільки в цьому разі це є конституційним правом, 
яке гарантується не лише положеннями норм національ-
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ного  законодавства,  а  й  нормами  міжнародно-правових 
стандартів [11, с. 169]. При цьому адаптація норм націо-
нального  законодавства  до  міжнародних  стандартів  має 
важливе значення як з огляду на конституційні положення, 
так і з практичної точки зору – з метою підвищення ефек-
тивності реалізації права підозрюваного (обвинуваченого) 
на захист.

На  думку  Н.П.  Сизої,  встановлений  положеннями 
КПК  України    порядок  судового  розгляду  має  гаран-
тувати  реалізацію  обвинуваченим,  його  захисником  та 
законним представником функції  захисту в криміналь-
ному  провадженні.  Задля  підвищення  ефективності 
здійснення зазначеної функції слід надати право сторо-
ні захисту після оголошення обвинувального акта про-
курором  висловити  заперечення  проти  висунутого  об-
винувачення,  у  разі  видалення  обвинуваченого  із  зали 
судового засідання за порушення встановленого поряд-
ку  судового  засідання  −  передбачити можливість  його 
участі  в  судовому  розгляді  в  режимі  відеоконференції 
та надати право повернутися в залу судового засідання 
до  початку  судових  дебатів  [12,  с.  79]. Ми підтримує-
мо  зазначену  думку,  оскільки  вважаємо,  що  зроблено 
акцент на нормативних  гарантіях реалізації  права під-
озрюваного  (обвинуваченого)  на  захист,  що  виступає 
невід’ємним атрибутом фактичної реалізації прав та за-
конних інтересів обвинуваченої особи.

Цікавою  є  позиція,  за  якою  повноцінний,  дієвий 
та  ефективний  захист  у  кримінальному  провадженні 
пов’язують  із  пошуком  свідків,  а  також  виявленням  та 
дослідженням письмових  та  речових  доказів. Не  будучи 
обізнаною  до  моменту  судового  розгляду  зі  змістом  об-

винувального досьє,  сторона захисту має сама без допо-
моги державних органів потурбуватися про «свої» докази 
[13, с. 27]. Ми вважаємо зазначену думку слушною. При 
цьому діяльність захисника у кримінальному проваджен-
ні, а також покази свідків, письмові та речові докази ви-
ступають матеріальною основою для здійснення права на 
захист. 

Висновки. Таким чином, право на захист – гарантова-
ний і забезпечуваний уповноваженими органами з огляду 
на  спеціальний нормативний припис правовий  засіб, що 
реалізується підозрюваним (обвинуваченим) як особисто, 
так  і  за допомогою  захисника  з метою  захисту від неза-
конного  і  необґрунтованого  обвинувачення,  обмеження 
або порушення прав і свобод.

Важливими гарантіями забезпечення права на захист у 
кримінальному процесі є його принципи, серед яких важ-
ливе значення має забезпечення права на захист підозрю-
ваному  (обвинуваченому),  виправданому,  засудженому. 
Ще однією важливою гарантією прав і законних інтересів 
підозрюваного (обвинуваченого) є участь у кримінально-
му провадженні захисника.

Право на захист у кримінальному провадженні висту-
пає основоположним елементом кримінального судочин-
ства, без якого не можна здійснювати справедливе право-
суддя. Це право являє собою специфічний міжгалузевий 
інститут,  який  включає  в  себе  норми  конституційного, 
кримінально-процесуального,  кримінально-виконавчого 
та  кримінального  права.  Право  на  захист  відповідає  на-
явним  потребам,  якщо  воно  зможе  забезпечити  законні 
інтереси  як  самих  підозрюваних  (обвинувачених),  так  і 
їхніх захисників. 
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У статті досліджуються основні питання, які виникають під час взаємодії права на оскарження судового рішення, яке набрало чиннос-
ті, та його зіставлення із принципом правової визначеності, зокрема, res judicata. Робиться висновок про те, що, хоча принцип правової 
визначеності і є імперативною категорією в аспекті забезпечення реалізації права на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Кон-
венції про захист прав людини і основоположних свобод, проте навіть даний принцип повинен мати винятки індивідуального характеру.
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В статье исследуются основные вопросы, возникающие при взаимодействии права на обжалование судебного решения, вступивше-
го в законную силу, и его сопоставления с принципом правовой определенности, в частности, res judicata. Сделан вывод о том, что, хотя 
принцип правовой определенности и является императивной категорией в аспекте обеспечения реализации права на справедливый 
суд, гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, однако даже данный принцип должен иметь 
исключения индивидуального характера.

Ключевые слова: кассационное обжалование, судебное решение, обязательность судебного решения, res judicata, справедливый 
суд.

The article are considered the main issues that arise in the interaction of the right to appeal a judicial decision that has validity, and its com-
parison with the principle of legal certainty, in particular the principle of res judicata. It is concluded that, although the principle of legal certainty is 
an imperative category in the aspect of ensuring the realization of the right to a fair trial, guaranteed by Art. 6 of the Convention, however, even 
this principle should have individual exceptions.

Key words: cassation appeal, judicial decision, obligatory judicial decision, access to court, res judicata, fair trial.

Постановка проблеми. В умовах реформування осно-
вних правових інститутів, їхні принципи становлять про-
відний  напрям,  а  будь-яке  правове  оновлення  в  державі 
потребує  належного  наукового  підґрунтя,  особливо  це 
стосується  аналізу  закономірностей основних принципів 
судочинства  як  самостійного  явища  і  засобу  реалізації 
вказаного  реформування. Актуальність  теми  визначаєть-
ся  й  тим, що  основні  засади  судочинства,  передбачені  в 
ст. 129 Конституції України [1], зокрема такі, як право на 
оскарження  судового  рішення  (п.  8  ч.  1  ст.  129)  та  його 
обов’язковість (п. 9 ч. 1 ст. 129), спрямовані на досягнення 
однієї мети  –  забезпечення  верховенства  права  в  держа-
ві, яке можливе за дотримання стандартів справедливого 
правосуддя,  передбачених  у  ст.  6  Конвенції  про  захист 
прав людини  і  основоположних свобод,  які  є чи не най-
важливішою складовою частиною концепції прав людини. 
Яким же  чином  держава може  дотриматися  необхідного 
балансу для досягнення цієї мети  та  забезпечення права 
на  судовий  захист, не порушивши водночас права особи 
на касаційне оскарження судового рішення, з одного боку, 
та право на обов’язковість рішення суду, яке набрало чин-
ності, з іншого?

Стан опрацювання.  Питання  природи  касаційно-
го  оскарження  судового  рішення  в  умовах  загальновиз-
наного  принципу  правової  визначеності  досліджували 

багато  науковців,  серед  яких  доцільно  виділити  таких, 
як:  С.Ф.  Афанасьєв,  О.А.  Борисова,  Г.А.  Вишневський, 
Е.А. Дербишева,  І.М. Зайцев, А.М. Євмін, А.Е. Єфимов, 
Д.І. Ковтков, В.І. Сидоренко, М.В. Сидоренко, Л.А. Тере-
хова, Н.В. Ткачева й інші.

Метою статті є зіставлення інституту оскарження су-
дового рішення, яке набрало чинності (зокрема, порядком 
касаційного  провадження),  та  принципу  правової  визна-
ченості. Автори ставлять перед собою такі завдання: оха-
рактеризувати  загальні  положення  права  на  оскарження 
судового рішення, яке набрало чинності; визначити місце 
права  на  касаційне  оскарження  судового  рішення  в  сис-
темі принципу правової визначеності; дослідити практику 
Європейського суду з прав людини з даного питання.

Виклад основного матеріалу. Право на справедливий 
суд, закріплене в ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 р. (далі – Конвенція), гаран-
тує право доступу до правосуддя як одного з невід’ємних 
складників  права  на  справедливий  суд,  гарантованого  в 
п.  1  ст.  6 Конвенції  (справа  «Ґолдер  проти Сполученого 
Королівства»  [2]).  Цей  аспект  фактично  дає  можливість 
користуватися  подальшими  гарантіями  ст.  6  Конвенції 
(справа «Кройц проти Польщі» [3]) та всіма процесуаль-
ними засобами, передбаченими процесуальним законодав-
ством, зокрема доступністю оскарження судового рішення 
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[4, с. 263]. Отже, гарантії, закріплені в ст. 6 Конвенції, за-
стосовуються до процесуальних дій у касаційному суді в 
цивільних справах (справа «Мушта проти України» [5]).

З метою більш детального дослідження даного питан-
ня  вважаємо  за  необхідне  все  ж  визначитися,  що  являє 
собою право доступу до  суду,  чи останнє  є невід’ємним 
складником  права  на  справедливий  суд,  передбаченого 
ст.  6  Конвенції,  чи  категорією,  яка  залежить  від  різних 
суб’єктивних та об’єктивних чинників?

Так, право доступу до суду можна розуміти як процесу-
альну складову частину права на судовий захист [6, с. 72], 
а принцип доступності правосуддя є тим принципом, реа-
лізація якого є індикатором рівня демократії в суспільстві, 
розвитку правових витоків у державі [7, с. 42] та елементом 
принципу верховенства права [8, с. 139]. Отже, ст. 6 Кон-
венції накладає на держави обов’язок добиватися результа-
ту, а ті, у свою чергу, користуються широкою свободою роз-
суду у виборі засобів, які дозволяють їхній судовій системі 
відповідати потребам реалізації права на справедливий суд, 
і такі засоби, що пропонуються внутрішнім правом, пови-
нні в будь-якому разі бути ефективними [9, с. 84].

Для України, як і для багатьох інших держав-учасниць 
Конвенції, одним із таких засобів стало створення можли-
вості касаційного оскарження судового рішення. Зокрема, 
це пов’язано з тим, що, як слушно зазначає А.М. Євмін, 
судді, припускаючись  значних помилок, не  завжди ухва-
люють справедливе рішення [10, с. 99], яке не може вва-
жатися  правосудним,  тому  законодавець,  встановлюючи 
порядок здійснення правосуддя, зобов’язаний передбачи-
ти механізм (процедура)  їх виправлення [11, с. 91]. Про-
блема попередження й усунення судових помилок завжди 
актуальна,  оскільки  будь-яка  з  них  знижує  ефективність 
судового захисту, а за відповідних умов здатна спотворити 
його суть [12, с. 5].

Так, деякі автори вказують на те, що перевірка закон-
ності  судового  рішення,  яке  набрало  чинності,  здійсню-
ється  шляхом  виявлення  та  виправлення  тільки  судової 
помилки [13, с. 132], що здійснюється вищим судом та є 
компонентом судового захисту [14, с. 5], оскільки немож-
ливість перегляду помилкового судового акта применшує 
й обмежує право кожного на судовий захист, що є непри-
пустимим [15, с. 23].

Водночас  основною  цінністю  правосуддя  є  забезпе-
чення визначеності в правовому статусі учасників публіч-
них  відносин,  що  зумовлюється  такими  властивостями 
його результатів, якими соціально-правовий конфлікт ви-
рішено, остаточно визначені права й обов’язки учасників 
[16, с. 76]. Принцип правової визначеності передбачає по-
вагу до принципу res judicata (з лат. «вирішення справи» 
або «справа, в якій винесено рішення» [17, с. 64]), тобто 
остаточності судового рішення (справа «Осовська та інші 
проти України» [18]). Властивості ж res  judicata рішення 
суду набуває з моменту набрання ним чинності [16, с. 77]. 
На  важливість  вищезазначеного  нами  принципу  вказала 
ще  Венеціанська  комісія  в  доповіді  «Про  верховенство 
права», де визнала його одним з елементів принципу вер-
ховенства права, який, серед іншого, є необхідним для за-
безпечення довіри до судової системи [19, с. 11–12].

Для  ґрнутовного  дослідження  таких  дещо  антагоніс-
тичних  по  своїй  суті  явищ,  як  оскарження  судового  рі-
шення, яке набрало чинності (зокрема, порядком касацій-
ного  провадження),  та  принципу  правової  визначеності 
під час відправлення правосуддя, вважаємо за необхідне 
звернутися до практики Європейського суду з прав люди-
ни (далі – ЄСПЛ), оскільки саме його рішення, на думку 
деяких  науковців,  є  особливою  формою  прецедента,  що 
створюється  наднаціональним  органом  і  є  обов’язковою 
для держав-учасниць Конвенції [20, с. 29], зокрема й тих, 
в яких прецедент не є джерелом права.

Так,  вітчизняний  законодавець  зробив  позитивний 
внесок  до  процесуального  законодавства,  зобов’язавши 

суди застосовувати під час розгляду справ практику ЄСПЛ 
як джерело права (ч. 4 ст. 10 Цивільного процесуального 
кодексу (далі – ЦПК) України), чим усунув конфлікт, який 
існував через дискусію в застосуванні ст. ст. 1, 17 Закону 
України «Про виконання рішень та застосування практи-
ки Європейського суду з прав людини» [21], зокрема, чи є 
джерелом права в Україні рішення ЄСПЛ, винесені остан-
нім у справі, в якій Україна не була стороною [22].

