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РОЗДІЛ 1 
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВи І ПРАВА; 

ІСТОРІЯ ПОЛІТиЧНих І ПРАВОВих УЧЕНь

УДК 34(477.83/86)«1848/1918»:(091)

ПАРЛАМЕНТСьКиЙ ДОСВІД УКРАїНЦІВ У ЗАКОНОДАВЧих ОРГАНАх 
ГАБСБУРЗьКОї МОНАРхІї (1848–1918 РР.)

UKraINIaN ParLIaMENTary ExPErIENCE IN LEgISLaTIVE BOdIES 
Of ThE haBSBUrg MONarChy (1848–1918)

Баран А.В.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права 

Тернопільського національного економічного університету

Узагальнено парламентську діяльність українських депутатів у законодавчих органах Габсбурзької монархії в 1848–1918 рр. Об-
ґрунтовано неперервність існування українського парламентаризму через окремі елементи українського суспільно-політичного руху в 
Австрії та Австро-Угорщині: створення політичних партій, участь українського населення у виборчих кампаніях, безпосередню діяльність 
українських депутатів у роботі парламенту та поза ним тощо. З’ясовано, що стратегічною метою діяльності українських депутатів в ав-
стрійському парламенті було створення автономної української (русинської) територіальної одиниці в межах Австро-Угорщини. 

Ключові слова: австрійський парламент, депутат, Східна Галичина, вибори, автономія.

Обобщена парламентская деятельность украинских депутатов в законодательных органах Габсбургской монархии в 1848-1918 гг. 
Обоснована непрерывность существования украинского парламентаризма посредством анализа отдельных элементов украинского 
общественно-политического движения в Австрии и Австро-Венгрии: создания политических партий, участия украинского населения в 
избирательных кампаниях, непосредственной деятельности украинских депутатов в работе парламента и вне его и т.д. Определено, что 
стратегической целью деятельности украинских депутатов в австрийском парламенте было создание автономной украинской (русин-
ской) территориальной единицы в пределах Австро-Венгрии.

Ключевые слова: австрийский парламент, депутат, Восточная Галиция, выборы, автономия. 

In the given article the author describe parliamentary activity Ukrainian deputies in legislative bodies of the Habsburg monarchy in the 1848-
1918. The author also substantiates the continuity of existence of Ukrainian parliamentarism by some elements of Ukrainian social and political 
movement in Austria and Austria-Hungary: political parties, participation of Ukrainian population in election campaigns, direct the activities of 
Ukrainian deputies in the Parliament and outside and etc. Founded that the strategic purpose of Ukrainian deputies in the Austrian parliament 
was to create an autonomous Ukrainian (Ruthenian) unit in Austria-Hungary.

Key words: Austrian parliament, deputy, Eastern Galicia, elections, autonomy.

Постановка проблеми. У  період  розбудови  неза-
лежної  Української  держави  зростає  значення  наукових 
досліджень  з  історії  національної  державності  та  права. 
Особливо  це  стосується  тих  проблем,  висвітлення  яких 
сприятиме процесу вдосконалення вищих представниць-
ких органів влади в Україні. Новелізуючи нашу політичну 
систему в напрямі удосконалення правового представни-
цтва  народу,  підвищення  дієвості  влади,  необхідно  вра-
ховувати  не  лише  зарубіжний,  а  й  багатий  вітчизняний 
досвід  виборного  політичного  представництва.  У  цьому 
контексті  парламентський  досвід  українців  у  законодав-
чих  органах  Габсбурзької  монархії  (як  конституційної 
монархії  з  порівняно  високим  рівнем  забезпечення  гро-
мадянських прав та свобод населення) має особливе зна-
чення, адже його дослідження дає підстави для висновку 
про  існування  традицій  європейського  парламентаризму 
та території західноукраїнських земель. 

Стан дослідження. Ще донедавна в офіційних доку-
ментах та у вітчизняній  історико-правовій літературі до-
мінували  заідеологізовані  стереотипи щодо  становлення 
української державності і ролі в цьому процесі галицького 
фактора.  Здебільшого  негативні  оцінки  розвитку  націо-
нальної  освіти,  культури,  науки  в  умовах  австрійського 
конституційного  ладу  і,  що  найголовніше,  формування 
політико-правової свідомості та політичної активності на-
родів монархії призвели до вилучення з  історії та науко-
вого обігу важливої частини державно-правового досвіду. 
Беручи до уваги значну кількість опублікованих робіт, до-
тичних до теми наукової роботи, літературу умовно мож-

на розділити на дві групи. Це праці вітчизняних та зару-
біжних авторів. До першої групи належать сучасники та 
безпосередні учасники подій: К. Левицький, Є. Олесниць-
кий, О. Барвінський, Ю. Романчук, С. Дністрянський; до-
слідники радянського періоду: В. Кульчицький, С. Макар-
чук; правознавці, які працюють сьогодні: М. Никифорак,  
Ю.  Плекан,  М.  Мацькевич.  До  другої  групи  віднесемо  
А. Дзядзьо, Г. Біндер, Й. Бушко.

Мета статті – наукове узагальнення історичного досві-
ду  парламентської  діяльності  українських  депутатів  у  за-
конодавчих органах Габсбурзької монархії в 1848–1918 рр. 

Виклад основного матеріалу. Формування  засад 
парламентаризму  Австрійської  імперії  відбулося  з  при-
йняттям трьох австрійських конституцій: Конституційної 
грамоти від 25 квітня 1848 р. (так звана Конституція Піл-
лерсдорфа),  Березневої  конституції  (Оломунецької)  від 
4 березня 1849 р. та Грудневої конституції від 21 грудня 
1867 р. [1]. 

Конституційне  законодавство  передбачало  створення 
загальнодержавної  законодавчої  інституції  –  Державної 
Ради (парламенту), яка складалася з Палати панів та Па-
лати послів. У палаті панів (200 членів) 50 членів пожит-
тєво призначалися цісарем із числа принців Габсбурзької 
династії  та  «заслужених»  громадян.  Решта  (150  членів) 
обиралася великими землевласниками на термін 5 років. 
Членів Палати  послів  (кількість  змінювалась  від  353  до 
516) обирали громадяни [2, с. 14].

Активним виборчим правом були наділені австрійські 
громадяни віком від 24 років, громадянські права яких не 
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були обмежені  і  які жили у  своєму виборчому окрузі не 
менше шести місяців. 

Вибори відбувалися на куріальній основі та були дво-
ступеневими.  На  першому  етапі  виборів  обиралися  ви-
борщики  (явно).  На  другому  етапі  виборщики  таємним 
голосуванням обирали депутатів. Кандидатом могла бути 
особа, яка в першому турі була обрана виборщиком, до-
сягла віку 30 років і мала австрійське громадянство. Обра-
ним вважався кандидат, який здобув абсолютну більшість 
голосів [3]. 

Пасивне виборче право виникало для депутатів верх-
ньої палати після 40-річного віку, для депутатів нижньої – 
після 30 років. Для депутатів обох палат вимагалось бути 
громадянином австрійської монархії протягом останніх 5 
років. Не можна було стати одночасно членом нижньої  і 
верхньої  палати.  Депутати  обох  палат  наділені  депутат-
ською  недоторканістю  та  могли  бути  притягнуті  до  від-
повідальності  чи  заарештовані  лише  за  згоди палати,  до 
якої  належать,  за  винятком  затримання  депутата  під  час 
вчинення злочину [4, с. 33–34].

Зміни австрійського виборчого законодавства відбулися 
в три етапи: у 1873 р., коли було запроваджено прямі вибори 
до парламенту; у 1896 р. – впроваджена п’ята загальна курія, 
до якої увійшли ті верстви населення, які не були представле-
ні в перших чотирьох куріях; у 1907 р. – впроваджено загаль-
не виборче право, що суттєво збільшило чисельність укра-
їнського представництва в австрійському парламенті. Однак, 
на думку відомого історика держави і права В. Кульчицького, 
«..не  в  повній мірі  забезпечувало права  українського насе-
лення». Зокрема, один депутат-австрієць припадав на 40 тис. 
населення, румун – на 46 тис., поляк – на 52 тис., чех – на 60 
тис., а українець – на 105 тис. [5, с. 155]. 

54 українці (русини) були обрані членами Палати по-
слів австрійського парламенту за весь час його існування з 
1848–1918 рр. [6, с. 79]. 

Серед українців Галичини та Буковини були в австрій-
ському парламенті в різні періоди десять пожиттєвих чле-
нів Палати панів. Зокрема, це шість галицьких греко-като-
лицьких митрополитів: Сильвестр та Йосип Сембратович, 
Констянтин Чехович, Андрій Шептицький, Юліан Куїлов-
ський;  Спиридон  Литвинович  –  віце-президент  австрій-
ського  парламенту  в  (1861–1864  рр.);  голова  української 
парламентської репрезентації Юліан Романчук – віце-пре-
зидент  австрійського парламенту  з  1910 р.;  член краєвої 
шкільної  Ради  Олександр  Барвінський;  професор  львів-
ського університету  Іван Горбачевський та землевласник 
Владислав Федорович [7].

Зародження парламентаризму, який став невід’ємною 
ознакою суспільно-політичного устрою Габсбурзької мо-
нархії,  поступово  змінювало  суспільно-політичну  свідо-
мість  українського  народу.  Український  народ  Галичини 
ставав співносієм влади, тобто перетворювався з підданих 
на громадян конституційної Габсбурзької монархії.

Основним напрямком діяльності українських депута-
тів в  австрійському парламенті була боротьба  за  автоно-
мію Східної Галичини в складі Габсбурзької монархії.

Робота першого австрійського парламенту розпочалася 
10 липня 1848 р. Iз 383 депутатів було обрано 39 українцiв 
(русинів).  У  парламентських  дебатах,  що  відбулися  уже 
з  перших  днів  засідання  парламенту,  українські  депута-
ти зосередили свою діяльність на вирішенні питання про 
адміністративний поділ Галичини на дві адміністративні 
одиниці,  незалежні  одна  від  одної:  Східну  Галичину,  в 
основному заселену українцями, й Західну, де поляки ста-
новили більшість [8, с. 44]. 

Українські депутати в парламенті внесли чотири мемо-
ріали, в яких розглядали питання національних відносин в 
Галичині й петицію з 15 тис. підписів, де поставили вимо-
гу про подiл Галичини на польську і українську частини. 

Автономістські наміри, дії та плани українського пред-
ставництва  в  австрійському  парламенті  суперечили  пла-

нам польського представництва, які вважали себе єдини-
ми повноправними господарями Галичини і претендували 
на відродження польської державності, на початках у ви-
гляді автономії для всієї Галичини разом з її українською 
частиною, в якій проживало близько 65% українців, лише 
близько 20% поляків та понад 10% євреїв [9, с. 71]. 

Із ряду причин ідею політичної автономії австрійської 
України в середині ХІХ ст. українському представництву 
австрійського парламенту не вдалося реалізувати. Проте, 
як вважав М. Лозинський, залишилась «політичним капі-
талом»  українського  народу  в Австрії,  яким  він жив  від 
того часу в усіх своїх національних змаганнях, він був для 
нього мірою того, що йому в Австрії належить і чого він 
повинен  досягнути, щоб мати  повну  національну  рівно-
правність у державі» [10, с. 18]. 

Нові  спроби  українських  депутатів  в  австрійському 
парламенті внести пропозиції щодо прийняття норматив-
но-правових актів, які б надали українським землям Ав-
стро-Угорщини правовий статус автономії, відновились із 
появою перших українських політичних партій. 

Політичною  силою  українців,  яка  мала  найбіль-
ше  представництво  в  австрійському  парламенті  та  яка 
об’єднувала українські сили в боротьбі за українську ав-
тономію,  а  пізніше  і  за  незалежність,  стала  Українська 
Народно-Демократична Партія (УНДП). Українські депу-
тати – члени УНДП вимагали поділу Галичини на східну 
частину (з Лемківщиною), руську (українську) з руським 
(українським) сеймом у Львові та західну (польську, ма-
зурську, без Лемківщини) з польським сеймом у Кракові. 
Схожою була й позиція щодо Буковини: поділ її на руську 
(українську) частину і волоську (румунську) та приєднан-
ня  української  частини  Буковини  до  Східної  Галичини. 
Тобто це була чітка програма утворення однієї української 
провінції в Австрійській державі з широкими автономни-
ми повноваженнями.

У  разі  утворення  на  території  Галичини  і  Буковини 
спільної  української  провінції  у  Львові  мав  бути  сфор-
мований  власний  український  сейм,  власний  намісник  і 
крайовий  маршалок  також  повинні  мали  бути  українця-
ми, українські урядники очолювали б староства, повітові 
управління, суди, податкові установи, пошту, залізниці та 
ін. [11, с. 43–44]. 

5 січня 1900 р. УНДП проголосила гасло соборної не-
залежної України. Що ж до  радикальної  партії,  то  лише 
окремі  депутати  від  радикалів  виражали  українські  на-
ціонально-державницькі  ідеали,  але  чіткої  концепції  з 
цього  приводу  керівництвом  партії  не  було  вироблено  
[11, с. 21–22].

Водночас не всі українські політичні партії підтриму-
вали  ідею  створення  української  автономії  на  території 
західноукраїнських земель. Наприклад, це Християнсько-
суспільна партія – поміркована консервативна організація 
на чолі з О. Барвінським. Хоча окремі  її представники й 
були  депутатами  австрійського  парламенту,  вона  ніколи 
не  висувала  конкретних  завдань  «національного  творен-
ня» [11, с. 8–19]. 

Не були прихильниками автономії Східної Галичини і 
Руська Народна партія, оскільки вони заперечували саме 
існування українського народу, його мови, а, отже, і наці-
онального руху за окремішність: «Наша національна ідея 
цілком інша, що позитивно не має нічого спільного з укра-
їнською (...)», – вказувала газета «Галичанинъ» [12, с.107]. 

За час існування австрійського парламенту українське 
представництво внесло три державно-правні заяви про ав-
тономію українських земель. Якщо у двох заявах йшлося 
про  національно-територіальну  автономію  в  межах  Ав-
стро-Угорщини, то в третій було поставлено чітку вимогу: 
«..українські  землі,  які  належали  до  корони  Данила  Га-
лицького, повинні об’єднатися у межах єдиного держав-
ного утворення з майбутнім сполученням з українськими 
землями Росії» [13, с. 557–559]. 
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Результатом  парламентської  діяльності  українського 
представництва став маніфест, виданий імператором Кар-
лом І 16 жовтня 1918 р., в якому зазначалося, що «Австрія 
волею своїх народів має стати союзною державою, в якій 
кожне  плем’я  області,  яку  займає,  творить  свій  власний 
державний  організм»  [14,  с.  171].  Через  розпад Австро-
Угорської монархії цей маніфест не був реалізований. 

Визначальну  роль  у  парламентській  діяльності  укра-
їнських депутатів за національні права та  інтереси укра-
їнської  нації  відігравала  справа  розвитку  системи  украї-
номовної освіти на території українських земель у складі 
Габсбурзької  монархії.  Більшість  політичних  партій,  до 
яких  належали  українські  депутати,  у  своїх  програмах 
ставили вимоги про розвиток україномовної освіти. Най-
більшого  значення  розвитку  україномовних  шкіл  нада-
вала  Українська  націонал-демократична  партія.  Серед 
основних  положень  її  програми  були  досить  прогресив-
ні  вимоги щодо  поділу  крайової,  окружних  та  місцевих 
шкільних рад на українські і польські секції, призначення 
українців на посади окружних шкільних  інспекторів,  за-
снування нових державних українських шкіл на території 
Східної Галичини та Буковини та введення в них навчання 
виключно українською мовою [15, с. 195]. 

Однією з першорядних проблем для українських депу-
татів в австрійському парламенті стало питання відкриття 
українського  університету  у  Львові.  Адже,  незважаючи 
на те, що вища освіта в Австро-Угорській монархії була 
доступною  для  всіх,  на  початку  ХХ  ст.  серед  студентів 
Львівського  університету  українців  було  29,4%,  Віден-
ського – 0,6%, Краківського – 1,2%, Чернівецького – 12,2%  
[16, с. 41]. 

19 листопада 1901 р. депутат Ю. Романчук в австрій-
ському парламенті виступив із пропозицією, щоб уряд по-
дав проект закону про заснування власного українського 
університету у Львові, а до того часу щоб було утворено 
паралельні  кафедри  з  українською  мовою  викладання. 
Адже, на думку Ю. Романчука, «український університет 
був надзвичайно потрібний як для практичних, так і для 
культурних цілей українців» [17, с. 4].

Ця вимога не набрала необхідної (2/3) кількості голо-
сів,  у  результаті  чого  3  грудня  1901  р.  440  українських 
студенти  застосували  новий  вид  протесту  –  сецесію  та 
залишили Львівський  університет.  Згодом  усі  вони  були 
зараховані  на  навчання  в  університети  Кракова,  Відня, 
Праги [17, с. 20].

Українські депутати австрійського парламенту ініцію-
вали створення різного роду сільськогосподарських, еко-
номічних  та  фінансових  організацій.  Йдеться,  зокрема, 
про товариство «Сільський господар», засноване у Золо-
чівському окрузі. З 1909 р. воно розвинулося до найважли-
вішого  українського  сільськогосподарського  об’єднання. 
Найбільшу  роль  у  цьому  відіграв  український  депутат 
австрійського парламенту Є. Олесницький (у 1909 р. об-
раний  президентом),  а  інші  депутати  були  засновника-
ми  та  уповноваженими місцевих філій  цього  товариства  
(М.  Петрицький,  Т.  Старух,  Д.  Танячкевич,  К.  Трильов-
ський) [18, с. 601].

Одним  із  найважливіших  прав,  яке  потребувало  за-
хисту, було право на вживання рідної мови в державних 
органах влади, органах місцевого самоврядування, судах, 
школах та  інших сферах публічного життя. Визначальну 
роль у боротьбі за мовні права відігравали українські де-
путати  австрійського  парламенту.  У  конституційній  Ав-

стрії у ХІХ – поч. ХХ ст., порівняно з Росією, українська 
мова мала нормативно-правове закріплення. У Російській 
ж  імперії  в  ІІ  пол.  ХІХ  ст.  українська  мова  опинилися 
під  тиском обмежень  та  заборон  (Валуєвський циркуляр  
1863 р. та Емський указ 1876 р.). 

Основою  мовного  законодавства  Австро-Угорщини 
була  ст.  19  Грудневої  Конституції  «Про  загальні  права 
громадян  для  королівств  і  земель,  представлених  у  пар-
ламенті».  У  ній  проголошувалося:  «Усі  народи  держави 
рівноправні, й кожен народ має непорушне право берегти 
й розвивати свою національність  і мову. Держава визнає 
рівноправність усіх вживаних у краї мов у школі, уряді та 
приватному житті. У краях, де живе кілька народів, мають 
бути прилюдні установи навчання, щоби кожен із тих на-
родів одержав потрібні засоби для науки у своїй мові без 
силування до вивчення другої краєвої мови» [4, с. 72]. 

Відповідно до положення наведеної статті на терито-
рії Східної Галичини подання до всіх органів державної 
влади та місцевого самоврядування можна було вносити 
українською  мовою,  а  органи  влади  мали  надавати  від-
повідь  мовою,  в  якій  надходило  подання.  Якщо  розгляд 
справ адміністративними чи судовими інстанціями прохо-
див в усній формі, то він мав вестися мовою, якою корис-
туються  сторони.  Уся  кореспонденція,  яка  надсилається 
сторонам, мала бути виражена мовою, якою користується 
сторона. Ця норма Конституції також давала право будь-
якому громадянинові звертатися до суду з приводу пору-
шення його мовних прав. 

Проте загальні права, закріплені в Конституції, висту-
пали лише як принципи і догмати, якими мали керуватися 
органи держави та місцевого самоврядування під час ви-
конання своїх функцій. Щодо ділової мови спілкування та 
ведення діловодства в крайових органах влади, принцип 
рівноправності мов, зазвичай, не дотримувався через до-
мінування в краї поляків. У зв’язку із цим українські депу-
тати неодноразово подавали запити до органів державної 
влади  Габсбурзької  монархії щодо  рівноправного  стано-
вища української мови з мовами інших народів монархії.

Зокрема, 11 червня 1909 р. депутат К. Левицький по-
дав  офіційний  запит  до  уряду щодо  рівноправності  мов 
(української і польської) у галицьких судах. Основні його 
положення були такими: «..1) щоб для Східної Галичини 
іменувало тільки таких урядовців, що знають українську 
мову в слові  і письмі; 2) щоб на підставі розпорядку мі-
ністерства  судівництва  з  9.  липня 1860,  ч.  10340 україн-
ські сторони могли вільно вживати свою мову під час усіх 
судових розправ; щоб протоколи списувано, а вироки ви-
давано в їх мові; 3) щоб поручено державній прокураторії 
в Східній Галичині, що вони мають виготовлювати акти 
обжалування в матерній (тобто рідній – А.Б.) мові обжа-
луваних та в сій мові ставити внесення на головних роз-
правах;  4)  щоб  на  території  східно-галицькій  устійнено 
обов’язуючу постанову, що всі розправи судові з україн-
ськими сторонами мають вестися в мові українській; 5) та 
щоб те примінювано також у поступованню неспоровім» 
[19, с. 517]. 

Висновки. Незважаючи на всі труднощі, які виникали 
на шляху забезпечення рівноправності української мови, 
українське представництво австрійського парламенту до-
моглося того, щоб їй було надано де-юре рівного статусу 
з мовами інших народів імперії. Це стало важливим чин-
ником формування національної свідомості та подальшій 
боротьбі українців за свої політичні права.
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КОНСТиТУЦІЙНІ ЗАСАДи ПРАВОВОї ПОЛІТиКи УКРАїНи

ThE CONSTITUTIONaL PrINCIPLES Of LEgaL POLICy Of UKraINE

Береза Н.В.,
старший викладач кафедри кримінального права

та процесу юридичного факультету 
Тернопільського національного економічного університету

Проблеми формування та здійснення правової політики досліджуються в юридичній літературі з початку ХХІ століття і залишаються 
актуальними дотепер. Конституція України – це Основний закон держави, який закладає підґрунтя організації і діяльності країни,формує 
основні напрями її подальшого розвитку та процвітання. Для існування правової держави в Україні необхідна цілеспрямована її розбудо-
ва, основним чинником якої є здійснення активної та виваженої правової політики у відповідності до конституційних засад, дослідженню 
яких і присвячена дана стаття.

Ключові слова: Конституція України, конституційні засади, закон, право, політика, правова політика.

Проблемы формирования и осуществления правовой политики исследуются в юридической литературе с начала XXI века и остают-
ся актуальными до сих пор. Конституция Украины – это Основной закон государства, который закладывает основу организации и дея-
тельности страны, формирует основные направления дальнейшего развития и процветания. Для существования правового государства 
в Украине необходимо целенаправленное ее развитие, основным фактором которого является осуществление активной и взвешенной 
правовой политики в соответствии с конституционными принципами, исследованию которых и посвящена данная статья.

Ключевые слова: Конституция Украины, конституционные принципы, закон, право, политика, правовая политика.

Problems of implementation and legal policyare in vestigated in the legal literature of the XXI century and remainrelevantnow. Constitution of 
Ukraine – is the basic law of the state, whichlays the foundation of the organization and the country formsthema in directions of further development 
and prosperity. Fort heexistence of the rule of law in Ukraine requires focused its development, whichis a major factor intheimplementation of 
active and balanced legal policy in accordance with constitutional principles, and researcharedevotedtothisarticle.

Key words: Constitution of Ukraine, constitutional principles, law, law, policy, legal policy.

Постановка проблеми. Конституція в житті суспіль-
ства  –  це  оберіг  державності,  демократії  та  соборності 
України.  Верховенство  права,  політична,  економічна  та 
ідеологічна різноманітність  є  її фундаментальними заса-

дами, на яких ґрунтується сучасність і вибудовується май-
бутнє, саме вони гарантують правовий захист українсько-
го  народу.  Проблема  правової  держави  та  її  пріоритетів 
була, є та досі залишається актуальною. Адже створення 
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науково  обгрунтованої  моделі  ефективного  здійснення 
правової політики на конституційних засадах,  спрямова-
ної на захист людини, її життя і здоров’я, честі та гідності, 
недоторканості й безпеки, які в країні визнаються найви-
щою соціальною цінністю, завжди є визначальним.

Стан опрацювання проблеми. Дослідження проблем 
правової  політики  були  в  центрі  уваги  багатьох  учених, 
науковців, юристів-практиків: С. Гусарова [1], А. Малька 
[2], К. Шундікова  [2], А. Крижановського  [3], В. Селіва-
нова [4; 5].

Мета статті – висвітлення конституційних засад пра-
вової  політики України,  дослідження  публікацій,  в  яких 
започатковано розв’язання даної проблеми, аналіз реаліза-
ції конституційних принципів у життєдіяльності суспіль-
ства,  розкриття  необхідності  і  важливості  дієвої  позиції 
держави щодо здійснення активної та виваженої правової 
політики для ефективного розвитку.

Виклад основного матеріалу. Конституція  України 
виступає фундаментом національної правової системи та 
базою для правотворчості. Перехід України від тоталітар-
ного  до  демократичного  політичного  режиму,  її  консти-
туційне  проголошення  суверенною  і  незалежною,  демо-
кратичною, соціальною та правовою державою зумовили 
нагальність створення всіх необхідних умов для забезпе-
чення  гідного  рівня життя  громадян,  їхнього  вільного  й 
усебічного розвитку шляхом формування основ  соціаль-
но-правової держави [1].

Для того, щоб Україна дійсно була правовою державою, 
необхідно цілеспрямовано її розбудовувати. Основним чин-
ником такої розбудови має бути здійснення активної та ви-
важеної правової політики – науково обґрунтованої, послі-
довної й системної діяльності державних і муніципальних 
органів щодо створення ефективного механізму правового 
регулювання, щодо цивілізованого використання юридич-
них засобів у досягненні таких цілей, як найповніше забез-
печення прав і свобод людини та громадянина, зміцнення 
дисципліни,  законності  й  правопорядку, формування пра-
вової  державності  й  високого  рівня  правової  культури  та 
життя суспільства і особи [1; 2, с. 15].

Важливе  завдання  політики  –  підтримання  певного 
порядку в суспільстві, соціальної справедливості, макси-
мального забезпечення інтересів як окремих індивідів, так 
і соціальних груп, а також загальносуспільного  інтересу, 
забезпечення цілісності суспільства [1].