Так, ЄСПЛ у своїх рішеннях вказує на те, що судове рі-
шення, яким вирішено справу, не повинно підлягати сум-
ніву (справа «Брумареску проти Румунії» [23]), а жодна зі 
сторін не повинна оскаржувати його тільки з метою отри-
мання  повторного  розгляду  та  нового  вирішення  справи 
(справа «Устименко проти України» [24]). Така думка по-
бутує і в науковій площині. Так, М.В. Сидоренко зазначає, 
що «абсолют» правосудності рішення – це та самодостат-
ня цінність, якій повинні бути підпорядковані всі проце-
суальні  засоби, провадження та норми екстраординарної 
перевірки, іншим же можна «пожертвувати», особливо за-
ради настільки високої і «виправданої» мети, як торжество 
публічної законності [25, c. 396]. Необхідність виконання 
остаточного судового акта та забезпечення визначеності в 
правовому статусі  суб’єктів права вмотивовано недопус-
тимістю  необґрунтованого  перерозподілу  колись  визна-
чених  прав  та  обов’язків  учасників  соціально-правового 
конфлікту шляхом перегляду  судового  акта,  який набрав 
чинності,  а  також  його  подолання  шляхом  повторного 
розгляду і вирішення іншим судом колись встановлених і 
діставших належну юридичну кваліфікацію обставин со-
ціально-правового конфлікту [16, с. 76].

Проте  навіть  такі  рішення  можуть  переглядатися  в 
чітко встановлених законом випадках, зумовлених винят-
ковими обставинами [26, с. 371], зокрема таких, як вста-
новлення судової помилки,  яка  є наслідком неправильно 
вирішеної справи, через що захист прав суб’єкта не від-
бувся взагалі [14, с. 33]. У зв’язку із цим держави повинні 
визначитися,  як  найкращим  чином  виконувати  рішення 
суду без надмірного порушення принципу res iudicata, або 
юридичної визначеності в цивільному судочинстві (справа 
«Бочан проти України» [27]), зокрема шляхом покладення 
на вищі суди повноваження щодо перегляду судових по-
милок і упущень правосуддя (справа «Салов проти Украї-
ни» [28]). Хоча наявність причин, здатних виправдовувати 
відхід від принципу правової визначеності, навіть там, де 
вони  створені,  сама  собою  не  є  достатньою  для  висно-
вку  про  відсутність  порушення  ст.  6  Конвенції  (справа 
«Пауль  і  Бородін  проти  Росії»  [29]),  оскільки,  на  думку 
Д.І.  Ковткова,  у  касаційному  оскарженні,  більше,  ніж  у 
будь-якому іншому способі оскарження, поєднуються пу-
блічний (політичний) інтерес держави, який проявляється 
в її зацікавленості в забезпеченні єдності застосування за-
конодавства на всій території держави, і приватний інтер-
ес сторін процесу, які прагнуть досягнути рішення спору 
на свою користь  [30, с. 45]. На практиці для досягнення 
«свого  інтересу»  можуть  застосовуватися  різні  засоби, 
які  будуть  правовими,  проте  недемократичними. Напри-
клад, держава може встановити зайві, суто формальні та 
не необхідні вимоги для доступу до суду та / або явно не-
справедливі процесуальні фільтри. Так, згідно з п. 2 ч. 3 
ст. 389 ЦПК України, не підлягають оскарженню рішення 
суду в малозначних справах, крім встановлених винятків, 
які вітчизняний законодавець визначив як оціночні крите-
рії для відбору «гідних» касаційного перегляду справ і які 
без виробленої усталеної практики тільки підкреслюють 
невизначеність  того,  наскільки  суб’єктивна  оцінка  судді 
може вплинути на об’єктивне вирішення справи. Сторо-
ни, у свою чергу, можуть звернутися до дискредитації як 
судової  влади  загалом,  так  і  окремих  суддів  через  вине-
сення рішення не на їхню користь, оскільки в будь-якому 
разі під час винесення судом рішення завжди буде сторона 
(чи навіть обидві), яка з ним не погоджується. Хоча особи 
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зобов’язані добросовісно користуватися  своїми процесу-
альними правами (ст. 44 ЦПК України), вважаємо, що не-
припустиме обмеження можливості особи звернутися по 
судовий захист, оскільки питання щодо наявності в люди-
ни такого права є повноваженням суду.

Ідеальним, звісно, здається телеологічно погоджений 
баланс,  який  забезпечує цінність  res  judicata  та  консти-
туційного права на судовий захист, зокрема від неправо-
судних актів суду [25, c. 409]. Проте сам ЄСПЛ не «іде-
алізує»  принцип  правової  визначеності  та  не  виключає 
можливості  перегляду  остаточних  судових  рішень,  які 
містять помилку [31, с. 40], оскільки в усіх правових сис-
темах наслідки судових рішень щодо res  judicata мають 
обмеження  ad  personam  (справа  «Кехайя  та  інші  проти 
Болгарії»  [32])  (тобто  дотримання  таких  властивостей 
судового рішення, як набрання ним чинності, може мати 
винятки індивідуального характеру щодо того чи іншого 
учасника справи).

Отже, забезпечення в державі правосуддя як загальної 
мети судової влади здійснює касаційний суд, який за своїм 
призначенням  покликаний  гарантувати  в  державі  право-
суддя, забезпечуючи єдність судової практики [33, с. 18], 
а проблема невідповідності  інституту перегляду судових 
рішень, які набрали чинності, та принципу res judicata ле-

жить суто в науковій площині та практичного значення не 
має [34, с. 319], хоча й спричиняє жваві дискусії на док-
тринальному полі.

Висновки. Принцип правової визначеності й одна з 
його складових частин – остаточність судового рішен-
ня  є  імперативними  категоріями  в  аспекті  забезпечен-
ня реалізації права на справедливий суд, гарантованого 
ст. 6 Конвенції. Проте під час розгляду проблеми крізь 
призму  практики  Європейського  суду  з  прав  людини 
ми  доходимо  висновків, що,  хоча  оскарження  судових 
рішень,  які набрали чинності,  і підлягає деяким обме-
женням  згідно  з  національним  законодавством  тієї  чи 
іншої країни, воно повинно передбачати винятки інди-
відуального характеру, оскільки реальність правосуддя 
така, що суди так чи інакше припускаються помилки, чи 
то з вини учасників справи, чи то із власної необереж-
ності. У зв’язку із чим правові системи більшості країн 
і запровадили інститут перегляду не тільки судового рі-
шення, яке не набрало чинності, а й того, що її набра-
ло. Досягнути ж балансу між різними за змістом, проте 
однаковими  за  призначенням  поняттями  можна  навіть 
не стільки шляхом запровадження касаційних фільтрів, 
скільки через підвищення рівня довіри до судів нижчих 
інстанцій.
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ЩОДО ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТиВНОГО СУДУ 
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правоохоронних органів та адвокатури
Національного університету «Одеська юридична академія»

У статті розглянуто ряд літературних джерел щодо правового статусу окружного адміністративного суду. Визначено ряд проблем 
щодо організації та діяльності окружних адміністративних судів в Україні на початковому етапі їх створення і в перспективі.

Ключові слова: суд, судоустрій, адміністративний суд, окружний адміністративний суд, судово-правова реформа.

В статье рассмотрен ряд литературных источников относительно правового статуса окружного административного суда. Определен 
ряд проблем по организации и деятельности окружных административных судов в Украине на начальном этапе их создания и в пер-
спективе.

Ключевые слова: суд, судоустройство, административный суд, окружной административный суд, судебно-правовая реформа.

The article deals with a number of literary sources on the legal status of the district administrative court. A number of problems have been 
identified regarding the organization and activity of district administrative courts in Ukraine at the initial stage of their creation and in the future.

Key words: court, court system, administrative court, district administrative court, legal and judicial reform.

Актуальність теми. В умовах активного реформуван-
ня  судової  системи  України  питання  правового  статусу 
окружного  адміністративного  суду  набуває  особливого 
значення, адже це дозволяє виявити слабкі та сильні сто-
рони  у  нормативному  врегулюванні  його  правового  ста-
тусу, а також окреслити роль у суспільних відносинах зі 
здійснення правосуддя.

Згідно  зі  ст.  6 Конституції України державна влада в 
Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, 
виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та 
судової  влади  здійснюють свої повноваження у встанов-
лених цією Конституцією межах  і  відповідно до  законів 
України. Відповідно до ст. 55 Конституції України права і 
свободи людини і громадянина захищаються судом. Кож-
ному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій 
чи бездіяльності органів державної влади, органів місце-
вого самоврядування, посадових і службових осіб.

Завдання суду визначені у ст. 2 Закону України «Про 
судоустрій  і  статус  суддів»:  суд,  здійснюючи правосуддя 
на  засадах верховенства права,  забезпечує кожному пра-
во на справедливий суд і повагу до інших прав і свобод, 
гарантованих Конституцією  і  законами України,  а  також 
міжнародними договорами,  згода на  обов’язковість  яких 
надана Верховною Радою України [1, с. 2].

Таким чином, Закон України «Про судоустрій і статус 
суддів» визначає основне призначення будь-якого суду – 
забезпечення кожній людині права на справедливий суд і 
повагу до інших прав і свобод. Призначення суду реалізу-
ється в завданнях, покладених на суд.

Згідно  зі  ст.  2  КАС  України  завданням  адміністра-
тивного  судочинства  є  захист  прав,  свобод  та  інтересів 
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб у сфері 
публічно-правових відносин від порушень із боку органів 
державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх 
посадових і службових осіб,  інших суб’єктів у здійснен-
ні  ними  владних  управлінських функцій  на  основі  зако-
нодавства, в т. ч. на виконання делегованих повноважень 
шляхом  справедливого,  неупередженого  та  своєчасного 
розгляду адміністративних справ.

Відповідно  до  ст.  17 КАС України юрисдикція  адмі-
ністративних  судів поширюється на правовідносини, що 
виникають  у  зв’язку  зі  здійсненням  суб’єктом  владних 
повноважень  владних  управлінських функцій,  а  також  у 
зв’язку  з  публічним  формуванням  суб’єкта  владних  по-
вноважень шляхом виборів і референдуму [2, с. 2, 17].

Вагомий  внесок  у  розвиток  теоретичних  і  практич-
них  основ  інституту  адміністративної  юстиції  зробили 
українські  науковці  В.  Авер’янов,  Ю.  Битяк,  В.  Бойко,  
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Ю. Георгієвський, С. Ківалов, М. Косюта, Ю. Полянський, 
М.  Тищенко,  А.  Дрьомін, Ю.  Старілов  та  ін.  Проблему 
змін у сфері судоустрою розробляли відомі вчені-юристи 
В.  Долежан,  С.  Ківалов,  М.  Погорецький,  М.  Тищенко, 
М. Сірий, С. Прилуцький та ін.

Метою цієї статті є дослідження наукових робіт щодо 
правового статусу окружного адміністративного суду.

Виклад основного матеріалу. На  початку  ХХ  ст.  в 
Україні  перед  суспільством постала проблема  створення 
ефективної моделі судових органів, адже тоді відбувалося 
створення української нацією власної держави.

У  процесі  становлення Української  Народної  Рес-
публіки  (1917–1918  рр.)  формувався  державний  апа-
рат,  судова  система  та  законодавство.  Одночасно  по-
чали  відновлюватися  діяльність  мирових  і  окружних 
судів  і  Київської,  Харківської  та  Одеської  судових 
палат  як  другої  інстанції.  З  травня  1917  р.  у  повітах 
призначалися адміністративні суди, в Одесі продовжу-
вав функціонувати комерційний суд. Отже, на початко-
вому  етапі  формування  судової  системи Українською 
Центральною Радою було подібним до судової системи 
Росії [3, с. 33].

Згідно із Законом про утворення судів з адміністра-
тивних справ від 30 травня 1917 р. розгляд адміністра-
тивних  справ  у  судах  здійснювався  за  триступеневою 
структурою: Адміністративний суд, окружний суд і пер-
ший департамент Сенату. До  їх підвідомчості входили 
справи за протестами комісарів Тимчасового Уряду на 
розпорядження, постанови, дії установ і посадових осіб 
волосного, губернського, повітового та міського управ-
ління,  також  скарги  у  справах  урядових  закладів  і  по-
садових осіб на розпорядження, постанови та дії інших 
державних  установ  у межах міста,  волості,  повіту,  гу-
бернії. Ще розглядалися справи за скаргами приватних 
осіб на такого ж виду розпорядження, постанови та дії. 
Адміністративний  суддя  за  своїм  службовим  станови-
щем прирівнювався до членів окружного суду, без згоди 
якого він не міг бути переведений для розгляду кримі-
нальних і цивільних справ. Кожен суддя мав секретаря 
для  ведення  діловодства  у  справі,  тобто  законодавчо 
було  передбачено  спеціалізацію  судів.  Відповідно  до 
цього Положення до  кандидатів на посаду  адміністра-
тивного  судді  чи  члена  адміністративного  відділення 
окружного суду ставилися вимоги щодо наявності у них 
вищої юридичної освіти та достатнього юридичного до-
свіду [4, с. 28].

Цілком погодимося з О.М. Бандуркою та М.М. Тищен-
ко,  які  зазначають, що  вперше  за  всю  історію  існування 
Російської  держави  був  зроблений  крок  у  перетворенні 
громіздкої  та  малоефективної  системи  адміністративної 
юстиції  з  метою  дійсної  охорони  громадян  від  неправо-
мірних дій адміністративних органів і захисту їхніх інтер-
есів [5, с. 133].

З початком розбудови України як самостійної держа-
ви  питання щодо  запровадження  адміністративних  судів 
як інструменту забезпечення прав і свобод людини і гро-
мадянина постало на порядку денному з самого початку 
судово-правової реформи в Україні та стало розроблятися 
в науковій літературі.

Першим  кроком  у  цьому  напрямі  стало  прийняття 
Верховною  Радою  України  28  квітня  1992  р.  Концепції 
судово-правової  реформи  [6,  с.  426],  в  якій  визначалися 
основні напрями реформування судової влади, серед яких 
було передбачено поступове створення в Україні системи 
адміністративних судів.

Безперечно,  одним  із  найважливіших  кроків  на шля-
ху  становлення  адміністративних  судів  стало  прийняття 
28 червня 1996 р. чинної Конституції України, що закрі-
пила засади побудови суверенної незалежної, демократич-
ної, соціальної і правової держави, зокрема засади органі-
зації та функціонування судової влади.

В  Україні  на  законодавчому  рівні  закріплена  три-
рівнева  система  адміністративної  юстиції:  судом  пер-
шої  інстанції  є окружний адміністративний суд,  судом 
другої  інстанції  –  апеляційний  адміністративний  суд. 
Судом касаційної інстанції виступав Вищий адміністра-
тивний суд, проте в новій редакції Закону України «Про 
судоустрій  і  статус  суддів»  передбачається  створення 
Касаційного адміністративного суду у складі Верховно-
го Суду.

Згідно  зі  ст.  125 Конституції  в Україні  діють  адміні-
стративні суди, що мають на меті захист прав, свобод та 
інтересів особи у сфері публічних правових відноси.

У  Кодексі  адміністративного  судочинства  України 
зазначається, що адміністративний суд виступає як суд, 
до компетенції якого цим Кодексом віднесено розгляд  і 
вирішення  адміністративних  справ  (переданих  на  вирі-
шення адміністративного суду публічних правових спо-
рів) (ст. 4).

Місцевими  адміністративними  судами  є  місцеві  за-
гальні суди як адміністративні суди й окружні адміністра-
тивні суди. Станом на 01 січня 2018 р. до мережі місцевих 
адміністративних  судів  належать: Окружний  адміністра-
тивний  суд Автономної Республіки Крим; окружні  адмі-
ністративні суди в областях, окружні адміністративні суди 
міст Києва та Севастополя [7, c. 372].

Існує думка, що використана в Законі назва для місце-
вих адміністративних судів – «окружні» – є не зовсім вда-
лою, оскільки суттєво ускладнює розуміння того, де саме 
утворюються ці суди. Плутанина зумовлена ще й тим, що 
адміністративні апеляційні суди згідно з зазначеним Зако-
ном утворюються в апеляційних округах (ч. 3 ст. 26). Це 
створило значні термінологічні труднощі для пересічних 
громадян і деяких юристів щодо використання однокоре-
невих слів «окружні», «округи».

Також існує думка, щоб доцільно було б у майбутньо-
му  відмовитися  від  терміна  «окружні»  щодо  місцевих 
адміністративних  судів  і  назвати  їх  регіональними,  як 
воно  і  є  в дійсності. А  згодом,  з  урахуванням кількості 
справ, що розглядатимуться цими судами, можна було б 
поступово  «роздрібнювати»  їх  на  міжрайонні,  міські,  і 
міськрайонні.

Схожої  думки  дотримується  О.Г.  Свида  у  своїй 
дисертації,  розглядаючи  правовий  статус  адміністра-
тивних  судів  у  системі  судів  загальної  юрисдикції, 
принципи  їх  діяльності  і  компетенцію,  організаційні 
проблеми  становлення  та  діяльності  підсистеми  ад-
міністративних  судів  в Україні  та  перспективи  їх  по-
дальшого функціонування: «Відмовитися уже зараз від 
використання терміна «окружні адміністративні суди» 
з  заміною  його  на  «місцеві  адміністративні  суди» 
[8, с. 10].

А.Ю. Осадчий відзначає, що місцевий загальний суд є 
більш доступним у просторовому плані, а розгляд справ 
окружним  адміністративним  судом  забезпечує  додаткові 
гарантії від стороннього впливу на суд [9, с. 91].

Висновки. Отже, окружні адміністративні суди діють 
на  підставі  Конституції  України,  Закону  України  «Про 
судоустрій  і  статус  суддів»,  Кодексу  адміністративного 
судочинства України, Указу Президента  «Про  утворення 
місцевих  та  апеляційних  адміністративних  судів,  затвер-
дження їх мережі».

Чимало питань стосовно правового статусу окружного 
адміністративного суду залишилися поза увагою вчених, 
тому  можемо  констатувати,  що  для  дослідження  право-
вого  статусу  окружного  адміністративного  суду  мають 
значення різні категорії робіт: 1) праці, які безпосередньо 
стосуються  судоустрою;  2)  роботи, що  стосуються  орга-
нізаційно-правових засад функціонування адміністратив-
них  судів  в Україні;  3)  дослідження  питання  здійснення 
адміністративного судочинства в умовах судово-правової 
реформи.
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Стаття присвячена комплексному розгляду принципів міжнародного права та їх тлумаченню. Автором роз’яснено термін «принципи 
міжнародного права», особливості, притаманні цьому праву. Надано комплексне тлумачення принципів міжнародного права та їхньої 
ролі в сучасних відносинах між суб’єктами міжнародного права.

Ключові слова: суб’єкти міжнародного права, принципи міжнародного права, суб’єкти міжнародних відносин, співробітництво держав.

Статья посвящена комплексному рассмотрению принципов международного права и их толкованию. Автор пояснил значение тер-
мина «принципы международного права», особенности, присущие такому праву. Предложено комплексное толкование принципов меж-
дународного права и их роли в современных отношениях между субъектами международного права.

Ключевые слова: субъекты международного права, принципы международного права, субъекты международных отношений, со-
трудничество государств.

The article is devoted to the complex consideration of the principles of international law and their interpretation. The author clarifies the term 
principles of international law and the peculiarities that are inherent to them. The article provides a comprehensive interpretation of the interna-
tional law principles and their role in modern relations between subjects of international law and international relations.

Key words: subjects of international law, principles of international law, subjects of international relations, cooperation of states.

Роль міжнародного права у  відносинах між держава-
ми  важко  переоцінити,  адже  воно  є  основою  побудови 
мирних взаємин, які засновуються на нормах та принци-
пах  міжнародного  права.  Вони  загальноприйняті  всіма 
суб’єктами  міжнародного  права  та  мають  бути  суворо 
дотримані, адже порушення норм або принципів веде до 
дисбалансу  у  відносинах,  може  спричинити  міжнарод-
ні спори та конфлікти. А підтримання миру та безпеки є 
однією з основних цілей міжнародної спільноти загалом. 
Норми міжнародного права встановлюються шляхом узго-
джених  дій  держав,  а  принципи  виробилися  протягом 
тривалої  практики  суб’єктів  міжнародного  права  та  за-
кріплені в міжнародно-правових актах. Принципи мають 
особливе значення, адже є важливими для всіх учасників, 
незалежно від обставин. 

Однак,  незважаючи  на  обширність  та  розвинутість 
норм  міжнародного  права,  сьогодні  воно  також  грубо 
порушується,  а  внаслідок  відсутності  контролюючого 
механізму  немає  можливості  ефективно  притягнути  по-
рушника  до  відповідальності.  У  контексті  цього  дослі-
дження принципів міжнародного права набуває особливої 
актуальності. Не можна заперечувати, що вони відіграють 
суттєву роль у побудові міжнародних відносин між учас-
никами  загалом,  а  також  часто  є  основою  формування 
конкретних  норм  міжнародного  права,  які  потім  стають 
загальнообов’язковими для всіх учасників. Крім того, ба-
гато  держав  здійснюють  імплементацію  принципів  між-
народного  права  у  своє  національне  законодавство,  що 
також є свідченням їхньої важливості. Отже, для ефектив-
ної діяльності будь-якої держави на міжнародній арені та 
вирішення міжнародних спорів необхідне всебічне та гли-
бинне дослідження принципів міжнародного права. 

Мета та завдання статті полягають у досліджені по-
няття  принципів міжнародного  права,  їхньої  сутності  та 
нормативно-правового закріплення, особливостей їх розу-
міння, а також ролі принципів міжнародного права в між-
народних відносинах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
принципів  міжнародного  права  вивчалося  в  працях  ви-

датних  українських  та  закордонних  науковців,  зокрема: 
М. Антонович, Г. Анцелевича, М. Баймуратова, Н. Блато-
вої, М. Буроменського, В. Буткевича, В. Ватраса, Р. Джоха, 
В. Денисова, А. Дмитрієва, В. Додонова, А. Домбровської, 
О. Задорожнього, Г. Ігнатенка, І. Килимника, Ю. Колосо-
ва, В. Кононенка, В. Кузнєцова, І. Лукашука, С. Марочкі-
на, Г. Мєлкова, В. Репецького, К. Савчука, Л. Тимченка, 
О. Тіунова, Ж. Тускоза, М. Черкеса, Ю. Щокіна й інших.

Виклад основного матеріалу. Роль  принципів  між-
народного  права  є  значною  в  регулюванні  міжнародних 
відносин, однак перш ніж перейти до аналізу принципів, 
необхідно визначити їх поняття та сутність. Загалом, нині 
не  вироблено  сталого  поняття  принципів  міжнародного 
права, тому для їх глибинного розуміння необхідно звер-
нутися до доктрини міжнародного права. На думку видат-
них українських науковців В. Буткевича, О. Задорожного 
та В. Мицика, основні принципи міжнародного права – це 
система  основоположних  норм  міжнародного  права,  які 
регулюють відносини між його суб’єктами  і  є критерієм 
правомірності  міжнародних  правотворчого  і  правозасто-
совчого процесів,  дійсності  інших міжнародно-правових 
норм  [1]. Український науковець В. Денисов уважає, що 
«принципи  міжнародного  права  є  основоположною  час-
тиною  міжнародного  права  і  міцно  пов’язані  з  його  ви-
значальними  засадами»  [4,  с.  127].  Інший  вітчизняний 
дослідник К. Савчук зазначає, що основні принципи між-
народного права відображають характерні риси міжнарод-
ного права та мають вищу юридичну силу. В їх основі ле-
жать такі важливі для всього міжнародного співтовариства 
цінності, як міжнародний мир та безпека, співробітництво 
держав, повага до прав людини. Основні принципи між-
народного права відіграють надзвичайно важливу роль у 
підтриманні міжнародного правопорядку, оскільки вони є 
правовою основою всіх міжнародних договорів і поширю-
ють свою дію на ті відносини, що безпосередньо не вре-
гульовані міжнародним договором, міжнародним звичаєм 
чи  іншими  джерелами  міжнародного  права  [7,  с.  354]. 
А.  Домбровська  й  І.  Килимник  зазначають:  «Принципи 
міжнародного права – це юридично узагальнене правило 
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поведінки  суб’єктів  міжнародного  права  в  певній  сфері 
правовідносин» [6, с. 14].

Отже,  спираючись  на  зазначені  вище  визначення, 
можна стверджувати, що принципи міжнародного права – 
це  узагальнені  правила  поведінки,  обов’язкові  для  всіх 
суб’єктів міжнародного права та міжнародних відносин. 

Принципам  міжнародного  права  притаманні  певні 
ознаки. Так, вони є універсальними, загальновизнаними, 
взаємопов’язаними,  фундаментальними  та  виступають 
критерієм  законності  всієї  системи  міжнародно-право-
вих норм. Універсальність принципів міжнародного пра-
ва проявляється в їхній обов’язковості для всіх учасників 
міжнародних  правовідносин.  Вони  формулюють  базові 
правила поведінки безвідносно до суб’єктів міжнародного 
прав.  Загальновизнаність  принципів  проявляється  через 
нормативне закріплення принципів у Статуті Організації 
Об’єднаних Націй  (далі  – ООН) 1945 р., Декларації про 
принципи міжнародного  права  1970  р.,  заключному  акті 
НБСЄ  1975  р.  та  низці  інших  актів міжнародного  права 
[8;  3;  5].  Крім  того,  протягом  часу  існування  принципів 
міжнародного права жодна держава світу не заявили про 
те, що вона їх не визнає. Взаємозв’язність принципів між-
народного  права  проявляється  в  їх  комплексному  харак-
тері,  тобто  вони  обумовлюють  один  одного.  Тому  зміст 
одного  із  принципів  можна  зрозуміти  лише  у  результаті 
його розгляду через  інший або в  сукупності. Фундамен-
тальність принципів зумовлена тим, що вони досить часто 
застосовуються  за  наявності  прогалин  у  міжнародному 
праві. Це нерідко практикується в нових сферах міждер-
жавного  співробітництва,  де  ще  не  вироблено  відповід-
ного міжнародно-правового масиву норм [6, с. 14]. Щодо 
останнього – критерію законності – зазначимо, що осно-
вні  принципи  міжнародного  права  мають  перевагу  над 
іншими нормами цієї системи права. Відповідне положен-
ня закріплене в ст. 103 Статуту ООН та ст. 53 Віденської 
конвенції про право міжнародних договорів 1969 р. [8; 2]. 
Відповідно до цих міжнародних актів, норми міжнародно-
го права не можуть суперечити основним принципам між-
народного права. Отже,  характерні  риси принципів між-
народного права виражають їхню особливості та сутність.