Термін  «правова  політика»  досі  не  знайшов  відобра-
ження в законодавстві. Дослідники по-різному трактують 
цей вислів. Її розглядають як особливу форму вираження 
державної політики, засіб юридичної легітимності, закрі-
плення та здійснення політичного курсу країни, волі її офі-
ційних лідерів, владних структур. Така політика тактично 
спрямована на вдосконалення всього комплексу правових 
засобів, на реалізацію поставлених суспільством, держа-
вою  завдань  за  допомогою юридичних  ресурсів,  а  стра-
тегічно – на використання цих ресурсів для забезпечення 
найоптимальнішого розвитку всіх сфер соціального життя 
[1; 3, с. 201].

Також правову політику розглядають у вузькому і ши-
рокому розумінні. У широкому розумінні – це та ж сама 
державна  політика  організації  і  управління  сукупністю 
сфер суспільних відносин задля досягнення на основі пра-
ва  легітимними  засобами  загального  блага,  задоволення 
публічних інтересів (з урахуванням приватних інтересів), 
вирішення  певних  конкретних  завдань,  зумовлених  ре-
альними  актуальними  загальносуспільними,  публічними 
(властивими і державі, і народу) потребами та інтересами. 
У  вузькому  розумінні  правова  політика  означає  певний 
окремий напрямок державної діяльності, спрямованої на 
управління процесом правового розвитку країни, підтри-
мання і упорядкування правового буття [1; 4, с. 9].

Отже, можна зазначити, що не буде помилкою розгля-
дати  правову  політику  і  як  діяльність  держави  в  певній 

сфері  суспільства,  і  як  політику,  засновану  на  правових 
засадах [1].

У  кожному  суспільстві  домінуючим  є  нормативний 
підхід  законодавчого  органу,  оскільки  природне  право  і 
соціологічна основа праворозуміння мають скоріше рам-
ковий характер, аніж безпосередній вплив на правову по-
літику [1; 5, с. 5].

Конституційними засадами правової політики України 
є п. 5 ст. 85 Конституції України, де зазначено, що визна-
чення засад внутрішньої і зовнішньої політики належить 
до повноважень Верховної Ради України, та ст. 116, в якій 
вказано, що Кабінет Міністрів України здійснює внутріш-
ню і зовнішню політику держави [6]. Викладене свідчить, 
що в загальному вигляді зміст політики становлять норми, 
які містяться в правових актах, котрі видають компетентні 
органи  (суб’єкти  політики)  з  метою  визначення  програ-
ми подальших дій суб’єктів здійснення політики в тій чи 
іншій сфері суспільної життєдіяльності. Отже,  головним 
провідником правової політики, її організатором і коорди-
натором є держава з її могутнім управлінським апаратом і 
владними прерогативами [1].

На виконання п. 5 ст. 85 Конституції, Верховною Ра-
дою України 1 липня 2010 року було прийнято Закон Укра-
їни «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», яким 
визначаються засади внутрішньої політики України у сфе-
рах розбудови державності, розвитку місцевого самовря-
дування та стимулювання розвитку регіонів, формування 
інститутів громадянського суспільства, національної без-
пеки  і оборони, в економічній, соціальній  і гуманітарній 
сферах, в екологічній сфері та сфері техногенної безпеки, 
а також засади зовнішньої політики України [7].

Стаття 8 даного закону прописана відповідно до Осно-
вного  Закону  держави  з  метою  реалізації  прав  і  свобод 
людини  як  основної  соціальної  цінності,  оскільки  осно-
вними засадами внутрішньої політики в соціальній сфері 
визначаються:  забезпечення  гарантованих  Конституцією 
України прав  і свобод громадян на основі впровадження 
європейських стандартів соціального захисту, підвищення 
якості соціальних послуг; надання громадянам упродовж 
усього  життя  соціальних  гарантій  на  основі  вдоскона-
лення системи соціальних стандартів і пільг; досягнення 
ефективного  демографічного  розвитку;  поліпшення  со-
ціального  захисту  дітей,  утвердження духовно  і фізично 
здорової, матеріально забезпеченої та соціально благопо-
лучної  сім’ї;  сприяння молоді  в  реалізації  творчих мож-
ливостей  та  ініціатив,  залучення  її  до  активної  участі  в 
соціальному,  економічному  та  гуманітарному  розвитку 
держави;  забезпечення доступним житлом громадян, на-
самперед  малозабезпечених,  з  обмеженими  фізичними 
можливостями,  молоді,  працівників  бюджетної  сфери, 
формування потужного державного замовлення на будів-
ництво  соціального житла,  відродження  доступного  іпо-
течного кредитування; трансформація державної політики 
у  сфері  зайнятості  та  ринку праці,  в  тому числі шляхом 
розвитку  партнерства  між  роботодавцями  і  найманими 
працівниками,  власниками  підприємств,  установ,  орга-
нізацій  та  професійними  спілками;  подолання  бідності  і 
зменшення  соціального  розшарування,  зокрема  шляхом 
сприяння  самозайнятості  населення,  розвитку малого  та 
середнього бізнесу, недопущення виникнення  заборгова-
ності  із  заробітної плати на підприємствах,  в  установах, 
організаціях  усіх  форм  власності;  забезпечення  держав-
них гарантій щодо реалізації соціальних прав працівників 
підприємств,  установ,  організацій  усіх  форм  власності, 
забезпечення  молоді  першим  робочим  місцем;  забезпе-
чення  захисту  прав  громадян  України,  які  працюють  за 
кордоном, та сприяння їх поверненню в Україну; поетапне 
погашення  зобов’язань  держави  за  знеціненими  заоща-
дженнями  громадян;  удосконалення  системи  пенсійного 
забезпечення,  створення  умов  для  гідного  життя  людей 
похилого віку,  стимулювання розвитку недержавної  сис-
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теми пенсійного страхування; забезпечення розміру соці-
альних виплат, які є основним джерелом доходів, на рівні, 
не нижчому за прожитковий мінімум, удосконалення сис-
теми підтримки соціально незахищених верств населення; 
подолання бездомності громадян, безпритульності та без-
доглядності дітей [7].

Висновки. Отже, беручи за основу ст. 1 Конституції, 
в якій стверджується, що Україна є суверенна і незалеж-
на, демократична, соціальна, правова держава [6], правову 
політику  необхідно  розглядати  крізь  призму  права.  Таке 
бачення дасть нові можливості для вдосконалення права 
як ефективного  засобу розв’язання  гострих проблем, що 
виникають в економічній, екологічній, соціальній та духо-
вній сферах життєдіяльності суспільства [1]. Тобто можна 
стверджувати, що правова політика в Україні здійснюєть-
ся державою з дотриманням конституційних засад. 

Проте  необхідно  розробити  та  оновити  національні 
чи  загальні  програми  або  концепції  правової  політики, 
які офіційно визначатимуть ефективний розвиток Укра-
їни  і відповідатимуть вимогам часу. Наразі маємо зако-

нодавчу базу виписану для впорядкованого суспільства, 
яким Україна ще не є, а це гальмує подальший розвиток 
країни.  Тобто  сьогоднішня  правова  політика  держави  є 
неефективною. Адже  одним  із  важливих  засобів  реалі-
зації правової політики має бути якісне за змістом, вну-
трішньо й зовнішньо узгоджене, стабільне законодавство 
України  [1].  Сьогодні  маємо  ситуацію,  коли  відповідно 
до вимог чинного законодавства повинен жити народ, а 
не  влада  (в  такому  випадку  ніколи  не  буде  дотримання 
закону, оскільки народ наслідує свою владу),  також не-
має державних програм  із  захисту  інтересів пересічних 
громадян, захисту власності фізичних і юридичних осіб 
і  т.д. Отже,  головним  завданням  здійснення  ефективної 
правової  політики  на  основі  конституційних  засад  має 
бути реалізація загальнонаціональних інтересів у кожній 
сфері  правової  політики, що  в  результаті  дасть можли-
вість Україні  стати політично,  економічно  та  соціально 
стабільною державою. А це є важливою умовою її пере-
творення на рівноправного партнера  європейських дер-
жав [1].
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професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права юридичного факультету 
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У статті розкрито поняття «фундаменталізація освіти», визначено концептуальні засади фундаменталізації вищої правничої освіти 
в Україні, запропоновані організаційно-змістовні зміни в навчальному процесі, які спрямовані на ефективне використання потенціалу 
філософсько-антропологічних навчальних дисциплін у фундаментальній підготовці висококваліфікованого юриста.
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В статье раскрыто понятие «фундаментализация образования», определены концептуальные основы фундаментализации высшего 
юридического образования в Украине, предложены организационно-содержательные изменения в учебном процессе, направленные 
на эффективное использование потенциала философско-антропологических учебных дисциплин в фундаментальной подготовке 
высококвалифицированного юриста.
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The article reveals the notion of «fundamentalization of education», defines the conceptual basis of fundamentalization of higher legal 
education in Ukraine, proposes organizational and substantive changes in the educational process, aimed at the effective use of the potential of 
philosophical-anthropological disciplines in the fundamental training of highly qualified lawyer.
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Постановка проблеми. Ґлобалізаційні процеси, які є 
невід’ємною ознакою сучасного етапу розвитку людсько-
го суспільства, знаходять своє відображення і у сфері осві-
ти. Усвідомлюючи незворотність їх наслідків в напрямку 
створення  єдиного  простору  людського  буття,  розвинуті 
країни світу визнають саме освіту серед трьох основних 
показників  прогресивного  розвитку  суспільства:  добро-
бут, освіта, здоров’я [1, с. 9]. Поглиблення зазначених про-
цесів значно актуалізує проблему пошуку нових освітніх 
парадигм,  у  тому числі  і  у  сфері правничої  (юридичної) 
освіти,  оскільки  саме  остання  є  тією  особливою  освіт-
ньою галуззю, яка покликана забезпечувати становлення 
і розвиток права в нових умовах. 

Україна також не стоїть осторонь цього процесу. Об-
равши курс на євроінтеграцію та визнавши такі європей-
ські  цінності,  як  демократія,  права  людини,  добробут, 
соціальна  захищеність,  своїми  основними  орієнтирами, 
вона  зробила  важливі  кроки  до  їх  реалізації,  зокрема  у 
сфері  вищої  освіти.  Свідченням  тому  є  приєднання  до 
Болонського процесу і, відповідно, розробка нормативно-
правової бази її реформування. Стосується це і правничої 
освіти,  яка  знаходиться  в  стані  перманентного  розвитку 
протягом  останніх  років.  Відсутність  системності  та  ді-
євих механізмів в її реформуванні, ненаціленість на ство-
рення умов для освіти в цілому, й правничої зокрема, як 
таких, що зорієнтовані на майбутнє українського суспіль-
ства, – це в основному той «потенціал», з яким українська 
вища  освіта  увійшла  в  сьогодення.  Тому  зрозумілим  є 
усвідомлення українським урядом всієї критичності ситу-
ації, що склалася в цій сфері, і готовність до продовження 
роботи  щодо  реформування  правничої  освіти  на  основі 
європейських стандартів [2].

Стан дослідження. Не  залишається  поза  увагою  за-
значена  проблема  і  серед  науковців,  але  аналіз  наявних 
наукових розробок у цій сфері свідчить про те, що пік ін-
тересу  до  неї  припадає  на  часи  приєднання  України  до 
Болонського процесу. Саме тоді в її дослідженні виокрем-
люються три основні напрямки: 1) гуманітаризація вищої 
правничої  освіти  (Т.В.  Печерица  [3];  О.В.  Павлишин  [4] 
та ін.); 2) інноваційні технології у вищій юридичній освіті  
(Н.В. Артикуца [5], Г.Х. Яворська [6]); 3) інтеграція прав-
ничої освіти в європейський освітній простір (Г.В. Мальцев 
[7], О.М. Костенко[8] та  ін.). Сьогодні ж нагальною є по-
треба в комплексному підході до вирішення проблем вищої 
правничої освіти, який би враховував особливості розвитку 
сучасного суспільства. Водночас освітня політика, що про-
водиться відповідними державними структурами в цій сфе-
рі, спрямована більше на посилення практичного аспекту, 
тобто «практикалізацію навчального процесу. 

Мета статі.  «Практикалізація»  навчання  є  ознакою 
сучасного стану вітчизняної вищої освіти, зокрема і прав-
ничої, в якій тривалий час домінувало «теоретизування». 
Посилення  практичних  аспектів  у  підготовці  юристів  в 
сучасних умовах – це необхідний показник усунення на-
явного  теоретико-практичного  дисбалансу  в  навчанні, 
але вкрай важливо, щоб ця «перебудова» не призвела до 
зниження фундаментальної підготовки юристів. З огляду 
на  це  метою  пропонованої  статті  є  окреслення  концеп-
туальних  підходів  до  фундаменталізації  сучасної  вищої 
правничої освіти в Україні та визначення тих організацій-
но-змістовних заходів, які б сприяли «зміцненню» фунда-
ментальної підготовки вітчизняних юристів.

Виклад основного матеріалу. Ідея  фундаменталіза-
ції освіти, як відомо, була запропонована В. Гумбольдтом 
ще в ХІХ ст.,  і в класичному своєму варіанті передбача-
ла необхідність включення в процес навчання фундамен-
тальних  знань,  відкритих  у  галузі  тієї  чи  іншої  науки.  
У педагогіці вищої школи упродовж тривалого часу вона 
зводилась,  насамперед,  до  питання  про  співвідношення 
прикладних і фундаментальних знань, місця та ролі остан-
ніх у підготовці спеціалістів вищої кваліфікації. На сьогод-

ні фундаменталізація – це базова узагальнююча науково-
освітня категорія, важливий концепт поліпарадигмальної 
вищої освіти,  який,  з одного боку,  забезпечує  знаннєвий 
фундамент для освоєння професійних дисциплін за раху-
нок глибокого і системного освоєння фактологічної, світо-
глядної  та методологічної  сторін  базових науково-теоре-
тичних дисциплін, з іншого, – системність, узагальненість 
і внутрішню єдність навчального матеріалу, побудованого 
на основі органічної цілісності всіх складових освіти [9]. 

Важливими  кроками  в  напрямку  фундаменталізації 
вищої  правничої  освіти  в  цьому  сенсі  можна  вважати 
широке впровадження в навчальному процесі природно-
правових підходів: визнання пріоритету за «духом», а не 
«буквою» закону, де під «духом» закону розуміються за-
кони природного права, які  законодавець має відкривати 
і втілювати у «букві» законодавчого акту, а юрист – зна-
ходити їх у «букві» закону і керуватися ними в правозас-
тосуванні, що сприятиме якісному становленню юриста, 
людини, яка не тільки знає право, а, перш за все, володіє 
праворозумінням,  під  яким  розуміється  віднайдення  і 
привласнення  змістів  права,  покликаних  внутрішньо  ре-
гулювати його професійну життєдіяльність. Формування 
праворозуміння – це, з одного боку, процес трансляції,  з 
іншого, – набуття ідей і цінностей права. Вирішити цю за-
дачу можливо  за умови правильно організованого освіт-
нього  простору.  Деякими  дослідниками  висловлюється 
думка  про  те,  що  це  має  бути  спеціально  організоване 
освітнє середовище, де студент зустрічається з реальною 
соціально-правовою  проблематикою  (юридична  клініка, 
правозахисні організації тощо), досліджує її, формує влас-
не бачення вирішення проблем [10, 11]. Інші актуалізують 
значення  таких навчальних курсів  і  спецкурсів,  як філо-
софія права, юридична антропологія, історія і теорія прав 
людини тощо, котрі, на думку О.М. Костенка, спроможні 
впливати на свідомість молодих людей, на визначення їх 
життєвих орієнтирів [12].

Сучасна тенденція «практикалізації» вищої правничої 
освіти, як напряму її реформування, зауважимо, націлена 
на підготовку не «правознавців», а, передусім, «законоз-
навців», тобто фахівців, які знають закони країни, можуть 
їх застосовувати, виконуючи тим самим волю законодавця. 
Те, що така тенденція може стати небезпечною, свідчить 
історія.  Доречно ще  раз  нагадати  загальновідомий факт, 
коли в судових процесах проти нацистських злочинців у 
післявоєнному Нюрнберзі  звичайним виправданням суд-
дів та високопоставлених чиновників юстиції, які відправ-
ляли на смерть дітей, жінок, людей похилого віку, було те, 
що вони,  виконуючи свій  службовий обов’язок,  слідува-
ли вимогам законів, одноголосно прийнятих рейхстагом. 
Покаравши  злочинців,  Нюрнберзький  трибунал  створив 
важливий  прецедент  відповідальності  судді,  прокурора, 
чиновника за приведення в дію неправових законів [13]. 

У  контексті  зазначеного  актуалізується  питання  про 
правильний  вибір  у  співвідношенні  не  тільки  базових 
фундаментальних і фахових знань, але і фундаментальних 
правових і галузевих. І саме фундаментальна підготовка в 
цих умовах, будучи націлена, передусім, не стільки на кон-
кретну емпіричну правову інформацію, скільки на методи 
її пізнання та аналізу, не стільки на букву закону, скільки 
на зміст і дух права, спроможна згармонізувати реалії і по-
треби суспільства в якісних фахівцях у сфері права. 

Але  в  сучасних  умовах  цього  недостатньо,  оскіль-
ки  юридична  професія,  яка  знаходиться  в  системі 
взаємозв’язків  «людина-людина»,  потребує  адекватної 
цим  взаємозв’язкам  парадигми  організації  процесу  під-
готовки сучасного фахівця. Такою має стати гуманітарна 
парадигма, наповнена новим змістом, в основу якого має 
бути покладена ідея «фундаменталізації людини» як усе-
загальнюючої онтологічної основи [14, с. 27]. 

Сама по собі ідея всебічного вивчення людини, як відо-
мо, не нова. Висунута ще К.Д. Ушинським, вона знайшла 
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подальший  розвиток  у  працях  вітчизняних  і  зарубіжних 
вчених, представників різних наук і сьогодні визнана про-
відною ідеєю комплексного людинознавства. Тому цілком 
слушним було б, на нашу думку, використання її як одно-
го з найважливіших компонентів фундаменталізації вищої 
правничої освіти, що сприятиме формуванню у свідомос-
ті  студентів  цілісної  системи  взаємопов’язаних  природ-
них,  біологічних,  психолого-педагогічних,  соціологічних 
знань про людину, практично антропоорієнтовних вмінь і 
навичок, професійно важливих якостей особистості май-
бутнього  правника  і  його  готовності  до  професійної  ді-
яльності.  Водночас  ці  знання  сприятимуть  формуванню 
цілісності особистості самого фахівця, оскільки в резуль-
таті пізнання і усвідомлення цілісності людини в студен-
тів з’являється більш повне розуміння себе, своєї суті, цін-
ності, сенсу свого життя.

Аргументом на користь такого підходу в процесі під-
готовки юристів певною мірою можна розглядати і твер-
дження, яке розділяється переважною більшістю провід-
них фахівців у сфері філософії та теорії права, про те, що 
феномен  права щонайтісніше  пов’язаний  із  людиною,  її 
сутністю, змістом її буття [15, с. 191]. Розуміння цього, за-
уважує, зокрема, В.А. Бачинін, «з одного боку, дозволить 
глибше проникнути в сутність права через осягнення при-
роди людини, а з іншого, …краще зрозуміти природу лю-
дини через осягнення сутності права» [16, с. 247]. 

Але стан речей у сучасній вітчизняній юридичній осві-
ті  свідчить про те, що забезпечити фундаментальну під-
готовку правознавців на основі вищезазначеного підходу в 
нинішніх умовах досить проблематично. Причина, на наш 
погляд, у тому, що в цій освітній сфері ідея фундамента-
лізації розуміється в класичному своєму варіанті і має під 
собою  відповідну  змістовно-організаційну  основу.  Мова 
йде про планові навчальні дисципліни та кафедри, що за-
безпечують їх викладання. Зокрема, в наявних на сьогодні 
навчальних  планах  підготовки юристів  вищої  кваліфіка-
ції нормативно визначеними, обов’язковими навчальними 
дисциплінами фундаментального циклу є: «Теорія держа-
ви та права»  (спецкурс «Актуальні проблеми теорії  дер-
жави та права» на випускному курсі), «Історія держави і 
права зарубіжних країн» та «Історія держави і права Укра-
їни», які, за рідкими винятками, викладаються фахівцями 
єдиних  кафедр  «теорії  і  історії  держави  та  права».  Інші 
навчальні дисципліни, які змогли б наповнити фундамен-
тальну підготовку юристів новим змістом, зокрема, «Істо-
рія вчень про державу і право», «Філософія права», «Ан-
тропологія права», «Соціологія права» тощо, відносяться 
до розряду так званих вибіркових навчальних дисциплін, 
котрі викладаються лише в деяких провідних юридичних 
закладах України. Роз’єднаність цих кафедр та змістовна 
недосконалість навчальних дисциплін фундаментального 
циклу свідчать про наявність проблем у сфері фундамен-
талізації вищої правничої освіти.

У цій ситуації ми бачимо, принаймні, два шляхи її ви-
рішення. Перший, «половинчастий», полягає в змістовно-
му оновленні змісту відповідних навчальних дисциплін у 
межах  нині  існуючих  організаційних  структур  (кафедр). 
Із базових, фундаментальних навчальних дисциплін мен-
шого оновлення, на нашу думку, потребує «теорія права» 
(теорія держави та права»), яка покликана забезпечувати 
фундаментальну підготовку майбутніх фахівців у класич-
ному  розумінні  –  як  теоретична  дисципліна,  що  слугує 
фундаментом для вивчення спеціальних юридичних дис-
циплін. 

Радикального ж оновлення потребують  історико-пра-
вові  дисципліни,  які,  незважаючи  на  чітко  закріплений 
«статус» нормативних, фундаментальних, сьогодні сприй-
маються переважно як «допоміжні» дисципліни, що ілю-
струють ті чи інші державно-правові процеси. І це цілком 
відповідає  дійсності,  адже  традиційне,  що  йде  з  радян-
ських часів, змістовне наповнення цих дисциплін не спри-

яє більшому. Проте в  історико-правових дисциплінах за-
кладений великий потенціал для фундаменталізації вищої 
правничої освіти. Задля його використання, однак, необ-
хідна кардинальна організаційно-структурна та змістовна 
перебудова  зазначених навчальних курсів. Усі  вони  («Іс-
торія держави і права зарубіжних країн», «Історія держави 
і права України» та «Історія вчень про державу і право»), 
на нашу думку, мають бути об’єднані в одну  інтегратив-
ну навчальну дисципліну,  головна мета  якої  – розкриття 
загальної  спрямованості,  генеральної  ідеї  розвитку  дер-
жавно-правової  системи  суспільства  як  частини  світової 
культури. 

Започаткування  вищезазначених  змін  в  історико-пра-
вовій освіті юристів дозволить вирішити цілу низку про-
блем  як  методологічного,  так  і  методичного  характеру. 
Зокрема, подолання  значною мірою схоластичності  істо-
рико-правових навчальних дисципліни (історії держави  і 
права  зарубіжних  країн  та  вітчизняної  історії  держави  і 
права) сприятиме, на нашу думку, перетворенню їх в єди-
ний курс шляхом об’єднання, надавши «загальній історії 
держави  і  права»  дійсно  фундаментального  характеру. 
Проте такі зміни можливі за умови створення нової кон-
цепції історико-правового пізнання. У межах цієї пробле-
матики на особливу увагу заслуговують теоретичні напра-
цювання вітчизняного вченого М.А. Дамірлі [17]. 

Закріплення для деяких «вибіркових» навчальних дис-
циплін  статусу  нормативної  (обов’язкової)  має  сприяти 
більш повному використанню їх потенціалу для наповне-
ння  процесу  фундаменталізації  правничої  освіти  новим 
змістом. Зважаючи на все більшу людинозорієнтованість 
у науці, в контексті зазначеного особливу роль у процесі 
фундаменталізації вищої правничої освіти має бути визна-
но за дисциплінами філософсько-правового спрямування, 
передусім філософії права. Її дидактична цінність у про-
цесі фундаментальної підготовки майбутніх правників по-
лягає в тому, що філософський підхід не тільки дає мож-
ливість  всебічного  та  цілісного  осмислення  студентами 
правових явищ, але і сприяє розвитку самої особистості, її 
самостійного мислення, внутрішньої свободи, бо філосо-
фія права в контексті сучасного філософського дискурсу 
є філософією свободи  [18,  с. 28],  а отже, в  такий спосіб 
формується фахівець нового типу, свідомий, відповідаль-
ний за себе, за свої дії.

Значні  перспективи  в  контексті  фундаменталізації 
правничої  вищої  освіти  має  антропологія  права  (юри-
дична  антропологія).  Незважаючи  на  дискусії  серед  на-
уковців щодо  її наукового  і навчального статусу,  є низка 
об’єктивних передумов для цього, зокрема посилення гу-
манізації  правознавства,  актуалізація  людиновимірності 
в праві. За визначенням академіка В.С. Нерсесянца, юри-
дична антропологія – це наука про людину як соціальну 
істоту  в  її  правових  проявах,  вимірах,  характеристиках. 
Вона вивчає правові форми суспільного життя людей від 
стародавніх часів до сьогодення. Як така що виникла на 
стику юриспруденції й інших гуманітарних наук, перш за 
все, – соціальної антропології, етнології, соціології, куль-
турології, історії, філософії; з юридичних – історії права, 
порівняльного правознавства; маючи міждисциплінарний 
характер, вона фокусує розгляд проблеми існування «лю-
дини юридичної» шляхом інтегрування різних аспектів її 
існування в суспільстві. У такий спосіб значно розширю-
ється  поле  наукового  пізнання  студентами не  тільки фе-
номену  самої  людини в  соціальному  її  прояві,  але через 
людину – самого феномена права [19, с. 1]. 

Отже, перший шлях дає певні можливості змістовного 
оновлення фундаментальної підготовки в межах існуючих 
організаційних структур (кафедр) та навчальних планів. 