Для  розуміння юридичного  змісту  принципів  міжна-
родного права необхідно з’ясувати, в якому міжнародно-
правовому  акті  вони  закріплені.  Якщо  принцип  не  був 
кодифікований  і випливає з міжнародно-правових звича-
їв,  необхідно  підтвердити  його  наявність  належною  зго-
дою держав. Принцип повинен містити конкретні права й 
обов’язки суб’єктів міжнародного права. Одним із засобів 
підтвердження наявності обов’язковості принципу є його 
використання в міжнародній судовій практиці, зокрема в 
рішеннях Міжнародного суду ООН [1].

Принципи  міжнародного  права  прийнято  розподіля-
ти за різними критеріями, оскільки в міжнародному праві 
немає єдиної класифікації. Однак варто зазначити, що для 
їх тлумачення, на нашу думку, найбільш зручним є такий 
поділ: принципи в галузі прав людини; принципи в галузі 
гарантування миру  і  безпеки; принципи в  галузі мирного 
співробітництва. Щодо принципів в галузі прав людини за-
значимо, що до них належать такі принципи, як принцип по-
ваги прав і свобод людини, принцип рівноправності і права 
народів розпоряджатися своєю долею [6, с. 16]. Принципи, 
що  належать  до  галузі  захисту  прав  людини,  накладають 
на суб’єктів міжнародного права обов’язки поважати права 
людини без будь-якої дискримінації, сприяти можливостям 
ефективної  реалізації  громадянських,  політичних,  еконо-
мічних,  соціальних,  культурних  та  інших  прав  і  свобод. 
Крім того, держави зобов’язані поважати права національ-
них меншин та забезпечувати для них можливість користу-
ватися правами людини й основними свободами, захищати 
їхні законні інтереси в цій галузі. З метою реалізації захисту 
прав людини держави можуть ухвалювати акти національ-
ного законодавства, спрямовані на забезпечення визнаних 

основних прав і свобод людини. На сьогодні кожній особі 
надано право звертатися до міжнародних інститутів захис-
ту прав людини регіонального й універсального рівнів, як-
от Верховний комісар ООН із прав людини, Комісія з прав 
людини,  Підкомісія  щодо  попередження  дискримінації  і 
захисту меншин, Європейський суд з прав людини, Суд Єв-
ропейського Союзу (далі – ЄС) тощо. Усі ці установи сприя-
ють ефективному захисту прав людини, надають їй можли-
вість відновити порушене право, а також створюють норми, 
які є основоположними для суб’єктів міжнародного права 
в питанні  захисту прав людини. Отже,  загалом принципи 
міжнародного права в галузі прав людини покликані ство-
рити можливість для кожної людини захистити свої права. 
Права людини мають бути непорушними та недоторканими 
і надаються кожному. 

Що стосується принципів в галузі гарантування миру 
і  безпеки,  то  виокремимо серед них  такі:  принцип неза-
стосування сили чи погрози силою в міжнародних відно-
синах,  принцип мирного  врегулювання  спорів  [6,  с.  17]. 
Принцип  незастосування  сили  чи  погрози  силою  засто-
совується для всіх суб’єктів без винятку і є доволі комп-
лексним. Він включає в себе обов’язок утримуватися від 
реального застосування сили або будь-яких погроз щодо 
можливості такого застосування, а також актів репресії за 
допомогою сили та застосування сили під час вирішення 
міжнародних  спорів.  Такі  положення  виражають  норма-
тивний зміст принципу. Конкретні ж дії, на які відповід-
ний принцип накладає заборону, випливають із численних 
резолюцій та декларацій ООН і регіональних організацій. 

Проте  варто  зазначити,  що  Статутом  ООН  допуска-
ються  два  випадки,  коли  застосування  сили  є  законним. 
Так,  відповідно  до  ст.  51 Статуту ООН,  сила може  бути 
застосована  з метою  самооборони. У  свою чергу,  відпо-
відно до положень ст. ст. 39 та 42 Статуту ООН, застосу-
вання збройної сили вважається правомірним, якщо воно 
відбулось за рішенням Ради Безпеки в разі загрози миру, 
порушення миру [8]. Варто наголосити на тому, що пра-
во на самооборону може використати як держава-жертва 
агресії, так і на прохання останньої інша держава. Прин-
цип незастосування сили або загрози силою поширюється 
не тільки на безпосередні дії або погрожування ними, а й 
на пропаганду таких дій [6, с. 17].

Принцип  мирного  врегулювання  спорів  покладає  на 
суб’єктів  міжнародного  права  зобов’язання  вирішувати 
суперечки і розбіжності суто мирними засобами та протя-
гом найкоротшого терміну. Якщо сторони не можуть вре-
гулювати суперечку самостійно, вони мають право вжити 
визнаних  у  міжнародному  праві  мирних  засобів,  серед 
яких:  переговори,  розслідування,  посередництво,  арбі-
траж, судове розслідування, інші засоби на власний вибір, 
узгоджені  до  виникнення  спору.  Відповідний  принцип 
забезпечений і належною інституційною основою. Прак-
тично  всі  відомі  регіональні  організації  безпеки  створи-
ли власну структуру мирного врегулювання міжнародних 
спорів: Ліга арабських держав – Раду Ліги і спеціалізова-
ний юридичний комітет, Організація африканської єднос-
ті – Комісію з питань посередництва, примирення та ар-
бітражу, Організація американських держав – Раду ОАД, 
потім – Міжамериканський комітет миру, згодом – Постій-
ну раду, Організація з питань безпеки та співробітництва 
в Європі – Суд і Комісію з питань примирення [6, с. 18].

Принципи  в  галузі  мирного  співробітництва  такі: 
принцип суверенної рівності держав, принцип непоруш-
ності державних кордонів, принцип територіальної ціліс-
ності держав, принцип співробітництва держав; принцип 
добросовісного  виконання  зобов’язань  у  міжнародному 
праві  [6,  с.  18].  Відповідні  принципи  надають  держа-
вам певні права в питанні  їх політичного та соціального 
розвитку,  дотримуватися  нейтралітету  або  визначати  і 
здійснювати на власний розсуд свої відносини з  іншими 
 державами відповідно до міжнародного права. Зазначеним 
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правам  кореспондуються  відповідні  обов’язки  держав,  а 
саме: поважати правосуб’єктність інших держав, викону-
вати добросовісно й сповна свої міжнародні зобов’язання, 
жити в мирі з іншими державами, не нав’язувати групових 
правил поведінки іншим державам тощо.

Співробітництво держав має бути рівноправним, спра-
ведливим, без тиску і втручання у внутрішні справи. Виго-
да від співробітництва повинна бути не тільки взаємною, 
а і для блага інших держав, світового співтовариства. Крім 
того, міжнародні договори, створені державами в резуль-
таті співпраці, мають обов’язково дотримуватися ними.

Висновки.  Отже,  принципи  міжнародного  права  – 
це  узагальнені  правила  поведінки,  обов’язкові  для  всіх 
суб’єктів міжнародного  права  та міжнародних  відносин. 
Тлумачення принципів міжнародного права  відбувається 

на взаємній основі, тобто одного принципу через інший, 
що  вкотре  підтверджує  їхню  взаємозалежність.  Загалом, 
вони відіграють важливу роль у міжнародних відносинах, 
особливо  в  тих  питаннях,  які  не  врегульовані  нормами 
міжнародних  договорів.  Принципи  мають  комплексний 
характер,  адже один принцип може трактуватися в бага-
тьох сферах і застосовуватися різнобічно. Крім того, прин-
ципи підкріплені міжнародними інститутами, які надають 
державам можливість урегульовувати свої суперечки тоді, 
коли сталося порушення їхніх інтересів, на забезпечення 
яких і спрямовані принципи міжнародного права. Грома-
дяни цих країн також можуть захищати свої права за до-
помогою міжнародних установ. Отже, принципи є фунда-
ментальними  засадами,  без  яких  неможливе  ефективне, 
безпечне та регулярне міжнародне співробітництво. 
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ЄВРОПЕЙСьКиЙ ДОСВІД МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПРОЩЕННЯ 
ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ МиТНих ПРОЦЕДУР У СФЕРІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

EurOPEaN ExPErIENCE Of INTErNaTIONaL LEgaL rEguLaTION 
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У статті досліджуються особливості міжнародно-правового регулювання спрощення та гармонізації митних процедур у сфері між-
народної торгівлі в межах Європейського Союзу. Приділено увагу аналізу розгалуженої нормативно-правової бази Європейського Союзу 
у сфері спрощення та гармонізації митних процедур, що здійснюється у двох основних напрямах: митної співпраці Європейського Союзу 
на міжнародному рівні в межах авторитетних універсальних міжнародних організацій і міжнародних договорів та митної співпраці країн-
членів Європейського Союзу. 

На даний час вивчення досвіду Європейського Союзу з міжнародно-правового регулювання спрощення і гармонізації митних проце-
дур у сфері міжнародної торгівлі дуже важливе для України, дозволить створити якісну правову базу для майбутнього членства України 
в Європейському Союзі.

Ключові слова: економічна інтеграція, спрощення та гармонізація митних процедур, електронне декларування, Модернізований 
митний кодекс ЄС, митні прототипи (customs blueprints).

В статье исследуются особенности международно-правового регулирования упрощения и гармонизации таможенных процедур в 
сфере международной торговли в рамках Европейского Союза. Уделено внимание анализу разветвленной нормативно-правовой базы 
Европейского Союза в сфере упрощения и гармонизации таможенных процедур, которая осуществляется в двух основных направлени-
ях: таможенного сотрудничества Европейского Союза на международном уровне в рамках авторитетных универсальных международ-
ных организаций и международных договоров и таможенного сотрудничества стран-членов Европейского Союза.

В настоящее время изучение опыта Европейского Союза по международно-правовому регулированию упрощения и гармонизации 
таможенных процедур в сфере международной торговли является очень важным для Украины, позволит создать качественную право-
вую базу для будущего членства Украины в Европейском Союзе.

Ключевые слова: экономическая интеграция, упрощение и гармонизация таможенных процедур, электронное декларирование, 
Модернизированный таможенный кодекс ЕС, таможенные прототипы (customs blueprints).
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In this article, the peculiarities of the international legal regulation of the simplification and harmonization of the customs procedures in the 
field of international trade within the European Union are examined. The analysis of the extensive regulatory framework of the European Union 
in the field of the simplification and harmonization of the customs procedures is carried out in two main directions: customs cooperation of the 
European Union at the international level within the framework of the authoritative universal international organizations and international agree-
ments and customs cooperation between the member states of the European Union.

At present, the study of the European Union’s experience in the international legal regulation of the simplification and harmonization of the 
customs procedures in the field of international trade is very important for Ukraine, first of all, from the point of view of the effective bringing its 
customs legislation to European standards, which is one of the acute problems of nowadays, the solution of which will enable to create a qualita-
tive legal basis for the future membership of Ukraine in the European Union.

Key words: economic integration, simplification and harmonization of customs procedures, electronic declaration, Modernized EU Customs 
Code, customs blueprints.

На  даний  час  вивчення  досвіду Європейського Сою-
зу  (далі – ЄС) щодо міжнародно-правового регулювання 
спрощення та гармонізації митних процедур у сфері між-
народної торгівлі дуже важливо для України, насамперед 
для  ефективного  узгодження  її  митного  законодавства  з 
європейськими  стандартами, що  сьогодні  є  однією  з  на-
гальних проблем, вирішення якої дасть можливість ство-
рити якісну правову базу для майбутнього членства Укра-
їни в ЄС. 

Концептуальні основи гармонізації  і  спрощення мит-
них процедур досліджувалися в роботах І.Г. Бережнюка, 
В.С.  Давидюка,  С.В.  Жлуктенка,  С.В.  Коваля,  І.В.  Ко-
новалова,  Ф.Г.  Кляна,  П.В.  Пашка,  С.М.  Перепьолкіна, 
А.Ю.  Райкової,  К.К.  Сандровського,  В.В. Філатова  й  ін-
ших.  Велику  увагу  приділено  концептуальним  основам 
гармонізації і спрощення митних процедур у міжнародній 
торгівлі, тоді як особливості міжнародно-правового регу-
лювання  спрощення  та  гармонізації  митних  процедур  у 
сфері міжнародної торгівлі в межах Європейського Союзу 
досліджено недостатньо.

Метою статті є детальний аналіз особливостей міжна-
родно-правового регулювання спрощення та гармонізації 
митних  процедур  у  сфері  міжнародної  торгівлі  в  межах 
Європейського Союзу для  ефективного  узгодження мит-
ного законодавства України з європейськими стандартами.

Міжнародно-правове регулювання спрощення та гар-
монізації  національних митних  процедур  у  міжнародній 
торгівлі  здійснюється як на всесвітньому,  так  i на регіо-
нальному  (багатосторонній)  рівні  міжнародними  органі-
заціями  та  регіональними  економічними  інтеграційними 
об’єднаннями.  Одним  зі  стимулів  об’єднання  держав  у 
регіональні економічні  інтеграційні  інституції є створен-
ня сприятливих умов для розвитку міжнародної торгівлі, 
складовою частиною яких є саме спрощення та гармоніза-
ція національних митних процедур. 