Іншій шлях – більш радикальний. Він потребує відпо-
відних організаційних та  змістовних змін. Зокрема, було 
б  доцільним,  на  нашу  думку,  створення  єдиної  кафедри 
«фундаментальних дисциплін»,  у межах якої були б «зі-
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брані» усі вищеперелічені навчальні дисципліни. Умовно 
їх можна поділити на два блоки: класичний – теорія та іс-
торія держави і права (їх спецкурси) та «світоглядний» – 
філософія  права,  антропологія  права,  юридична  деонто-
логія.  Вихідною  для  останніх  могла  би  бути  навчальна 
дисципліна «Основи людинознавства», котру вітчизняний 
вчений-педагог  Л.В.  Батліна  пропонує  включити  до  на-
вчального плану підготовки фахівців  за напрямом «Пра-
вознавство». Такий світоглядний навчальний курс (викла-
дався авторкою кілька років в Запорізькому юридичному 
інституті МВС України; 1994–2007 рр.) має бути спрямо-
ваний, на думку дослідниці, на «пізнання Людини в лю-
дині,  людини  як  громадянина  планети,  як  громадянина 
суспільства, сприйняття життя як цілого, пізнання себе  і 
прийняття себе і інших людей». У процесі вивчення запро-
понованого курсу студенти, на думку Л.В. Батлиной, набу-
вають  знання, необхідні для  спеціальності,  а  також такі, 
що входять до всього комплексу пов’язаних із нею наук: 
природознавчих, гуманітарних. Так, на основі  інтегрова-
них  наукових  і  філософсько-релігійних  знань  про  люди-
ну, її потенційні можливості закладаються підвалини для 
більш глибокого розуміння взаємодії людини з природою 
в системі «Людина – Ціле», усвідомлення унікальності й 
цінності  людського  життя,  відповідальності  кожного  за 
встановлення і збереження гармонійних відносин на пла-
неті і в суспільстві, розуміння того, що світ, суспільство є 
такими, яким є людина, рівень розвитку її свідомості. 

Закладені  в  ньому  деонтологічні  аспекти  правничої 
професії  зосереджують  увагу  студентів  на  необхідності 
усвідомлення майбутнім правником потреби самовдоско-
налення  як  здійснення  власного  призначення  на  Землі  в 
служінні  людям,  зокрема  через  виконання  професійного 
обов’язку. У такий спосіб зумовлюється потреба в набутті 
елементарних  вмінь  самопізнання,  самоорганізації,  до-
сягнення і збереження внутрішньої рівноваги і гармонії зі 
світом і людьми, закладається традиція безперервної осві-
ти, освіти «через усе життя», основи для більш глибокого 
змістовного наповнення спеціальної правової освіти, пе-
редусім фундаментальних правових дисциплін [20, с. 92].

Окресливши найбільш загальні  аспекти певних орга-
нізаційних змін та змістовного наповнення навчальної ді-
яльності,  зазначимо, що  ефективність фундаменталізації 
можлива за умови сприйняття студента як цілісної особис-
тості, коли засвоєння відкритих у науці фундаментальних 
знань  відбуватиметься  в  продуктивній,  дослідній  діяль-
ності  і  служитиме  основою  його  творчої  самореалізації 
і саморозвитку. Залежатиме це значною мірою від якості 
«суб’єкт-суб’єктних»  відносин  –  послідовної  зміни  вза-
ємовідносин студента і викладача з освітнім середовищем 
як  своєрідного  «шляху»  суб’єктів  освітнього  процесу  в 
освітньому просторі. Саме завдяки йому вдасться змінити 
ставлення студентів до так званих непрофілюючих пред-
метів,  предметів  філософсько-правового  спрямування, 
які  не  входять  до  кола  професійних  інтересів  студента, 
але  сприяють  соціальному  становленню  і  розвитку  осо-
бистості, соціалізації, формуванню відповідного рівня як 
загальної,  так  і  професійної  культури.  Зміна  ставлення 
до  навчального  предмету  фактично  означає  включення 
студентом предмету у  власний освітній простір. Ця  сут-
тєва  різниця,  спричинена  ставленням  до  навчання,  яка 
призводить  до  реальних  або  формальних  знань,  визна-
чається саме характером особистісної взаємодії студента  
і викладача. 

Особливістю цієї  взаємодії  є  те, що  вона  відбуваєть-
ся на публічному рівні спілкування. Для результативного 
впливу взаємодії викладача і студента на позицію студен-
та в освітньому просторі важливими є гідність викладача, 

його  професіоналізм,  відданість  професії,  демократизм, 
вимогливість  і людяність. Ще в давні часи було зазначе-
но,  що  поява  таких  представників  людської  цивілізації, 
як учений  і викладач, посилює гуманістичний потенціал 
суспільства,  оскільки  сприяє  гармонізації  відносин  між 
людиною  та  зовнішнім  світом.  Сучасний  викладач  стає 
все більше поліфункціональним в освітньому середовищі 
(викладач, науковець, вихователь тощо), виступаючи про-
відником студента у світ науки, майбутньої професії. Ха-
рактер  їх  взаємодії може розширити освітній простір до 
сучасного наукового рівня, а може звузити його до рівня 
формальної освіти. Отже, значно актуалізуються пробле-
ми фахової підготовки викладачів вищої школи  із сучас-
ним мисленням, спадкоємності і наступництва в розвитку 
наукових шкіл як своєрідних джерел здобуття  і  трансля-
ції фахових фундаментальних  знань  в  освітнє  середови-
ще. На жаль, у наявних дослідженнях зазначений аспект 
до сьогодні не  знайшов предметного висвітлення, що не 
може не впливати на процеси впровадження інноваційних 
технологій в освітній простір навчальних закладів, а зна-
чить, і на кінцеві результати вищої освіти. 

З огляду на вищенаведене можемо зазначити, що для 
побудови концептуальної моделі фундаменталізації вищої 
правничої освіти на перехідному етапі було б доцільно:

а) визнати пріоритетність в освітньому середовищі ви-
щого навчального закладу «суб’єкт-суб’єктних» відносин 
як послідовної зміни взаємовідносин студента і викладача 
на основі принципу співпраці в науковому пошуку і від-
критті як фундаментальних, так і спеціальних знань; 

б) визначити ядром (стрижнем) відбору змісту навчаль-
ного  матеріалу філософсько-антропологічний  підхід, що 
передбачає визнання за філософією права, антропологією 
права  статусу обов’язкових  загальнопрофесійних фунда-
ментальних дисциплін; 

в) використати потенціал традиційних фундаменталь-
них (історико-правових) дисциплін для фундаменталізації 
правничої освіти шляхом створення інтегративного курсу, 
реалізації принципу міждисциплінарних зв’язків; 

г)  створити  єдину  базову  кафедру  правничої  вищої 
освіти  –  кафедру  «фундаментальних  дисциплін»,  яка 
б  об’єднала  два  блоки  дисциплін:  класичний  –  теорія  
та  історія  держави  і  права  (їх  спецкурси)  та  «світогляд-
ний»  –  філософія  права,  антропологія  права,  юридична 
деонтологія.

Висновки. Підсумовуючи наведене, можна констату-
вати, що трансформаційні процеси, які відбуваються у ви-
щій освіті, все більше зазнають впливу глобалізації. Пере-
осмислення цінностей, орієнтація на людину, особистість 
зумовлюють  потребу  у  визнанні  нових  цілей  і  завдань 
освіти, нових освітніх парадигм. Відчувається потреба в 
новому змістовному наповненні гуманітарної парадигми, 
в основу якої має бути покладена ідея «фундаменталізації 
людини» як усезагальнюючої онтологічної основи. Проте 
шляхи  її  реалізації  потребують подальшого  обговорення 
і наукового осмислення. На наше переконання, не можна 
обмежитись лише збільшенням обсягів фундаментальних 
і гуманітарних дисциплін, мова повинна йти про змістов-
не наповнення вищої правничої освіти на нових засадах, 
де має бути розгорнута вся палітра суспільних відносин, 
пов’язаних  із  професією.  Реалізація  зазначеного  перед-
бачає в якості предмета подальших наукових розробок у 
цій  сфері  такі  проблеми,  як:  теоретичне  і методологічне 
обґрунтування  змін  у  вищій юридичній  освіті,  розробка 
нової методології стандартів вищої правничої освіти, мо-
делі юриста – правника ХХІ століття, подальший пошук і 
обґрунтування нових парадигм правничої освіти в умовах 
глобалізації. 



21

Порівняльно-аналітичне право
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Саух П.Ю. Якість освіти – індикатор рівня життя інноваційного суспільства / П.Ю. Саух // Інновації у вищій освіті : проблеми, досвід, 

перспективи : монографія / за ред. П.Ю. Саух. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – С.10–17.
2. Мін’юст та Міністерство освіти і науки розроблятимуть реформу системи юридичної освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/9239-minjust-ta-ministerstvo-osvity-i-nauky-rozrobljatymut-reformu-systemy-jurydychnoyi-osvity.
3. Печерица Т.В. Значение гуманитарной подготовки в системе юридического университетского образования в Украине / Т.В. Пече-

рица //Право и образование. – 2005. – № 6. – С. 26–30.
4. Павлишин О.В. Проблемні аспекти світоглядної підготовки правознавців / О.В. Павлишин // Право і суспільство. – 2005. – № 1. – С. 31–36.
5. Артикуца Н.В. Інноваційний потенціал розвитку вищої юридичної освіти в Україні / Н.В. Артикуца // Інноваційні технології у вищій 

юридичній освіті: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції 25-28 травня 2005 р. / Відп. ред. Н.В. Артикуца. – К. : Стилос, 
2005. – 472 с.

6. Яворська Г.Х. Педагогіка для правників : навчальний посібник / Г.Х. Яворська. – К. : Знання, 2004. – 335 с. 
7. Мальцев Г.В. Реформа юридического образования и болонский процес / Г.В. Мальцев // Право и образование. – 2006.– № 6. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lexed.ru/pravo/journ/.
8. Костенко О.М. Європейська юридична освіта (концептуальний підхід) / О.М. Костенко // Часопис Київського Університету права. – 

2003. – № 1. –  С. 75–79.
9. Шатковська Г.І. Інновації, фактори і умови переходу до нової освітньої парадигми / Г.І. Шатковська // Збірник наукових праць 

Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Сер. : Педагогічна. – 2013. – Вип. 19. – С. 131–134.
10. Шевченко И. О культурных основаниях юридической клиники и некоторых аспектах её деятельности / И. Шевченко [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://ilya-shevchenko.livejournal.com/29843.html.
11. Галай А. Шляхи впровадження курсу юридичної клиничної освіти у навчальний процес вищих навчальних закладів України /  

А. Галай // Право України. – 2009. – № 1. – С.16–21.
12. Костенко О.М. Криза правопорядку і реформація юридичної освіти (як нам «болонізувати» юридичну освіту в Україні) / О.М. Кос-

тенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : //http://h.ua/story/182828/.
13. Пашин С.А. Доклад на тему «Юридическое образование и правовая компетентность» на научной конференции «Современное 

юридическое образование», проведённой 17 октября 2006 года / С.А. Пашин [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://law.sfu-kras.
ru/legal-clinic/lib?task=view&id=460.

14. Тімуш І. Людиномірність права та спроби його інтегрування на антропологічних засадах / І. Тімуш // Віче. – 2011. – № 4. – С. 27–30.
15. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / С.И. Максимов. – Х. : Право, 2002. – 328 с.
16. Бачинин В.А. Философия права и преступления / В.А. Бачинин. – Х. : Фолио,1999. – 607 с. 
17. Дамирли М.А. Образ всеобщей истории права как науки / М.А. Дамирли // Правоведение. – 2001. – № 6. – С. 179–189.
18. Подковенко О. Філософія права в системі юридичної освіти / О. Подковенко // Часопис Київського університету права. – 2010. –  

№ 3. – С. 26–30. 
19. Рулан Н. Юридическая антропология. Учебник для вузов / Н. Рулан // Перевод с франц. Ответственный редактор – академик 

РАН, доктор юридических наук, профессор В.С. Нерсесянц. – М. : НОРМА, 2000. – 310 с. 
20. Батліна Л.В. Основи людинознавства: Людина в Цілому / Л.В. Батліна. – К. : КНТ, 2008. – 329 с.

УДК 340.1

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМи ПРАКТиЧНОї ФАхОВОї ПІДГОТОВКи ЮРиСТІВ 
У КОЛЕДЖАх ЯК ГАЛУЗЕВих ВиЩих НАВЧАЛьНих ЗАКЛАДАх В УКРАїНІ

BaSIC PraCTICaL PrOBLEMS PrOfESSIONaL TraININg Of LawyErS 
IN COLLEgE SECTOr aS hIghEr EdUCaTIONaL INSTITUTIONS IN UKraINE

Губанова Т.О.,
кандидат юридичних наук, директор 
ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж»

Стаття присвячена дослідженню проблем практичної фахової підготовки юристів у коледжах як галузевих вищих навчальних закла-
дах в Україні. Проаналізовано міжнародні договори України у сфері вищої освіти, а також положення Закону України «Про вищу освіту». 
У результаті проведеного дослідження робиться висновок, що вирішення проблеми відсутності достатніх практичних навиків у студентів 
юридичних вишів має комплексну природу й зумовлюється багатьма чинниками. При цьому саме «юридичні клініки», які б діяли при 
юридичних коледжах, змогли б позитивно вплинути на вирішення цієї проблеми.

Ключові слова: вища освіта, коледж, юриспруденція, законодавство про освіту, «юридична клініка».

Статья посвящена исследованию проблем практической профессиональной подготовки юристов в колледжах как отраслевых 
высших учебных заведениях в Украине. Проведен анализ международных договоров Украины в сфере высшего образования, а так-
же положений Закона Украины «О высшем образовании». В результате проведенного исследования делается вывод, что решение 
проблемы отсутствия достаточных практических навыков у студентов юридических вузов имеет комплексную природу и обусловлива-
ется многими факторами. При этом именно «юридические клиники», которые действовали бы при юридических колледжах, смогли бы 
положительно повлиять на решение данной проблемы.