Треба зазначити, що правове регулювання спрощення 
митних процедур полягає в дії держав зі зменшення три-
валості  та  складності  проведення  процедур  із  митного 
контролю, митного оформлення та  стягнення передбаче-
них законом митних платежів, може здійснюватися шля-
хом міжнародно-правової інтеграції у двох формах: уніфі-
кації та гармонізації [1, с. 219]

Справді, економічна  інтеграція – це притаманний су-
часному  суспільству  процес  поступового  зрощування 
господарських  механізмів  двох  або  кількох  держав,  що 
зазвичай  перебувають  в  одному  географічному  регіоні, 
приблизно  на  одному  рівні  економічного  розвитку,  ма-
ють  сумісні  соціально-економічні  та  політичні  системи 
і пріоритети, а також проводять політику  інтеграції. Цей 
процес проявляється у створенні регіональних інтеграцій-
них об’єднань (зони вільної торгівлі, митні союзи, спільні 
ринки,  економічні  та  політичні  союзи),  які  містять  пев-
ний  набір  економічних  та  правових  інструментів  i  норм 
[2, с. 337].

Більшість  регіональних  економічних  інтеграційних 
об’єднань  перебувають  на  перших  стадіях  розвитку  у 
вигляді  преференційних  торгових  угод  або  зон  вільної 
торгівлі. Традиційно у світі виділяють три центри еконо-
мічної  інтеграції:  Європу,  Північну  Америку,  Азіатсько-
Тихоокеанський регіон [3, с. 34]. 

Передусім  виокремлюють  «класичні  регіональні  ін-
теграційні  блоки»: Європейський Союз, НАФТА, АТЕС, 
МЕРКОСУР, АСЕАН [4, с. 57].

Треба  зазначити, що основним торговельним партне-
ром  України  в  I  півріччі  2018  р.  залишається  Європей-
ський Союз,  частка  якого  в  українському  імпорті  стано-
вить 41% від загального обсягу. Важливо, що порівняно з 
I півріччям 2017 р. обсяги українського імпорту із країна-
ми ЄС збільшилися на 12,8%. Основними європейськими 
країнами-постачальниками  є Польща, Німеччина,  Італія, 
Франція [5].

Зважаючи  також на  те, що в  сучасних умовах  визна-
чальним  і  пріоритетним  напрямом  зовнішньої  політики 
України є її інтеграція в ЄС, а також беручи до уваги те, 
що за Угодою про асоціацію ЄС і України наша держава 
взяла на себе зобов’язання щодо поступового узгодження 
митного  законодавства  з  наявними  європейськими  стан-
дартами,  саме ЄС  як  найпотужніший  центр  економічної 
інтеграції  у  світі  викликає  великий  інтерес щодо  дослі-
дження й отримання певного досвіту.

Митна  територія  Європейського  Союзу  об’єднує  те-
риторії  28  держав-членів,  включаючи  їхні  територіальні 
води, повітряний простір i «вільні митні зони», на просто-
рі  яких у повному обсязі діє  єдине митне  законодавство 
ЄС [6].

Договір  про  заснування Європейського  економічного 
співтовариства (далі – ЄЕС) 1957 р. закріпив такі основні 
принципи діяльності держав у сфері митного регулюван-
ня [7] : 

– відмова від стягнення мита та встановлення кількіс-
них обмежень на імпорт і експорт товарів i на всі заходи 
еквівалентної дії між державами-членами; 

– формування внутрішнього ринку, що передбачає ска-
сування перешкод у вільному пересуванні людей, товарів, 
послуг та капіталу між державами-членами; 

– зближення законодавств держав-членів до рівня, що 
його потребує функціонування спільного ринку; 

– асоціація з іншими країнами та територіями з метою 
збільшити торгівлю та сприяти спільному економічному і 
соціальному розвитку.

Іншим  важливим  документом,  який  регламентує 
митний  аспект  європейського  митного  співробітництва 
та  сприяє  спрощенню  митних  процедур  у  міжнарод-
ній торгівлі, є Митний кодекс ЄС, розроблений із метою 
об’єднання митних правил ЄС в єдиний звід правил i ко-
дифікації численних митних норм, які містяться в різних 
численних регламентах та директивах. 

Суттєву  роль  щодо  спрощення  та  гармонізації  наці-
ональних  митних  процедур  відіграло  ухвалення  Регла-
менту Ради  (ЄЕС) № 2913/92  від  12 жовтня 1992 р., що 
заснував Митний кодекс Співтовариства, який став право-
вою основою для набуття чинності Митним кодексом ЄС 
[8].  Для  реалізації  положень Митного  кодексу  ЄС  ухва-
лено спеціальний Регламент Ради № 2454/93 від 2 липня 
1993 р. (так званий Регламент з імплементації, або Кодекс 
з  імплементації)  [9]. У цьому нормативному акті  зібрані 
основні норми ЄС, які регулюють застосування митного 
законодавства, зокрема й у сфері спрощення митних про-
цедур. Структура Регламенту дублювала структуру Кодек-
су, що суттєво підвищувало чіткість та системність усього 
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 комплексу митних правил, які діяли в ЄС. Більшість пра-
вових норм ЄС у галузі митного регулювання зосередже-
но у двох основних документах: у Митному кодексі ЄС та 
Регламенті з імплементації.

Треба  також  зазначити,  що  Регламентом  (EC) 
№  450/2008  Європейського  парламенту  та  Ради  від 
23 квітня 2008 р. затверджено Модернізований митний ко-
декс ЄС (далі – ММК ЄС), який набрав чинності 24 червня 
2008 р. та мав почати застосовуватися в повному обсязі не 
пізніше 24 червня 2013 р. ММК ЄС  значно  спрощує  за-
конодавство, митні процедури як для митних органів, так 
i  для національних  суб’єктів  господарювання. Головною 
новацією ММК ЄС є створення так званого «нового елек-
тронного митного середовища», яке спрощує митні прави-
ла та раціоналізує митні процедури [10].

Можна  погодитися  із М.В.  Романовою,  яка  до  осно-
вних новацій ММК ЄС відносить такі [11]:

– подання митних декларацій та супровідних докумен-
тів лише в електронній формі (ст. 108 ММК ЄС);

– забезпечення обміну інформацією між митними ор-
ганами й іншими компетентними органами ЄС в електро-
нній формі (ст. 5 ММК ЄС);

– уведення концепції «централізованого оформлення», 
яка дає можливість декларувати товари суб’єктам зовніш-
ньоекономічної діяльності та сплачувати митні платежі в 
електронній формі за своїм місцезнаходженням незалеж-
но від того, через яку державу ЄС товари були ввезені на 
митну територію або в якій державі ЄС вони були вико-
ристані (зі ст. 106 ММК ЄС);

 – розвиток концепцій «єдиного вікна» i «однієї зупин-
ки». У  рамках  концепції  «єдиного  вікна»  та  з  огляду  на 
наявність  інформаційного  обміну,  суб’єкти  зовнішньое-
кономічної  діяльності  подають  інформацію  про  товари 
лише до одного органу, навіть якщо вона має надаватися 
до декількох компетентних органів. Концепція «однієї зу-
пинки» передбачає, що  контролюючі  дії  всіх  компетент-
них  органів  (митні,  санітарні  й  ін.) щодо  товарів  будуть 
здійснюватися одночасно і в одному місці (ст. 5 ММК ЄС). 

Наприкінці  грудня 2015 р.  комісія ЄС ухвалила фун-
даментальні  зміни  Митного  кодексу  Євросоюзу  (EU) 
2015/2446,  (EU) 2015/2447. До цього моменту діяв Мит-
ний кодекс Євросоюзу від 9 жовтня 2013 р.  і був затвер-
джений Європарламентом (EU) 952/2013.

Новий Митний  кодекс  ЄС  набрав  чинності  1  травня 
2016 р. До цього часу  кожна країна Євросоюзу повинна 
була встигнути узгодити національне законодавство з но-
вими нормами  і  правилами. Це  означало, що  в  багатьох 
країнах ЄС до 1 травня 2016 р. мали змінитися десятки, а 
то і сотні місцевих законів. Для багатьох найбільш важли-
вими моментами були митні і податкові зміни. Ухвалення 
i ведення в дію нової редакції МК ЄС мало позитивне зна-
чення. Утілення в життя цих нововведень сприяло оптимі-
зації митних процедур у міжнародній торгівлі [12].

Нова редакція МК ЄС передбачала перехід до безпаперо-
вої, бездокументарної форми оформлення митних процедур 
до кінця 2020 р. Це означало, що документообіг між підпри-
ємствами та митними органами буде відбуватися в електро-
нній формі. У проміжний, перехідний період для митних до-
кументів буде застосовуватися одночасно як паперова, так i 
електронна форма. ЄС працює над завданням електронного 
обігу в межах довгострокового стратегічного плану.

Основна частина Кодексу не змінилася, несуттєво змі-
нилися деякі визначення та назви митних процедур і ре-
жимів. Основні ключові зміни такі [12]:

–  уповноваженим  економічним  операторам  надають 
розширені преференції. Володарям сертифікатів AEO до-
зволять  спрощено  проводити  митні  процедури  без  при-
сутності митних органів. Іноді даний оператор зможе са-
мостійно  випускати  товар  у  вільний  обіг,  сам  визначати 
вартість  мита  і  виконувати  частину  роботи  митниці.  Це 
означає, що буде менше митних перевірок, більше повно-

важень,  спрощення  митних  процедур.  1  травня  2016  р. 
вводять 2 типи дозволу: спрощена митна процедура (для 
прискорення митного оформлення), та безпека (для змен-
шення  кількості  фізичних  перевірок  як  вантажу,  так  і 
документів).  Крім  того,  частину  нових  митних  режимів 
може здійснити тільки володар такого сертифіката, що дає 
йому значні переваги перед іншими учасниками ЗЕД. Ста-
рі, чинні  сертифікати AEO, видані до 2016 р., діятимуть 
до 2017 р.;

– термін зберігання митних документів для цілей мит-
ної перевірки збільшується із 3-х до 10 років. Це означає, 
що митниця матиме право перевірити документи протягом 
10 років і, за визначених обставин, донарахувати мито;

– усі типи митних декларацій будуть подаватися тільки 
в електронному вигляді через систему EDI. Крім електро-
нних декларацій, будуть так звані усні, для товарів вартіс-
тю не більше 1 000 євро.

Укладання  ЄС Міжнародної  конвенції  про  спрощен-
ня  i  гармонізацію  митних  процедур  (оновлена  Кіотська 
конвенція)  18  травня  1973  р.  [13]  стало  найважливішим 
кроком на шляху гармонізації та спрощення митних про-
цедур у країнах ЄС. На даний час ЄС є договірною сторо-
ною  оновленої Кіотської  конвенції  в  редакції  Брюссель-
ського протоколу. Враховуючи вимоги Кіотської конвенції 
щодо  спрощення  митних  формальностей,  у  країнах  ЄС 
запроваджено (з 1993 р.) як єдину форму письмової мит-
ної декларації так званий «Єдиний адміністративний до-
кумент»  (англ.  “Single Administrative Document”  –  SAD) 
(далі – ЄАД) [14]. З урахуванням вимог Кіотської конвен-
ції суттєвими досягненнями ЄС у сфері спрощення мит-
них  процедур  є  розвиток  електронного  декларування  та 
запровадження єдиного електронного обміну даними між 
імпортерами / експортерами та митними органами. У дер-
жавах-членах ЄС застосовується «Єдиний стандарт елек-
тронної митної документації» – EDI [15]. 

Водночас не можна забувати про те, що всі держави-
члени ЄС та сам ЄС є членами СОТ, i всі положення ГАТТ 
та  інших  міжнародних  угод  системи СОТ  також  на  них 
поширюються. Крім того, ЄС як регіональне економічне 
об’єднання  користується  привілеями,  які  в  межах  ГАТТ 
були надані її членам. 

Також  суттєву  роль щодо  спрощення  та  гармонізації 
митних  процедур  в  ЄС  відіграють  «Митні  прототипи» 
(customs  blueprints). По  суті,  вони  є  мінімальними  стан-
дартами  для  митних  служб,  що  спрямовані  на  розвиток 
і реалізацію механізму спрощення процедур торгівлі для 
зменшення витрат, інформації, документації та часу, необ-
хідного для митних та інших формальностей, для торгової 
спільноти  і  гарантування  безпеки  зовнішньоторговель-
них  поставок.  Даний  документ  опублікований  у  1998  р. 
У 2007 р. оновлені «Митні прототипи» (customs blueprints) 
стали точним відображенням нових викликів і завдань, з 
якими стикається і які покликана вирішувати митниця ЄС 
у новому столітті. 

Згідно  з  новою  редакцією  митних  стандартів,  митні 
служби країн-членів ЄС і країн-кандидатів в ЄС повинні 
виконувати свої функції відповідно до таких критеріїв, як: 
прозора, комплексна й ефективна система митного законо-
давства; ефективна система управління персоналом; спра-
ведливе,  чесне  та  неупереджене  виконання  службових 
обов’язків; постійне навчання та підвищення кваліфікації; 
швидкий та зрозумілий обмін інформацією між персона-
лом та зацікавленими особами; ефективна оцінка та збір 
митних платежів; максимальне застосування заходів щодо 
скорочення вартості, часу та вимог щодо документації під 
час митних формальностей; забезпечення заходів безпеки 
за всім ланцюгом постачання товарів; створення ефектив-
ної системи управління ризиками під час митного контр-
олю; ефективний та результативний митний контроль на 
кордонах  та  всередині  країни;  ефективна  та раціональна 
слідча та правоохоронна діяльність; створення транзитної 



355

Порівняльно-аналітичне право
♦

системи, заснованої на Конвенції про загальний транзит; 
створення ефективної та результативної служби постмит-
ного  контролю  й  аудиту;  запобігання  порушенням  прав 
інтелектуальної  власності  та  боротьба  з  такими  право-
порушеннями; максимальне використання інформаційно-
комунікаційних  технологій,  що  відповідає  міжнародним 
стандартам; створення, обслуговування  і розміщення на-
лежної інфраструктури та сучасного обладнання; створен-
ня умов для лабораторних досліджень із митних питань; 
створення ефективного внутрішнього аудиту [16]. 