Ключевые слова: высшее образование, колледж, юриспруденция, законодательство об образовании, «юридическая клиника».

This article is devoted to the problems of practical professional training of lawyers in colleges as higher education sector in Ukraine. The 
article analyzed the international agreements of Ukraine in the field of higher education and the Law of Ukraine “On Higher Education”. The 
study author concludes that one of the central problems of legal education in Ukraine is the lack of law students sufficient practical skills so that 
they after high school once effectively and efficiently provide legal services and solve their tasks employer. The solution provides an integrated 
approach through a combination of existing opportunities for law students and by creating new ones.

Key words: higher education, college, law, education law, “legal clinic”.
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Постановка проблеми. Немає  сумнівів у  тому, що в 
сучасній Україні  професія юриста  є  актуальною  та  пре-
стижною. Це пов’язано з тим, що сьогодні майже не існує 
тієї  сфери  функціонування  суспільства  та  держави,  яка 
змогла  б  обійтися  без  спеціалістів  у  галузі юриспруден-
ції. Крім того, існують певні сфери, у яких саме юристам 
належить провідне місце, зокрема мова йде про нотаріат, 
суд, адвокатуру, прокуратуру тощо.

Варто відзначити те, що за роки незалежності України 
юридична професія піднялася на якісно новий рівень. Так, 
зокрема,  виникли  нові  юридичні  спеціальності;  значно 
підвищилися вимоги до фахівців у галузі юриспруденції, 
які поряд із відмінними знаннями в галузі юриспруденції 
мають додатково володіти іноземними мовами, базовими 
знаннями в галузі економіки, соціології, психології тощо. 
Такі вимоги для юристів диктує сама юридична практика, 
і цьому немає альтернативи. Адже успішна кар’єра юрис-
та сьогодні передбачає необхідність надання якісних юри-
дичних послуг не тільки громадянам України, а й інозем-
ним громадянам і юридичним особам, вимагає від юриста 
не лише знання законодавства, а й розуміння сутності еко-
номічної  складової  діяльності  господарюючих  суб’єктів; 
уміння будувати ефективні переговори, які передбачають 
використання знань не тільки з юриспруденції, а й психо-
логії тощо.

Стан дослідження. Безперечно, такі зміни не могли не 
торкнутися сфери вищої юридичної освіти в Україні. При 
цьому однією з основних проблем у цій сфері є пробле-
ма недостатньої практичної фахової підготовки юристів. 
Справа в тому, що випускники юридичних вишів часто не 
мають достатніх практичних навиків,  які  дали б  їм  змо-
гу одразу ж після завершення навчання у виші працювати 
за фахом. Очевидно, що це питання має  бути належним 
чином вирішено. Зазначена проблема була і є предметом 
багатьох досліджень вітчизняних і зарубіжних спеціаліс-
тів,  таких  як  В.В.  Білоус,  В.А.  Глуховеря,  А.Л.  Дядюк,  
К.Г. Некіт, Д.С. Піддубна, С.А. Подоляк, О.С. Савич та ін.

Мета статті – дослідити проблеми практичної фахової 
підготовки  юристів  у  коледжах  як  галузевих  вищих  на-
вчальних  закладах  в Україні;  проаналізувати міжнародні 
договори України у сфері вищої освіти, а також положен-
ня Закону України «Про вищу освіту».

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи  стан  ви-
щої юридичної  освіти  в Україні,  можна  відзначити, що  з 
часу здобуття незалежності вона зазнала якісних змін, які 
пов’язані  з  об’єктивними  вимогами  сучасності  до профе-
сії юриста.  Так,  зокрема,  з’явилися  нові  методи  й форми 
надання вищої юридичної освіти в Україні. Нині активно 
впроваджується дистанційна форма юридичної освіти. Та-
кож можна говорити про нові спецкурси, які створюються в 
юридичних вишах із урахуванням потреб і вимог практики. 
Крім  того,  студенти юридичних  вишів мають можливість 
ознайомитися  з  досягненнями  юридичної  науки  в  євро-
пейських країнах та інших країнах світу, зокрема, шляхом 
ознайомлення із закордонними юридичними фаховими ви-
даннями та дисертаціями; узяти участь у семінарах, тренін-
гах та інших заходах, які організовують як українські, так і 
закордонні спеціалісти в галузі юриспруденції.

Під час розгляду питання про практичну фахову підго-
товку юристів, на наш думку, варто звернути увагу на те, 
що Україна  вже  тривалий час перебуває  в міжнародному, 
зокрема європейському, освітньому просторі. Це передусім 
надало принципово нові можливості для майбутніх юрис-
тів, а також висунуло нові вимоги до якості вищої освіти 
в України загалом і вищої юридичної освіти зокрема. Так, 
у 1999 р. Україна ратифікувала Конвенцію «Про визнання 
кваліфікацій із вищої освіти в європейському регіоні», під-
писану в Лісабоні 11 квітня 1997 р.  [1]. Варто відзначити 
те, що в межах цієї Конвенції вища освіта розглядається як 
така, що відіграє визначну роль у здобуванні й поглиблен-
ні  знань,  є  культурним  і науковим надбанням як окремих 

осіб, так і суспільства загалом. Саме тому громадянам дер-
жав-учасниць цієї Конвенції надаються широкі можливості 
доступу  до  освітніх  ресурсів  цих  держав,  а  саме  можли-
вість  продовження  освіти  чи  закінчення  певного  періоду 
навчання  у  вищих  закладах  освіти  на  території  держав-
учасниць цієї Конвенції. Отже, студенти-юристи отримали 
можливість  здобувати вищу юридичну освіту не  тільки у 
вітчизняних  вишах,  а  й  у  закордонних,  зокрема  європей-
ських,  вишах. Сьогодні  існує  багато  програм  обміну  сту-
дентами, проходження студентами стажування та навчання 
в європейських вишах тощо. Так, зокрема, на юридичному 
факультеті  Київського  національного  університету  імені 
Тараса Шевченка спільно з Університетом імені Миколаса 
Ромеріса  (Вільнюс,  Литовська  Республіка)  діє  унікальна 
програма  подвійного  дипломування  «Україно-Європей-
ські правничі студії». Так, у разі успішного завершення на-
вчання випускники програми отримують диплом магістра 
права Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка та диплом магістра права Університету імені Ми-
коласа Ромеріса [2]. Отже, у студентів з України є реальна 
можливість отримати знання зі спеціалізації «Правове ре-
гулювання публічної адміністрації та права людини» (Legal 
regulation of Public administration and Human rights), «При-
ватне  право»  (Private  law),  «Право  інтелектуальної  влас-
ності» (Intellectual property law), «Охороноздоровче право» 
(Healthcare law andPolicy) на підставі аналізу не лише чин-
ного вітчизняного законодавства, а і європейського законо-
давства і практики його реалізації в цих сферах.

Наступним  важливим  кроком  у  наближенні  вищої 
юридичної  освіти  до  світових  стандартів  є  приєднання 
України  до  Болонського  процесу,  яке  відбулося  у  травні 
2005 р. на Конференції Міністрів країн Європи, відпові-
дальних  за  сферу  вищої  освіти,  «Загальноєвропейський 
простір вищої освіти – Досягнення цілей» [2]. 

Окрему  увагу  питанню  про  вищу  освіту  приділено  в 
ключовому документі, який регламентує сьогодні взаємодію 
між Україною та Європейським Союзом (далі – ЄС), зокре-
ма Угоді про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 
Європейським  Союзом,  Європейським  співтовариством  з 
атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 
[3]. У зазначеній Угоді закріплено зобов’язання України та 
ЄС активізувати співробітництво в галузі вищої освіти з ме-
тою: 1) реформування й модернізації систем вищої освіти; 2) 
сприяння зближенню у сфері вищої освіти, яке відбувається 
в рамках Болонського процесу; 3) підвищення якості та важ-
ливості  вищої  освіти;  4)  поглиблення  співробітництва між 
вищими навчальними закладами тощо. Ця Угода юридично 
закріпила європейський вибір України й поклала на неї вико-
нання низки обов’язків, у тому числі й у сфері вищої освіти. 
Отже, з’явилась реальна впевненість у тому, що вища освіта 
в Україні підніметься на якісно новий рівень, зможе реально 
відповідати світовим і, зокрема, європейським стандартам.

Безперечно, основним завданням системи вищої юри-
дичної освіти в Україні, як і в будь-якій країні світу, є під-
готовка висококваліфікованих фахівців. Ця ж позиція від-
стоюється в Концепції розвитку вищої юридичної освіти 
в  Україні,  де  зазначається,  що  вища  юридична  освіта  в 
Україні – це галузь фахової освіти, безперервний процес 
теоретичного  і практичного навчання з метою засвоєння 
сутності й змісту права, а також набуття вмінь і навичок 
застосування  його  положень  у  професійній  правничій 
діяльності,  який  здійснюється  у  вищих  навчальних  за-
кладах,  де  зосереджено  висококваліфікований  науковий 
і науково-педагогічний персонал,  забезпечено поєднання 
навчального  процесу  з  науково-практичною  діяльністю 
й готуються компетентні кадри в галузі права відповідно 
до стандартів вищої освіти. При цьому основне завдання 
вищої  юридичної  освіти  в  Україні  –  це  підготовка  ква-
ліфікованих  фахівців  у  галузі  права,  які  працюють  для 
утвердження в суспільстві верховенства права та розвитку 
правової свідомості й правової культури громадян [5].
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Для реалізації зазначеного в Концепції завдання функ-
ціонує  система  вищих  юридичних  навчальних  закладів 
України. Однією  з  ланок  системи вишів України  є  коле-
джі. Сьогодні коледжі як навчальні заклади функціонують 
у  більшості  країн  світу.  Так,  у  Великобританії  та  США 
коледжі є вищими навчальними закладами [6]. Що ж сто-
сується Європи,  то  тут  у  значній частині  країн ЄС вони 
належать  до  так  званих  «середніх»  начальних  закладів, 
зокрема  мова  йде  про  Францію,  Бельгію,  Швейцарію.  
В  Україні  коледж  належить  до  типу  вищого  навчально-
го закладу. Так, згідно з ч. 3 ст. 28 Закону України «Про 
вищу  освіту»  від  01  липня  2014  р.,  коледж  –  це  галузе-
вий вищий навчальний заклад або структурний підрозділ 
університету,  академії чи  інституту, що провадить освіт-
ню діяльність, пов’язану зі здобуттям ступенів молодшого 
бакалавра  й/або  бакалавра,  проводить  прикладні  наукові 
дослідження. Крім того, коледж також має право здійсню-
вати підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста [7].

Варто  відзначити  те, що  більшість  ідей,  які  сформу-
льовано в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, адек-
ватно  відображено  та  закріплено  в  Законі України  «Про 
вищу освіту» від 01 липня 2014 р. [3]. Причому такі по-
зитивні зміни стосуються як вишів загалом, так і коледжів 
зокрема. Так, зокрема, мова йде про надання академічної 
автономії вишам, сутність якої полягає в тому, що кожен 
вищий навчальний заклад отримав право впроваджувати 
власні освітні та наукові програми; закріплення фінансо-
вої та господарської автономії, сутність якої зводиться до 
того, що вищі навчальні заклади можуть відкривати влас-
ні рахунки, отримувати кредити, розпоряджатися майном 
і землею. Крім того, коледжі можуть займатися науково-
дослідницькою  діяльністю,  розробкою  перспективних 
напрямів  наукових  досліджень;  значно  посилилась  роль 
студентського самоврядування тощо. 

Варто  звернути  увагу  на  те,  що  Закон  України  «Про 
вищу освіту» від 01 липня 2014 р. чітко сформулював за-
вдання, які ставляться перед будь-яким вищим навчальним 
закладом в Україні, в тому числі й коледжем. Відповідно до 
ст. 26 цього Закону, основними завданнями коледжу як ви-
щого навчального закладу є такі: 1) провадження на високо-
му рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття осо-
бами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними 
спеціальностями;  2)  участь  у  забезпеченні  суспільного  й 
економічного  розвитку  держави  через  формування  люд-
ського капіталу; 3) формування особистості шляхом патрі-
отичного, правового, екологічного виховання, утвердження 
в учасників освітнього процесу моральних цінностей, со-
ціальної активності, громадянської позиції та відповідаль-
ності,  здорового способу життя, вміння вільно мислити й 
самоорганізовуватися в  сучасних умовах; 4)  забезпечення 
органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, на-
укової й інноваційної діяльності; 5) створення необхідних 
умов  для  реалізації  учасниками  освітнього  процесу  їхніх 
здібностей  і  талантів; 6)  збереження та примноження мо-
ральних, культурних, наукових цінностей і досягнень сус-
пільства; 7) поширення знань серед населення, підвищення 
освітнього й культурного рівня громадян; 8) налагодження 
міжнародних зв’язків і провадження міжнародної діяльнос-
ті в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва й культури; 9) 
вивчення  попиту  на  окремі  спеціальності  на  ринку  праці 
[7]. Безперечно, кожне із цих положень має окреме змістове 
наповнення, має реально втілюватися у функціонуванні, зо-
крема, коледжів.

Маємо відзначити, що, незважаючи не позитивні зру-
шення у сфері вищої юридичної освіти, вони все ж таки 
не  дають можливість  повною мірою подолати  проблему 
відсутності  достатніх  практичних  навиків  у  студентів 
юридичних вишів. На нашу думку, високий теоретичний 
рівень викладання юридичних дисциплін має поєднувати-
ся  із  закріпленням отриманих  знань на практиці. Одним 
зі шляхів для  вирішення цієї  проблеми  є  залучення  сту-
дентів-юристів до «юридичних клінік». Сам термін «юри-
дична  клініка»  з’явився  вперше  в  Сполучених  Штатах 
Америки  [8,  с.  190]. Це  було  зумовлено  тим, що  амери-
канські юристи почали турбуватися про наближення своєї 
академічної освіти до проблем практики, адже очевидною 
й гострою стала проблема складності поєднання теорії та 
практики. 

Що ж стосується України, то запровадження «юридич-
них клінік» у діяльності юридичних коледжів як галузе-
вих навчальних закладів фактично можливе. Разом із тим, 
незважаючи на таку можливість, у більшості юридичних 
вишів  «юридичні  клініки»  відсутні.  Традиційно  серед 
причин називають  те, що вищі навчальні  заклади не хо-
чуть  створювати  такі  клініки,  тому що це начебто  тягне 
за собою значні фінансові, організаційні витрати, і ще од-
ним  важливим  аргументом  є  те, що  участь  у  діяльності 
такої клініки стане повторенням інших наявних курсів, де 
студентам дають практичні навички для роботи, або осо-
бисті  переконання  деканів  у  безглуздості  викладання  та 
існування клінік. Тому  іноді  студентські організації  самі 
організовують клініку й вирішують усі проблеми з  її об-
лаштуванням [9, с. 113]. 

На нашу думку,  вирішення проблеми відсутності  до-
статніх практичних навиків у студентів юридичних вишів 
має комплексну природу й зумовлюється багатьма чинни-
ками. При цьому саме «юридичні клініки», які діяли б при 
юридичних  коледжах,  змогли  б  позитивно  вплинути  на 
вирішення цієї проблеми.

Отже, в результаті проведеного дослідження можна за-
робити такі висновки:

1. Однією  із  центральних  проблем  вищої юридичної 
освіти в Україні є відсутність у студентів-юристів достат-
ніх практичних навиків, щоб вони після завершення вишу 
одразу ж ефективно і якісно могли надавати юридичні по-
слуги та вирішували поставлені перед ними роботодавцем 
завдання. Розв’язання цієї проблеми передбачає комплек-
сний підхід як шляхом поєднання вже наявних можливос-
тей для студентів-юристів, так і шляхом створення нових. 

2. До  вже наявних можливостей для  студентів-юрис-
тів можна зарахувати насамперед якісне опанування юри-
дичних дисциплін; спецкурсів, які створюються з ураху-
ванням вимог практики; активну участь у міжнародному 
співробітництві, зокрема, шляхом здобуття чи продовжен-
ня вищої освіти закордоном, участь у програмах подвійно-
го дипломування; участь у семінарах, тренінгах та інших 
заходах, які організовують як українські, так і закордонні 
спеціалісти в галузі юриспруденції.

3.  Чинний  Закон  України  «Про  вищу  освіту»  від  01 
липня 2014 р. надав широкі можливості для вишів в Укра-
їні, у тому числі й для коледжів. Ми переконані в тому, що 
важливим кроком у  вирішенні  проблеми  відсутності  до-
статніх практичних навиків у студентів юридичних вишів 
є створення при коледжах «юридичних клінік». Такі клі-
ніки зможуть надати студентам-юристам необхідні прак-
тичні навики, допоможуть краще та ґрунтовніше засвоїти 
пройдений теоретичний матеріал. 
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У статті проаналізовано правові та організаційні засади створення та функціонування Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР 
на початку 1920-х рр. На основі нормативно-правових актів та архівних матеріалів досліджено організаційну структуру та повноваження 
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The legal and organizational basis of creation and functioning of the National Commissariat of Health of the USSR in the early 1920s is 
analyzed in this article. On the basis of legal acts and archival materials the organizational structure and powers of the National Commissariat 
of Health of the USSR are investigated. As the result of the analysis of the legal status of the National Commissariat of Health of the USSR it is 
proved that the Soviet system of state administration bodies in the field of health was built upon the principle of centralization of management 
and the clear hierarchy.
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Постановка проблеми. Охорона здоров’я населення є 
одним із найважливіших напрямків діяльності держави. У 
зв’язку із цим перед системою охорони здоров’я, як скла-
довою частиною соціально-економічного розвитку країни, 
постають складні завдання, масштабність  і значення яких 
вимагає від усіх без винятку органів державної влади ре-
тельного  виконання  тих  чи  інших  функцій  державного 
управління  [1]. Здійснення реформи системи органів дер-
жавного  управління  охорони  здоров’я  на  європейських 
засадах  демократизму,  незалежності,  законності  та  гума-
нізму  потребує  глибокого  дослідження  історичних  етапів 
їх створення й функціонування. Одним із основних таких 
етапів  є  радянська доба,  яка  залишила  в  спадщину низку 
негативних рис діяльності органів державного управління 
в умовах тоталітарного режиму, які потребують ретельного 
вивчення для врахування їх під час процесу вдосконалення 
органів державного управління охорони здоров’я незалеж-
ної України.

Стан дослідження. У  науковій  літературі  окремим 
питання правового статусу органів державного управлін-
ня УСРР в 1920-х рр. присвячено ряд праць. Зокрема, це 
питання  було  предметом  дослідження  В.Б.  Авер’янова, 
В.Д. Гончаренка, Д.В. Журавльова, В.П. Єрмоліна, І.Б. Ко-
ліушка, В.С. Калиновського, О.В. Кузьминця, Г.В. Лаврик, 
Н.Р. Нижник, В.В. Стрільця, В.М. Шаповала.

Проблеми  державної  політики  в  галузі  охорони 
здоров’я досліджували В.М. Вовк, З.С. Гладун, А.М. Грин- 
зовський, Н.Р. Нижник, О.В. Шенкаренко та інші.

Проте,  попри  увагу  науковців  до  діяльності  органів 
державної влади радянської України загалом, організацій-
но-правові засади створення та функціонування Народно-
го комісаріату охорони здоров’я УСРР розглядалися в них 
побічно, у зв’язку з дослідженням інших питань.

Мета статті – дослідження правових  та  організацій-
них засад створення та функціонування Народного комі-
саріату охорони здоров’я УСРР на початку 1920-х рр.
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Виклад основного матеріалу.  Із  моменту  проголо-
шення радянської влади на території України розпочалося 
створення нової системи органів державної влади.

Становлення системи органів охорони здоров’я УСРР 
відбувалося  в  складних  політичних  та  соціально-еконо-
мічних умовах, спричинених громадянською війною, на-
слідками бойових дій, існуванням різних систем та форм 
надання медичної допомоги, що залишилися в спадок від 
Російської імперії.

Народні комісаріати УСРР як центральні органи дер-
жавного  управління  створювалися  за  зразком  органів 
державної  влади  РСФРР  [2,  с.  15].  На  початковому  ета-
пі  їх  діяльність  регламентувалася  Конституцією  РCФРР  
1918 р. [3, с. 142–158]. Крім Конституцією РCФРР 1918 р., 
на терени УСРР переносилася дія відповідних законодав-
чих актів РСФРР, у тому числі у сфері охорони здоров’я. 
Як зазначає В.В. Воробйов, це відбувалося або без належ-
ного  юридичного  оформлення  нормативно-правових  ак-
тів, або шляхом прямого запозичення їх органами держав-
ної влади й управління Української СРР [4, с. 161].

Згідно  з  Конституцією  УСРР,  прийнятою  Всеукраїн-
ським  Центральним  Виконавчим  Комітетом  14  березня 
1919 р., «завідування окремими галузями керування кра-
їною накладається на окремі відділи В.Ц.В.К.Р., Народні 
Комісаріяти на чолі із Завідуючими, обраними В.Ц.В.К.Р. 
Кількість, межі відання відділів і їх внутрішня організація 
установлюється В.Ц.В.К» [5, с. 57].

Отже,  народні  комісаріати  як  органи  державного 
управління  створювалися  для  керівництва  окремими 
галузями  суспільного  життя.  Відповідно  до  постанови 
Ради Народних Комісарів УСРР  «Про Народний  коміса-
ріат охорони здоров’я (Положення)» від 2 лютого 1919 р.  
створено  Народний  комісаріат  охорони  здоров’я  УСРР 
(Далі – НКОЗ УСРР), який проголошувався центральним 
органом, що здійснював «керівництво всією медико-сані-
тарною  справою  Української  Соціалістичної  Радянської 
Республіки» [6].

Положення  «Про  Народний  Комісаріат  охорони 
здоров’я УСРР» 1919 р. закріпило основні повноваження 
НКОЗ УСРР, зокрема:

1) розроблення й підготовка законодавчих норм у сфе-
рі медико-санітарної справи;

2)  спостереження  і  контроль  за  застосуванням  цих 
норм і прийняття заходів до неухильного їх виконання;

3) видання обов’язкових для всіх установ і громадян УСРР 
розпоряджень і постанов у сфері медико-санітарної справи;

4) сприяння всім закладам Радянської Республіки у ви-
конанні медико-санітарних задач;

5) організація і керівництво центральними медико-сані-
тарними установами наукового та практичного характеру;

6)  фінансовий  контроль  і  фінансове  сприяння  діяль-
ності медико-санітарних установ;

7) об’єднання, узгодження й загальне керівництво ме-
дико-санітарною діяльністю місцевих раддепутатів [6].

Варто погодитися з вітчизняним ученим А.М. Гринзов-
ським, який зазначає, що питання нормативно-правового 
забезпечення діяльності медичної галузі було винесено як 
пріоритетне завдання центрального органу управління га-
луззю [7, с. 215; 8, с. 45]. У серпні 1922 р. І Всеукраїнська 
санітарна рада, скликана Народним комісаріатом охорони 
здоров’я УСРР, постановила «переглянути, кодифікувати 
й  зареєструвати чинні  законодавчі  акти  і  розпорядження 
по  санітарній  частині»  [9,  с.  92].  Для  цього  при  НКОЗ 
УСРР було створено відповідний апарат, до якого входили 
фахівці-юристи.  За  результатами  діяльності  зазначеного 
апарату  створено  «Кодекс  законів  про  охорону  здоров’я 
в УСРР». Проте цей кодекс не було прийнято. Водночас 
підготовлені  матеріали  увійшли  до  «Збірника  діючого 
законодавства  з  медико-санітарної  і  аптечної  справи  в 
УСРР» за редакцією народного комісара охорони здоров’я  
Д.І. Єфімова та Д.С. Кагана [10, с. 11].

Організаційна структура Народного комісаріату охоро-
ни здоров’я була схожою на структури інших наркоматів. 
Очолював  НКОЗ  УСРР  народний  комісар.  Першим  ке-
рівником цього відомства в Україні був доктор медичних 
наук П.П. Тутишкін. Народний комісар та його заступник 
призначалися  на  загальних  засадах  Тимчасовим  Робіт-
ничо-Селянським Урядом УСРР. Для вирішення найваж-
ливіших  питань,  віднесених  до  компетенції  наркомату, 
при  народному  комісарі  охорони  здоров’я  утворювалася 
колегія, що свідчить про поєднання єдиноначальності та 
колегіальності  в  державному  управлінні.  Члени  колегії 
одночасно були відповідальними керівниками відділів та 
затверджувалися урядом.

При  Народному  Комісаріаті  охорони  здоров’я  УСРР 
функціонували наступні відділи:

1) військово-санітарний відділ, що виконував завдання 
НКОЗ УСРР з особистих справ у медико-санітарній сфері;

2) санітарно-епідемічний відділ;
3) відділ лікувальної медицини.
Як зазначалося в Положенні «Про Народний Комісарі-

ат охорони здоров’я УСРР» 1919 р., другий та третій відді-
ли займалися питаннями цивільної медицини [6]. Усі три 
зазначені відділи функціонували в тісній співпраці, зокре-
ма шляхом проведення об’єднаних засідань колегій трьох 
названих відділів;

4)  відділ  страхової  медицини,  що  завідував  медико-
санітарною частиною установ Народного комісаріату со-
ціального  захисту. До  його  повноважень  належало  й  ке-
рівництво лікарняно-санітарною частиною лікарняних кас 
держави;

5) шкільно-санітарний відділ, відповідальний за меди-
ко-санітарну частину установ Народного комісаріату про-
світи УСРР;

6)  відділ  медицини  і  санітарії  шляхів  сполучення,  в 
складі якого діяли секції залізничних та водних шляхів;

7) фармацевтичний відділ;
8) культурно-просвітницький відділ, що поділявся на 

секції:
а) поширення гігієнічних знань серед населення; 
б) загальної освіти і політичного просвітництва співро-

бітників Народного комісаріату охорони здоров’я УСРР;
в) медичної освіти по типу єдиної трудової медичної 

школи  4-х  ступенів  із  відповідними  секціями:  1)  курсів 
санітарів  (чоловіків  і жінок), 2) курсів сестер милосердя 
і братів милосердя, 3) курсів для фельдшерів і фельдше-
риць, акушерок, масажистів та інших помічників лікарів, 
4) курсів для підготовки лікарів (медичні інститути та фа-
культети).

У кожному Відділі виконавчим органом була колегія, 
керівним органом – рада. Подібні колегії та ради утворю-
ються  при  місцевих  відділах  охорони  здоров’я  (губерн-
ських, повітових і міських), в їх структурі виділяють під-
відділи, аналогічні підвідділам центрального управління.