Отже, можна зазначити, що митні стандарти покликані 
допомогти, поліпшити та розвинути оперативні й адміні-
стративні можливості митних служб із метою досягнення 
певних результатів, бути критеріями для визначення недо-
ліків у кожній  із ключових сфер діяльності,  а  також для 
подальших поліпшень у даній сфері.

Треба  зазначити,  що  в  сучасних  умовах  митні  стан-
дарти будуть також корисними для України як країни-кан-
дидата  до  ЄС,  якій  необхідно  ухвалити  Звід  правил  ЄС 
(aquis) і забезпечити достатні оперативні можливості під 
час підготовки до впровадження законодавства ЄС, відпо-
відно до гл. 5 р. IV та додатка XV Угоди про асоціацію між 
Україною та ЄС.

У підсумку варто зазначити, що в ЄС має місце жор-
стка  й  чітка  нормативно-правова  регламентація  спро-
щення та гармонізації національних митних процедур за 
двома основними напрямам: митної співпраці держав на 
міжнародному  рівні,  у  межах  авторитетних  універсаль-
них міжнародних організацій i міжнародних договорів, та 
митної співпраці всередині самого ЄС. 

Проведений аналіз дає змогу узагальнити здобутки ЄС 
у  сфері  гармонізації  й  уніфікації  міжнародного  митного 
законодавства: щодо митного контролю: митний контроль 
цілком  автоматизований,  централізований  та  заснований 
на системі управління ризиками; митний контроль може 
здійснюватися з використанням митного постаудиту; щодо 
митного  оформлення:  перехід  до  безпаперової  форми 
оформлення  митних  процедур  (остаточний  перехід  буде 
здійснено до 2020 р., зараз уже здійснюється подання мит-
них декларацій та супровідних документів тільки в елек-
тронній формі, а також забезпечення обміну інформацією 
між митними органами й іншими компетентними органа-
ми ЄС в електронній формі; створена система «Єдиного 
вікна», за якою всі відомості від суб’єктів зовнішньоеко-
номічної діяльності зосереджуються в митному органі, а 
потім, за необхідності, відсилаються до інших державних 
органів (служби ветеринарного та фітосанітарного контр-
олю, податкові та банківські установи); у державах-членах 
ЄС запроваджено та застосовується єдиний стандарт елек-
тронної митної документації EDI; щодо стягнення митних 
платежів та зборів: скасовані митні платежі у внутрішній 
торгівлі  ЄС;  уніфіковано  процес  митної  оцінки  товарів 
для стягування митних платежів на всій території ЄС; уні-
фікована товарна номенклатура на всій території ЄС.

У сучасних умовах міжнародно-правового регулюван-
ня питання спрощення та гармонізації національних мит-

них процедур у міжнародній торгівлі особливої важливос-
ті  набуває  ухвалення  Модернізованого  митного  кодексу 
ЄС,  за  яким основні митні правила містяться в  єдиному 
зводі правил, кодифіковані численні митні норми, які до 
цього були розкидані по різних регламентах та директи-
вах. Необхідно зазначити, що в сучасних умовах Україна 
як країна-кандидат до ЄС зобов’язана впровадити Модер-
нізований митний кодекс ЄС  у національне законодавство 
протягом трьох років із дати набрання чинності Угоди про 
асоціацію між Україною  та ЄС  (за  винятком окремо  ви-
значених статей). Однак треба не забувати, що узгодження 
митного законодавства України  із законами ЄС потребує 
зваженого  підходу,  з  урахуванням  обов’язкового  дотри-
мання інтересів держави.

За  результатами  проведеного  аналізу  можна  зробити 
висновок, що в Україні, незважаючи на значний прогрес 
держави  на шляху  узгодження  її  національного митного 
законодавства з європейськими стандартами у сфері спро-
щення  та  гармонізації  митних  процедур,  даний  процес 
ще не завершений. У зв’язку із чим можна запропонувати 
низку практичних рекомендацій у цьому напрямі:

1.  Система  управління  ризиками  під  час  проведення 
митного  контролю  повинна  будуватися  в  Україні  з  ура-
хуванням  специфіки  зовнішньоторговельної  діяльності, 
з максимальною автоматизацією та мінімальним впливом 
людини на цей процес. Митним органам на місцях необ-
хідно дати можливість створювати власні профілі ризику.

2.  Для  поліпшення  в  Україні  митного  постаудиту 
необхідно  ухвалити  окремий  закон,  який  би  створював 
митниці  належну  правову  базу  для  проведення  таких 
перевірок та встановлював конкретні права й обов’язки 
аудиторів. 

3. З метою повного забезпечення обміну інформацією 
в  електронній  формі  між  митними  органами  й  іншими 
компетентними органами України необхідно, щоб усі мі-
ністерства  й  відомства  держави,  які  взаємодіють  із Дер-
жавною  фіскальною  службою  України  під  час  митного 
оформлення,  перейшли на  електронну форму обміну  ін-
формацією, а також почали видавати і приймати докумен-
ти, необхідні для митного контролю й оформлення това-
рів, цілком в електронній формі.

4. Необхідно унеможливити бюрократизацію процесу 
проходження системи «Єдиного вікна» в Україні, із цією 
метою треба:

–  припинити  догляд  митними  органами  товарів,  які 
підлягають фітосанітарному контролю суміжними контр-
олюючими службами;

–  зменшити  кількість  відсканованих  документів,  що 
кожного разу подаються декларантами до суміжних контр-
олюючих служб.

5.  На  законодавчому  рівні  необхідно  вдосконалити 
процедуру коригування митними органами заявленої де-
кларантом митної вартості товару. У зв’язку із чим треба 
запроваджувати практику СОТ у випадках, коли митні ор-
гани мають підстави сумніватися в правдивості чи точнос-
ті задекларованої митної вартості.
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МІЖНАРОДНиЙ ДОСВІД ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРиМІНОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТиКи

INTErNaTIONaL ExPErIENCE Of PrOVISION Of CrIMINOLOgICaL POLICy

Коваленко А.В.,
кандидат юридичних наук, доцент, докторант

Національної академії внутрішніх справ

У статті проаналізовано сутність та окремі аспекти забезпечення кримінологічної політики у міжнародному просторі, запропоновано 
основні шляхи підвищення ефективності розвитку відповідного напряму в національному масштабі.

Ключові слова: політика, протидія злочинності, запобігання, кримінологія, кримінологічна політика, запобігання злочинності.

В статье проанализирована сущность и отдельные аспекты обеспечения криминологической политики в международном простран-
стве, предложены основные пути повышения эффективности развития соответствующего направления в национальном масштабе.

Ключевые слова: политика, противодействие преступности, предупреждение, криминология, криминологическая политика, пре-
дотвращение преступности.

The article analyzes the essence and some aspects of the provision of criminological policy in the international space, proposes the main 
ways to increase the efficiency of development of the corresponding direction on a national scale.

Key words: politics, crime prevention, prevention, criminology, criminological policy, prevention of crime.

Актуальність тематики. Світова спільнота, що руха-
ється  в  бік  більш  ефективного  забезпечення  та  гаранту-
вання прав і свобод людини та громадянина, має на меті 
побудову чіткого механізму, що забезпечив би дотримання 
прав і свобод людини та громадянина всіма членами світо-
вого співтовариства.

Сьогоденна Україна, яка нещодавно знаходилася на роз-
доріжжі  цивілізаційного  вибору,  обрала  своїм  майбутнім 
членство в Європейському Союзі, але, незважаючи на здій-
снений вибір, перед нашим суспільством і державою все ще 
гостро стоїть ряд питань, що потребують вирішення.

З урахуванням стрімкого зростання рівня злочинності 
в нашій державі та у світі загалом більш детального опра-
цювання потребує питання запобігання та протидії  їй. У 
свою  чергу,  це  питання  відображається  у  комплексних 
планах заходів держави чи світових утворень загалом.

Створення та реалізація кримінологічної політики дер-
жави дозволить ефективно та планомірно здійснювати за-
ходи щодо боротьби та  запобігання злочинності,  але без 
урахування  досвіду  світової  спільноти  у  цьому  питанні 
впровадження ефективної кримінологічної політики дер-
жави неможливе.

Окремі аспекти цієї тематики неодноразово поставали 
наріжним каменем у дослідженнях багатьох досвідчених 
і авторитетних вітчизняних вчених, таких як Б. Головкін, 
О. Гуров, О. Джужа, А. Закалюк, О. Кальман, І. Карпець, 
В. Коваленко, О. Колб, О. Костенко, В. Кудрявцева, Р. Кузь-
мін, О. Литвак, О. Литвинов, В. Лунєєв, О. Мартиненко, 
М. Мельник,  В. Мисливий, А. Митрофанов, А. Музика, 
В. Тацій, В. Тимошенко, В. Трубников, П. Фріс, О. Юхно-
та та багатьох інших, але, зважаючи на недостатньо приді-
лену увагу досвіду впровадження міжнародної криміноло-

гічної політики, вказана тематика набуває нового значення 
та потребує подальших розвідок.

Метою статті є окреслення поняття, визначення сут-
ності державної кримінологічної політики, вивчення між-
народного  досвіду  функціонування  кримінологічної  по-
літики  та  виокремлення  рекомендації  щодо  оптимізації 
національної стратегії з кримінологічної політики. У свою 
чергу, поставлена мета зумовила необхідність розв’язання 
ряду  дослідницьких  завдань,  а  саме:  1. Окреслення  по-
няття кримінологічної політики та визначення її сутності; 
2. Аналіз міжнародного досвіду функціонування інститу-
цій,  уповноважених на реалізацію кримінологічної полі-
тики,  з  метою  виокремлення  практично  застосовних  ре-
комендацій.

Об’єктом  статті  виступають  суспільні  відносини  у 
сфері визначення сутності та здійснення реалізації кримі-
нологічної політики.

Предметом дослідження є міжнародний досвід у сфе-
рі визначення сутності та здійснення реалізації криміно-
логічної політики.

Виклад основного матеріалу статті. Створення ефек-
тивної кримінологічної політики, що реально орієнтована 
на запобігання та протидію різноманітним видам злочин-
ності,  є  пріоритетним  завданням  будь-якого  державного 
утворення або міжнародної організації.

Варто наголосити, що кримінологія загалом  і один  із 
аспектів її досліджень – кримінологічна (кримінальна) по-
літика – є найбільш ефективним  і комплексним механіз-
мом запобігання і протидії злочинності. Остання включає 
в себе комплексний підхід із протидії та запобігання зло-
чинності в конкретному просторі (державі чи її окремому 
регіоні).
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Значимість  дослідження  кримінологічної  політики 
полягає  в  можливості  створення  науково-практичного 
результату, цільової програми, яка передбачає стратегію і 
тактику кримінологічної політики,  спрямованої на  зміну 
кримінологічної ситуації за певними напрямами [1, с. 27].

Водночас,  на  думку  вчених,  кримінальна  політика  є 
тією частиною політики протидії  злочинності,  котра  ви-
робляє основні завдання, принципи, напрями і цілі кримі-
нально-правового впливу на злочинність, а також засоби 
їх  досягнення  і  виражається  в  директивних  документах, 
нормах  кримінального  права,  актах  тлумачення  норм  і 
практики їх застосування [2, с. 26].

Існує  також  і  схожа думка, що  виражається  у  словах 
А. Закалюка про те, що кримінально-правова політика в 
широкому розумінні – це вид правової політики держави 
у сфері протидії злочинності, яка здійснюється засобами 
кримінальної  репресії.  У  вузькому  розумінні  криміналь-
но-правова політика – це частина правової політики дер-
жави у сфері протидії злочинності, що здійснюється засо-
бами матеріального кримінального права [3, с. 36].

Натомість найбільш загальною та теоретично обґрун-
тованою є позиція В. Голіна та М. Колодяжного, за якою 
кримінологічна політика – це власна доктрина, в якій про-
зоро і чітко простежуються політична воля держави щодо 
розглядуваної проблеми, її наміри та рішучі дії. Науковці 
акцентують увагу на тому, що влада – основний, органі-
заційний, регулятивно-контролюючий початок політики і, 
безсумнівно, є засобом здійснення будь-якої, у т. ч. кримі-
нологічної, політики [4, с. 53–63].

Тобто кримінологічною політикою держави можна ви-
значити частину правової політики, що виробляє основні 
завдання,  принципи,  напрями  і  цілі  для  зміни  криміно-
логічної ситуації за всіма її напрямами та з метою більш 
ефективної протидії та запобігання злочинності.

У  світі  існує ряд органів, що провадять діяльність  із 
протидії злочинності та реалізують кримінологічну полі-
тику частково або у повному обсязі.

Значний  внесок  у  протидію  та  запобігання  злочин-
ності на світовій арені робить система органів і їх окремі 
утворення, а саме: Генеральна Асамблея та Рада Безпеки 
ООН,  а  також Секретаріат  із  попередження  злочинності 
й  кримінального  правосуддя.  Поряд  із  вказаними  діють 
також Економічна та Соціальна Рада, Міжнародний Кри-
мінальний  Суд,  Комісія  з  попередження  злочинності  й 
кримінального  правосуддя,  регіональні  дослідницькі  ін-
ститути й центри ООН тощо. Боротьбі зі злочинністю на 
регіональному рівні сприяє Рада Європи (Парламентська 
Асамблея,  Комітет  Міністрів,  Європейський  комітет  із 
правового співробітництва, Європейський комітет із про-
блем злочинності).

Водночас необхідно зазначити, що свій внесок у про-
тидію  злочинності  роблять  також  міжнародні  неурядові 
організації:  Міжнародна  асоціація  кримінального  права; 
Міжнародна  кримінологічна  асоціація  та  ін.  Особливе 
місце  відведено  Міжнародній  організації  кримінальної 
поліції (Інтерполу) і Центральному агентству криміналь-
ної поліції (Європолу).

У  таких  розвинених  країнах,  як  Сполучені  Штати 
Америки  чи  Республіка  Франція  наявні  позитивні  при-
клади імплементації у законодавство комплексних кримі-
нологічних заходів боротьби зі злочинністю – криміноло-
гічної політики. Зокрема, у 1970 р. Конгрес Сполучених 
Штатів Америки прийняв Закон про контроль за організо-
ваною злочинністю, який передбачає низку законодавчих 
і профілактичних заходів щодо запобігання злочинам, що 
підлягають федеральній юрисдикції. У США також роз-
ширюється залучення громадян у профілактичну роботу, 
де існує інститут добровільних помічників поліції. Харак-
терною рисою у боротьбі зі злочинністю у США в останні 
десятиліття є прагнення до централізованого планування 
і координації цієї сфери діяльності,  створення для цього 

спеціальних  органів  і  наділення  їх  широкими  повнова-
женнями [5].

У Федеративній Республіці Німеччина довго вважало-
ся,  що  попередження  злочинів  є  «побічним  продуктом» 
поліцейської роботи просто тому, що саме існування апа-
рату поліції діє як фактор, який стримує злочинність. Але 
починаючи з 1960-х рр. поліція стала широко практикува-
ти цілеспрямовану роботу з громадськістю з орієнтацією 
на самозахист: консультувати населення, як за допомогою 
технічних засобів врятувати від злодіїв майно і як завдя-
ки правильним діям не стати жертвою злочину. З цією ж 
метою практикується безкоштовне розповсюдження рад із 
профілактики злочинів, трансляція по радіо і демонстра-
ція  по  телебаченню  передач  із  циклу  «Кримінальна  по-
ліція  радить».  Існує  спеціальна  програма  попередження 
злочинів кримінальною поліцією, центральною ідеєю якої 
є така формула: будь-який контакт поліцейського з насе-
ленням повинен служити інтересам профілактики [6].

Таким  чином,  взаємозв’язок  поліції  та  спільноти  дає 
змогу більш ефективно протидіяти та запобігати злочин-
ним проявам у суспільстві, а тісна співпраця поліцейських 
із  громадянами  в  контексті  проведення  профілактичних 
бесід має на меті підвищення довіри до поліцейських ор-
ганів зокрема та влади загалом.

У  США  існують  три  моделі  превентивної  діяльності: 
модель громадських установ, модель безпеки індивіда і мо-
дель впливу через навколишнє середовище. На федерально-
му і місцевому рівнях реалізуються програми попереджен-
ня злочинів. У деяких штатах участь громадян у зміцненні 
правопорядку дозволила знизити кількість пограбувань на 
30%. Тут використовується винагорода за інформацію, що 
має оперативно-профілактичне значення [6].

Наведений  фактор  співпраці  спільноти  з  державою 
дає можливість більш ефективно та завчасно реагувати на 
вчинювані  або ті, що готуються,  злочини. У свою чергу, 
питання фінансових заохочень окремих громадян за нада-
ну  інформацію може спричинити шквал неправдивих ві-
домостей із метою отримання коштів, проте такий спосіб 
також має бути випробуваний на теренах нашої країни.

У Канаді широко практикується участь громадян у па-
трулюванні,  яка  реалізується  виключно  на  громадських 
засадах. Діючи спільно з поліцією, цивільні патрулі зни-
жують  страх  перед  злочинцями  і  підтримують  почуття 
особистої  безпеки.  У  ряді  випадків  створюються  т.  зв. 
контрольні пости навколо виявлених зон підвищеної зло-
чинної активності, особливо в нічний час [6].

Такий приклад є одним із найбільш ефективних  і су-
часних, оскільки з урахуванням рівня громадської свідо-
мості, на безоплатній  і  добровільній основі  залучаються 
громадяни до патрулювання певних територій.

У  Франції  створено  Національну  раду  із  запобігання 
злочинам,  до  якої  увійшли  члени  парламенту,  мери  міст, 
міністри,  експерти,  представники  приватних  структур,  а 
основним  видом  діяльності  вказаного  органу  є  фінансу-
вання  програм  запобігання  злочинам,  інформування  гро-
мадськості про стан справ зі  злочинністю та розроблення 
національної політики у сфері боротьби зі злочинністю [7].

У  Великій  Британії  розроблені  мінімальні  стандарти 
кримінологічної  безпеки,  що  поєднують  вищезазначені 
форми  забезпечення  реалізації  кримінологічної  безпе-
ки.  Так,  широко  використовується  залучення  населен-
ня  до  співпраці  з  поліцією  (патрулювання,  чергування  в 
найбільш  криміногенних  районах).  Для  представників 
громадськості  практикується  безкоштовна  видача  «по-
ліцейського» обмундирування  (без  знаків розрізнення  та 
службової  атрибутики),  засобів  радіозв’язку,  кийків,  на-
ручників  і навіть зброї для «бойового» патрулювання на 
поліцейських автомашинах. Вся ця діяльність отримує мо-
ральну і матеріальну підтримку суспільства і держави [6].

Такий  симбіоз  дає  змогу  поліції  значно  зміцнити 
свої  позиції щодо протидії  та  запобігання  злочинності  в 
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 окремих,  найбільш  небезпечних  районах  міст.  А  грома-
дяни, реалізуючи свій громадський обов’язок, будучи за-
безпеченими державою базовим необхідним обмундиру-
ванням, отримують  за це як моральну,  так  і матеріальну 
підтримку суспільства.

Одним із найбільш затребуваних є віктимологічний на-
прям попередження злочинів. У Західній Європі та США 
систематично з’являються періодичні, наукові та приклад-
ні видання на тему «Самозахист від злочинних посягань» 
та  ін. У  всіх  закладах  освіти  –  від  початкової школи  до 
вищих навчальних закладів – проводяться заняття з при-
кладної віктимології. Охочі можуть не тільки прослухати 
лекції, але й пройти спеціальні тренінги з вивчення при-
йомів самозахисту і навичок оптимальної поведінки в екс-
тремальних ситуаціях.

Висновки. Таким чином, автором проаналізовано ряд 
наукових підходів до розуміння поняття «кримінологічна 
політика»,  досліджено шляхи  її  розвитку,  впровадження 
та функціонування в зарубіжних країнах і на основі про-
аналізованих даних сформовано висновки:

1.  Кримінологічною політикою можна визначити час-
тину  правової  політики,  що  виробляє  основні  завдання, 
принципи,  напрями  і  цілі  для  зміни  кримінологічної  си-
туації за всіма її напрямами та з метою більш ефективної 
протидії і запобігання злочинності.

2.  Сутність кримінологічної політики полягає у тому, що 
нею  визначається  поняття  злочинності,  принципи протидії 
та запобігання їй, а також основні конкретні засоби та спосо-
би, що мають впливати на зменшення криміногенного рівня 
суспільства, а також розділяють конкретні функції протидії 
та запобігання злочинності між відповідними суб’єктами.

3.  Перелік  і система органів, які формують і здій-
снюють  реалізацію  міжнародної  кримінологічної 
політики,  доволі  широкий,  до  його  складу  входять 
міждержавні,  державні  та  неурядові  інституції,  що 
опікуються питаннями протидії та запобігання злочин-
ності  і  зацікавлені  не  в  локальному  її  подоланні,  а  в 
розробці планомірних і цілеспрямованих комплексних 
програм.

4.  Міжнародний  досвід  Сполучених  Штатів  Амери-
ки  та  Республіки  Франція  в  контексті  функціонування 
кримінологічної  політики  в  Україні  полягає  в  тому,  що 
українському  законодавцю  необхідно  звернути  увагу  на 
практику створення міжвідомчих органів, метою функці-
онування яких було б розроблення, впровадження та реа-
лізація кримінологічної політики в Україні з урахуванням 
сучасного рівня злочинності, тенденцій до вчинення зло-
чинів окремими особами (їх групами, за різними ознака-
ми), а також  інших факторів, що впливають на криміно-
генний стан суспільства.

5.  Практична  реалізація  кримінологічної  політики 
Федеративної Республіки Німеччина та Великої Брита-
нії  відображається  в  організації  поліцейськими  спіль-
них патрулювань  із представниками громадськості,  за-
безпеченні протидії і запобігання злочинам у найбільш 
небезпечних  районах.  Існують  системи  забезпечення 
функціонування  спецкурсів  у  системі  шкільної  та  ви-
щої освіти на теми самооборони та психологічної підго-
товки до екстремальних ситуацій, що також позитивно 
впливає на зниження рівня криміногенності суспільства 
і реалізовує, на своєму рівні, кримінологічну політику 
держави.
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Стаття присвячена аналізу специфіки сучасного філософсько-правового знання. Детально висвітлені питання відмінності класично-
го та некласичного наукового ідеалу, який є основоположним орієнтиром проведення наукових досліджень; особливостей природничого 
та гуманітарного (різновидом якого є філософсько-правове) знання. Виділено основні характеристики сучасного філософсько-правового 
знання: людиноорієнтованість, діалогічність, культурна зумовленість.

Ключові слова: філософія права, гуманітарне знання, природниче знання, науковий ідеал, діалогічність, методологія.

Статья посвящена анализу специфики современного философско-правового знания. Детального освещены вопросы различия клас-
сического и неклассического научного идеала, который является основополагающим ориентиром проведения научных исследований; 
особенностей естественного и гуманитарного (разновидностью которого является философско-правовое) знания. Выделены основные 
характеристики современного философско-правового знания: человекоориентированность, диалогичность, культурная обусловлен-
ность.

Ключевые слова: философия права, гуманитарное знание, естественное знание, научный идеал, диалогичность, методология.

The article is devoted to the analysis of the specifics of modern philosophical and legal knowledge. The issue of the difference between the 
classical and the non-classical scientific ideal, which is the fundamental guideline for carrying out scientific research, has become more detailed; 
the peculiarities of natural and humanitarian (the kind of philosophical and legal knowledge). The main features of modern philosophical and legal 
knowledge are highlighted: human orientation, dialogue, cultural determinism.

Key words: philosophy of law, humanitarian knowledge, natural sciences, scientific ideal, dialogics, methodology.

Вітчизняна філософія права перебуває у стані станов-
лення та пошуків власної ідентичності. Ренесанс філософ-
сько-правового  знання на українських наукових теренах, 
початок якого припадає на кінець 80-х рр. минулого сто-
ліття,  дав  поштовх  для  власне  філософських  розвідок  у 
царині права та правової реальності. Філософія права як 
наука сьогодні є невід’ємною складовою частиною гума-
нітарного  знання  і  розвивається  в  мейнстримі  сучасних 
методологічних парадигм.

Існує  значна  кількість  праць,  присвячених  питанням 
специфіки філософсько-правового знання. Особливе зна-
чення  для  з’ясування  змістовних  підвалин  філософсько-
правового  знання,  на  нашу  думку,  мають  праці  україн-
ських  філософів  права  М.  Костицького,  М.  Козюбри, 
В. Вовк, В. Бліхара, С. Максимова та ін.

Попри те, що філософія права як феномен гуманітар-
ного знання була дотепер об’єктом наукового зацікавлен-
ня  вітчизняних  вчених,  нез’ясованими  залишаються  ряд 
питань, розкриттю яких і присвячена ця стаття. Зокрема: 
1) вплив сучасного ідеалу науковості на якісні характерис-
тики філософії права й 2) особливості філософії права як 
міждисциплінарного знання.

Сучасність  переглянула  класичне  (картезіанське) 
розуміння  вчення  про  методи  і  методології,  які  були 
орієнтирами  у  наукових  пошуках  впродовж  декількох 
століть.  Для  сучасної  методології  соціальних  наук  ха-
рактерним є орієнтування на картину соціальної реаль-
ності. Європейська наука до XX ст. апелювала до віри 
в непорушні пізнавальні стандарти, що пізніше проде-
монстрували власну залежність від самого процесу піз-
нання, від розвитку суб’єкта, котрий пізнає,  і від типу 
об’єктів, які пізнаються, оскільки ХХ ст., на відміну від 
попередніх,  засадами  методології  визнало  соціально-
історичні, людські, особистісні, культурні виміри, а це 
потребувало принципово іншого філософського осмис-
лення.

Сучасна методологія «виявила свою умовність», і тому 
сьогодні «методологічна робота філософії не обмежується 
аналізом пізнання, вона розглядає схеми діяльності, ство-
рювані людьми для поновлення і відтворення соціального 
буття»  [4,  c. 554]. До особливостей сучасної методології 
слід  також  віднести  і  перегляд  класичної  схеми  пізна-
вального  процесу,  яка  окреслювалася  протиставленням 
«суб’єкта»  пізнання.  Як  слушно  зауважує  М.  Козюбра, 
сьогодні  «вчений-суспільствознавець  сам  включений  у 
процеси,  які  досліджує,  інакше  кажучи,  перебуває  все-
редині об’єкта, отже, вивчає його не ззовні, а зсередини. 
Тому  в  соціальному  пізнанні  «суб’єктивація»  об’єкта, 
тобто привнесення  в його  ідеальний образ  властивостей 
суб’єкта  пізнання,  його  ціннісних  установок,  уявлень 
тощо, помітна, звичайно, значно більше, ніж у природни-
чо-науковому  пізнанні.  Особистісно  ціннісне  ставлення 
до  соціальної  дійсності, що пізнається,  є  не просто  спе-
цифічною рисою соціального пізнання, а його необхідною 
умовою» [5, c. 28–29].

Класична інтерпретація суб’єктно-об’єктної взаємодії 
у сфері пізнання зводилася до протиставлення «суб’єкта 
пізнання»  як  суто  пізнавальної  здатності  (у  знятому  ви-
гляді,  без  урахування  індивідуальних  рис  конкретного 
суб’єкта) й «об’єкта пізнання» як такого явища буття, яке 
імпліцитно  містить  істину.  Як  зауважують  В.  Романов-
ська  і П. Жданов,  із позицій некласичної раціональності 
змінюється спосіб сприйняття суб’єктом правових явищ, 
які його оточують. Саме суб’єкт визнається визначальним 
фактором формування картини правової реальності. Це, в 
свою чергу, приводить до багатомірності  та багаторівне-
вості  правової  реальності,  оскільки  легітимними  стають 
декілька точок відліку. Вказані вчені диференціюють кла-
сичну і некласичну парадигми у правознавстві відповідно 
до  заданого  в  них  розуміння  співвідношення  приватно-
го / загального в юридичній сфері, апелюючи до наявних 
розробок у цій сфері питань холістських та  атомістичних 
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методологічних настанов. Останній характерний для кла-
сичної  парадигми  і  постає  в  правовому  вимірі  у  формі 
«проблеми  індивідуального вибору передзаданих норма-
тивних  значень»  (З. Денікіна). У  координатах  некласич-
ного  праворозуміння  цей  же  атомізм  проголошується  і 
визнається пріоритетною методологічною стратегією, яка 
є  фактором  і  процесом  особистої  самоідентифікації,  що 
результують  у  особливі  онтологічну  і  ціннісну  систему 
відліку. Холізм у класичній парадигмі означає детерміно-
ваність  частини цілим,  а  у  некласичній  –  пов’язується  з 
обґрунтуванням легітимності загальнозначимих норм, що 
робить актуальною проблему самовизначення особистості 
у ціннісній сфері [8].

Сьогодні ми дедалі більше орієнтуємося на нові іде-
али науковості, які вимагають відмову від безпристрас-
ності у науковому пізнанні, пропонують замість еталонів 
об’єктивності  ціннісний  підхід,  допускають  існування 
плюралізму  істин,  які  виявляються  у  багатоманітності 
теорій,  концепцій  тощо. Більше  того,  наукове пізнання, 
його організація та результати відчутно детермінуються 
наявною картиною світу, в нашому випадку картина сві-
ту  конкретизується  правовою  картиною  світу.  Остання 
є різновидом гуманітарних картин світу, яка відображає 
«реальний  процес  і  результат  відтворення,  усвідомлен-
ня  і  розумінням  людиною  своєї  життєдіяльності  та  ді-
яльності як космічної, фізико-хімічної, біологічної  і со-
ціальної  істоти»  [3,  c.  11]. Д. Хижняк виділяє два види 
правових картин світу: 1) загальну правову картину світу 
(формується  із  чинних національних правових систем); 
2) національну правову картину – специфічно національ-
ну  систему  права  конкретної  держави  [11].  Видається, 
що така класифікація правових картин не є достатньою. 
Якщо продовжувати думку Д. Хижняка, то з позитивіст-
ських позицій коректно говорити про історичну картину 
світу. У філософсько-правових координатах за критерій 
виділення  типів  правових  картин  світу можна  визначи-
ти: 1) панівну ідеологічну настанову. Відповідно – міфо-
логічна картина права; релігійна картина права; наукова 
картина права тощо. Сучасна зміна у методологічних за-
садах  наукового  пошуку  пов’язана  зі  зміною  наукового 
ідеалу, під яким розуміється сукупність цінностей і норм, 
відповідно  до  яких  організоване  наукове  дослідження  і 
наукове  знання. Звичайно ж, науковий  ідеал детерміну-
ється конкретним соціокультурним контекстом, а  також 
конвенційно  встановленим  розумінням  природи  науки. 
«Систему ідеалів і норм дослідження можна розглянути 
як своєрідну «сітку методу», яку наука «закидає в світ», 
щоб  «витягнути»  з  нього  певні  типи  об’єктів.  Ця  «сіт-
ка» детермінована двояким чином: з одного боку, соціо-
культурними факторами, світоглядними настановами, які 
домінують у культурі тієї чи іншої історичної епохи, а з 
іншого – характером об’єктів, які досліджуються. Тому зі 
зміною ідеалів і норм відкривається можливість пізнання 
нових типів об’єктів» [13].

Актуальний  для  конкретного  історичного  періоду 
ідеал науковості  залежить від того, яка наука визнається 
спільнотою вчених як еталон. Історія європейської науки 
знає три наукові ідеали: математичний, фізичний і гумані-
тарний. На відміну від двох попередніх ідеалів науковос-
ті, сучасний не претендує на статус взірця для усіх наук: 
«Швидше, поява нового типу наукового дослідження свід-
чить  про  розширення  меж  науки».  В. Медведєв  називає 
гуманітарний  ідеал  науковості  ідеалом  постнекласичної 
раціональності, для якого характерними є принципи соціо-
культурної зумовленості пізнання, ціннісного опосередку-
вання усіх пізнавальних практик, наявності метатеоретич-
ної (суб’єктної) складової частини в структурі наукового 
знання, що  породжує  та  вимагає  визнання  множинності 
методологічно припустимих думок – теоретичного та ме-
тодологічного  плюралізму.  Якщо  математичний  і  фізич-
ний  ідеали  науковості  були  взірцями  об’єктивістського 

трактування  пізнання  і  знання,  то  гуманітарний  визнає 
пріоритетність людського виміру вказаних феноменів [6].

Обґрунтування  ідеалу  науковості  починається  з  об-
ґрунтування необхідності наук про дух  (наук про життя, 
наук  про  культуру),  які  протистоять  наукам  про  приро-
ду, – це розрізнення сформулював В. Дільтей ще в XIX ст. 
Гуманітарні  науки  не  заперечують  досягнення  експери-
ментальної  науки,  але  припускають,  що  в  науці  панує 
плюралізм, тому неможливо сформулювати однозначний 
ідеал науковості. Науки про дух демонструють єдність ме-
тодів (розуміння, що протистоїть природничому пояснен-
ня) і цілей (пізнання конкретного, історичного й унікаль-
ного);  отже,  тільки  для  них  може  бути  сформульований 
ідеал науковості, а саме нероздільність суб’єкта й об’єкта 
пізнання (процес пізнання відбувається суб’єктом і спря-
мований на суб’єкт), неоднорідність дійсності і неможли-
вість виведення загальних законів [1].

Щодо  сучасного  філософсько-правового  знання,  то 
воно  є  міждисциплінарним, що  зумовлює  його  специфі-
ку. «Міждисциплінарні взаємодії <...> на сучасному етапі 
стають  дедалі  більш  значущим  чинником  зростання  на-
укового  знання.  Нові  результати  породжуються  завдяки 
трансляції концептуальних засобів і методів з однієї дис-
ципліни в іншу. Цілий ряд перспективних напрямків в нау-
ці виник якраз за рахунок такого роду міждисциплінарної 
трансляції (біохімія, біофізика, кібернетика, синергетика) 
<...> «Парадигмальні щеплення» можуть відкривати нове 
поле наукових проблем, і потім виявити нові явища і зако-
ни, які до цього щеплення не потрапляли в сферу науково-
го пошуку. Прикладами тут можуть служити формування 
біохімії  і біофізики,  застосування кібернетичних методів 
у біології, використання уявлень і методів синергетики в 
природних і соціально-гуманітарних науках» [9].

На  відміну  від  природничого  знання,  яке,  за  своїми 
задачами, препарує об’єкт дослідження (в процесі опред-
метнення знання), гуманітарне знання, за своєю суттю, не 
може позбутися людської сутності. Тому філософія права 
як вид гуманітарного знання має такі характеристики:

–  вона є людиноорієнтованою;
–  формою  реалізації  філософського-правового  зна-

ння є діалог, тому що «гуманітарне знання – знання прин-
ципово  діалогічне.  Оскільки  діалог  здійснюється  між 
людьми, між свідомостями, то тут на перший план вихо-
дить ступінь розуміння іншого, готовність до такого розу-
міння і готовність до відкриття самого себе до розуміння 
іншим»;

–  філософсько-правове знання націлене на осягнення 
смислів, які закладені в самому об’єкті дослідження через 
мову конкретної культури [7].

Філософія  права  є  міждисциплінарною  галуззю  на-
укового  знання,  що  об’єднує  накопичений  пізнавальний 
матеріал  юриспруденції  і  філософії.  Тому  під  філософ-
сько-правовою  методологією  ми  будемо  розуміти  систе-
матизовану  сукупність  рефлекторно-пізнавальних  засо-
бів, яка дозволяє досліджувати правову реальність у всій 
її багатоманітності. На думку Ю. Тихонравова, філософія 
права як <…> інтегрована наука має багату історію, роз-
почату німецьким юристом Г. Гуго і німецьким філософом 
Г. Гегелем, і займає чільне місце в сучасній правовій сис-
темі.  Філософія  права  покликана  виконати  ряд  істотних 
методологічних  завдань  у  контексті  міждисциплінарних 
зв’язків юриспруденції з філософією і цілим комплексом 
гуманітарних  наук.  Суттєве  значення  має  змістовна  ха-
рактеристика  філософії  права  стосовно  модернізаційних 
процесів, які відбуваються в сучасному праві, його осмис-
лення  і  освоєння  понятійною  мовою  цієї  науки,  в  руслі 
її методології,  гносеології  та аксіології. Отже, філософія 
права – продукт філософії,  загальної теорії права  і всьо-
го  комплексу юридичних наук.  Її  призначення полягає  в 
тому, щоб озброїти всi галузеві юридичні науки методоло-
гічним інструментарієм [10, c. 37].
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Специфічністю сучасної філософії права є і те, що її 
методологія у світоглядних вимірах і координатах науко-
вого  дискурсу  є  незамкненою  множиною  пізнавальних 
засобів,  що  робить  її  плюралістичною.  Філософсько-
правова методологія має яскраво виражений раціоналіс-
тичний  характер,  вона  спирається  на  логіку  доказової 
аргументації,  характеризується  аналітичною  природою 
і  направлена на  виявлення найбільш  загальних,  універ-
сальних характеристик права і правової реальності. Біль-
ше того, сучасна філософія права підкреслює свій тісний 
зв’язок з  іншими науками, що переконливо доводить В. 
Вовк:  «Особливістю  сучасної  гуманітаристики  є  вико-
ристання надбань різних наук для найбільш ефективного 
вивчення об’єкта наукової зацікавленості. Наукова глоба-
лізація та транскордонність, які виявляються у вільному 
переміщенні  термінів  і  понять,  методів  і  методик  з  од-
нієї  науки  в  іншу,  вже  стали  звичним  явищем.  Одна  із 
найбільш консервативних і кон’юктурних наук – право-
знавство  –  не  є  винятком  із  правил:  серед  вітчизняних 
правознавців  намітилась  тенденція  виходу  за  «високий 
тин» – вони звертаються до досягнень інших гуманітар-

них  наук  і  не  намагаються  збудувати  свій  власний  ан-
клав» [2, c. 188].

Сьогодні  в  українському  філософсько-правовому 
просторі з’явилися праці, в яких використовуються над-
бання  природничих  і  точних  наук,  а  також  їх  методи. 
Слід  усвідомлювати, що  «головна  відмінність  їх  (гума-
нітарних  і природничих наук – Ю. Л.) у тому, що у фі-
зико-біологічному  світі  регулятивами  є  постійні  стійкі 
величини (константи) – швидкість світла, коефіцієнт гра-
вітації і т. д., завдяки яким відтворюється цей світ таким, 
яким він є. У соціальному світі цю роль виконує культу-
ра як комулятивна система соціальної пам’яті. Тут також 
є відтворення, але немає констант, подібних фізичним і 
біологічним.  У  соціогуманітарній  науці  немає  заборон, 
характерних для природознавства (наприклад, розробки, 
несумісні з законом збереження енергії), але в ній є свої 
своєрідні «вічні двигуни» («зрівнююча справедливість», 
«демократія  як диктатура більшості»  і  т.  д.)  [12,  c.  95]. 
Філософія права використовує такі методи наукового піз-
нання,  які  дозволяють  досягати  поставлених  наукових 
цілей.
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