На відміну від місцевих рад, ради центрального управ-
ління  називаються  головними,  наприклад:  головна  вій-
ськово-санітарна  рада,  головна  шкільно-санітарна  рада, 
головна фармацевтична рада та ін.

До складу головної ради, а також до колегії культурно 
просвітницького  відділу  Народного  комісаріату  охорони 
здоров’я УСРР входили й представники Народного комі-
саріату просвіти УСРР;

9) Відділ постачання складався з наступних секцій:
а)  медичного  постачання  (інструментарій,  апарати  

та ін.);
б)  господарчого  постачання  (білизна,  взуття,  продо-

вольство та ін.);
10) контрольно-фінансовий відділ (бухгалтерія);
11) відділ управління.
Окрім того, за мірою необхідності, утворюються інші 

секції. У першу чергу:
1) зуболікувальна;
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2) курортно-санітарна;
3) секція з боротьби з венеричними хворобами;
4) секція з боротьби з туберкульозом;
5) протиалкогольна;
6) секція медичної і санітарної статистики;
7) секція інформаційна з бюро друку;
8) секція судово-медична й медичної експертизи;
9) фізико-терапевтична секція з підсекціями: а) рентге-

нівською; б) електротерапевтичною; в) фотобіологічною; 
г) механо-терапевтичною;

10) психоневрологічна секція з підсекціями: а) психіа-
тричною та б) неврологічною;

11) секція одологічна (дитячого харчування, фізичного 
виховання та ін.) та інші [6].

Із метою налагодження тісної співпраці Народний ко-
місаріат охорони здоров’я УСРР мав право періодично ор-
ганізовувати спільні із зазначеними відділами з’їзди.

Крім того, при Народному комісаріаті охорони здоров’я 
УСРР утворювалися й інші органи, наприклад, для розро-
блення науково-практичних питань – вчена медична рада. 

Також  згідно  з  окремим положенням  як  дорадчий  орган 
була створена Центральна Медико-Санітарна рада за учас-
ті представників робочих організацій [6].

На місцях при місцевих радах депутатів утворювалися 
Медико-Санітарні відділи, які функціонували, керуючись 
Положенням «Про Народний Комісаріат охорони здоров’я 
УСРР» 1919 р. та інструкціями, що видавав Народний ко-
місаріат охорони здоров’я УСРР.

Висновки. Таким  чином,  викладене  вище  дозволяє 
зробити висновок, що правові засади створення та функ-
ціонування  Народного  комісаріату  охорони  здоров’я 
УСРР  визначалися  Конституцією  РCФРР  1918  р.,  Кон-
ституцією УСРР 1919 р. та Положенням «Про Народний 
Комісаріат  охорони  здоров’я  УСРР»  1919  р.  Положен-
ня «Про Народний Комісаріат охорони здоров’я УСРР» 
1919  р.  закріплювало  основні  повноваження  НКОЗ 
УСРР.  Аналіз  організаційної  структури  наркомату  до-
зволяє констатувати, що на початку 1920-х рр. наркомат 
складався з народного комісара, його заступника, колегії, 
відділів та секцій (підсекцій).
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РОЛь ПРАВОСВІДОМОСТІ У СТВОРЕННІ КРЕАТиВНих 
ТА ДЕКЛАРАТОРНих ПРЕЦЕДЕНТІВ АНГЛІЙСьКОГО ПРАВА

ThE rOLE Of LEgaL CONSCIENCE IN dEVELOPMENT Of CrEaTIVE 
aNd dECLaraTOry PrECEdENTS Of ENgLISh Law

Козаченко В.М., 
здобувач відділу теорії держави і права 

Інституту держави і права імені В.М. Корецького Національної академії наук України 

Стаття присвячена дослідженню ролі правосвідомості у створенні креативних і деклараторних прецедентів англійського права. 
Стверджується, що під час створення креативних прецедентів роль правової психології грає вирішальну роль, деклараторних – друго-
рядну. Розглядаються механізми отримання суддями нового знання щодо змісту прецедентної норми права. 

Ключові слова: правосвідомість, система загального права, судовий прецедент, креативний і деклараторний прецеденти, статутне 
право.

Статья посвящается исследованию роли правосознания в создании креативных и деклараторных прецедентов английского 
права. Утверждается, что при создании креативных прецедентов роль правовой психологии играет решающую роль, при создании 
деклараторных – второстепенную. Рассматриваются механизмы получения судьями нового знания относительно содержания преце-
дентной нормы права.

Ключевые слова: правосознание, система общего права, судебный прецедент, креативный и деклараторный прецеденты, статут-
ное право.

The article investigates the nature of consciousness in creative and declaratory precedents of English law. Argues that the creative precedents 
of the role of legal psychology plays a crucial role when creating declaratory – secondary. Consider mechanisms for obtaining the judges of new 
knowledge regarding the content of case law.

Key words: legal conscience, common law, judicial precedent, creative and declaratory precedents, statutory law.
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Постановка проблеми. Для  сучасного  юридичного 
світу характерна конвергенція правових систем. Романо-
германська  та  система  загального  права  відшуковують 
спільні знаменники. Одним  із таких є роль судових пре-
цедентів у вдосконаленні зазначених систем. У зв’язку із 
зазначеним досвід прецедентного права Англії становить 
неабиякий науковий і практичний інтерес для української 
правової системи, яка належить до її романо-германського 
різновиду.

Стан дослідження.  Система  англійського  права  за-
знала  своє достатньо розширене дослідження  з боку на-
укової спільноти. Серед останніх –докторська дисертація  
Л.О.  Корчевної  «Проблеми  різноджерельного  права: 
дослід  порівняльного  правознавства»  та  монографія 
Б.В.Малишева  «Судовий  прецедент  у  правовій  системі 
Англії». Головним  аспектом вищезазначених досліджень 
виступали з’ясування місця  і ролі судових прецедентів у 
правовій  системі  Англії.  Проблематика  правосвідомості 
як  джерело  права  у  вищезазначеній  правовій  системі  не 
досліджувалась,  тим  більше  в  контексті  поділу  судових 
прецедентів на креативні та деклараторні. 

Мета дослідження  –  аналіз  ролі  правосвідомості  у 
створенні судових прецедентів.

Виклад основного матеріалу. Як  відомо,  англійська 
правова  система належить  до  системи  загального права, 
де основним джерелом права виступає прецедент. Преце-
денти  в  англійському  праві  поділяються  на  креативні  та 
деклараторні. Під  креативними прецедентами розуміють 
прецеденти,  що  усувають  прогалини  в  правовому  регу-
лювання  та  створюють нові  норми права  [3,  с.  109],  під 
деклараторними – прецеденти, які деталізують або тлума-
чать вже існуючі [2, с. 148]. 

Роль правосвідомості у створення нової норми права 
(креативний прецедент) полягає в прийнятті суддею від-
повідного  рішення  з  конкретної  справи,  причому  суддя 
керується  як  своїм  внутрішнім  правовим  почуттям  під 
час оцінки всіх обставин справи (трансцендентальний рі-
вень),  так  і  наявними  фактичними  моделями  поведінки, 
оцінка яких у даному часовому та просторовому вимірі є 
усталеною з точки зору  їх правомірності або протиправ-
ності (онтологічний рівень).

Виходячи із зазначеного, очевидною є творча роль пра-
восвідомості у створенні прецедентної норми, яку можна 
віднести до її креативного типу. Інакше кажучи, розумова 
діяльність судді зі формулювання прецеденту є джерелом 
права. Англійський правознавець Е. Кок взагалі стверджу-
вав, що право – це досконалий розум.

У зв’язку із цим не можна не навести дуже характерну 
цитату вищезгаданого автора з цього питання: «Все те, що 
не суперечить розуму, – законно, адже розум є життям пра-
ва. Саме по собі загальне право є не що інше, ніж розум, 
який може бути осягнутим, але не кожною людиною – для 
цього потрібен витончений розум, який став таким у ре-
зультаті  тривалого  навчання,  спостереження  і  практики.  
І навіть якщо існував би розум, який мають у своєму роз-
порядженні декілька голів, і його можна було б зосередити 
в одній голові, то і в цьому випадку він би не зміг створити 
такий закон, яким є право Англії. Адже протягом багатьох 
століть  його  вдосконалювали  багато  серйозних,  освіче-
них, хоча і невідомих людей, і завдяки тривалій практиці 
воно досягло такої досконалості, що найкраще підходить 
для управління нашим королівством. Як справедливо каже 
стара приказка, ніхто не може бути мудріший за право, яке 
є досконалим розумом» [3, с. 58].

Більшість  дослідників  погоджуються  з  механізмом 
створення  судового  прецеденту  креативного  типу  (нової 
норми). Що стосується деклараторного, то тут думки на-
уковців відрізняються. 

Окремі  з  них  взагалі  не  відносять  деклараторні  пре-
цеденти до прецедентів як таких [4, с. 106; 5, с. 12]. Інші 
дотримуються  протилежної  думки  [2,  с.  148;  6,  с.  18].  

З нашої точки зору, найбільш наблизились до істини саме 
останні, оскільки в деклараторного прецеденту є наявною 
головна ознака будь-якого прецеденту взагалі – повторю-
ваність у використанні за наявності подібних умов та в су-
довій практиці – за аналогічних умов зокрема. Слід тільки 
мати на увазі, що деклараторні прецеденти головним чи-
ном стосуються тлумачення норм статутного права.

Як відомо, до складу правосвідомості входять дві скла-
дові – правова психологія і правова ідеологія. Що стосу-
ються ролі правосвідомості у створенні деклараторногго 
прецеденту, то тут необхідно зазначити таке. На нашу дум-
ку, домінуючим у створенні останнього є саме така скла-
дова правосвідомості,  як правова  ідеологія. Дійсно,  тлу-
маченню  (конкретизації)  норм  статутного  права  передує 
їх теоретичний аналіз – з’ясування телеологічної спрямо-
ваності всього нормативно-правового акту, вертикальних 
та  горизонтальних  зв’язків  з  іншим  масивом  законодав-
ства, існуючими прецедентами. Роль «правових матриць», 
«правового почуття» тут набагато менше, оскільки вже іс-
нує вектор правового регулювання, заданий попередніми 
кроками в цій сфері відповідних правотворчих інстанцій, 
у тому числі судових.

Таким чином, можемо  стверджувати, що  у  створенні 
креативних прецедентів роль правової психології грає ви-
рішальну роль, у створенні деклараторних – другорядну. 
Протилежну  закономірність  демонструє  правова  ідеоло-
гія: в першому випадку вона грає підпорядковану роль, в 
другому – домінуючу.

Окрім вищерозглянутих відмінностей двох видів пре-
цедентів  –  креативних  та  деклараторних,  неможливо  не 
зупинитись на існуючих у літературі поглядах щодо осо-
бливої ролі деклараторних прецендентів у розвитку пре-
цедентного  права  Англії.  Мова  йде  про  те,  що  останні 
складають  основу  прецедентного  права,  оскільки  тільки 
парламент  має  право  створювати  право,  а  судді  тільки 
тлумачать  його.  Так,  на  думку  англійського  дослідника 
Степхена, який працював у XIX сторіччі, судді під час ви-
рішення справи тільки оголошують (від англійського сло-
ва «declare») право,  а  не  створюють його. Цей постулат, 
як зазначає В.Б. Малишев,  і став основою деклараторної 
теорії прецеденту, згідно з якою судді своїми рішеннями 
просто виявляють вже існуючі в англійському суспільстві 
норми права. Основу деклараторної теорії були закладені 
У. Коком ще на початку XVII століття [1, с. 135].

Очевидно, що ця  позиція  історично  з’явилась  не  так 
давно,  в  порівнянні  з  початком  розвитку  самого  пре-
цедентного  права  у  XII  cтолітті.  Натомість  у  XVII–XIX 
століттях,  зрозуміло,  вже  набував  своєї  політичної  ваги 
парламент  країни,  який  активно  почав  здійснювати  пра-
вотворчу діяльність у вигляді прийняття статутів.  І  тому 
прибічники теорії розподілу влад не могли віддати пальму 
першості  у  створенні  права  суддям,  віддаючи  їм  право-
мочності його тлумачення. 

З нашої точки зору, ця теорія є даниною моді, намаган-
ням применшити роль судової правотворчості в розвитку 
права Англії. Зрозуміло, що відшуковувати право в існую-
чих суспільних відносинах неможливо без креативної ролі 
правосвідомості,  такого  її  логічного  інструментарію,  як 
аналіз, синтез, аналогія, екстраполяція. А тому більш при-
йнятними  виглядають  погляди  тих  науковців,  які  ствер-
джують про наявність суддівської правотворчості у ство-
ренні прецедентів. Так, Р. Крос із цього приводу зазначає, 
що більшість сучасних юристів підтримують думку судді 
Міліша, який ще в 1875 році наголосив, що всі норми пра-
ва справедливості та 9/10 норм загального права насправді 
були створені суддями [7, с. 46].

Починаючи  з  другої  половини XIX  cтоліття,  статутне 
право Англії починає грати більш суттєву роль у правово-
му регулюванні суспільних відносин. Але це не означає, що 
загальне право у зв’язку з цим стало «другорядним» пра-
вом.  Саме  як  право,  що  доповнює,  конкретизує  приписи 
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статутів, можна сьогодні охарактеризувати загальне право. 
Без останнього, на думку Ф.М. Решетникова, статути про-
сто не можуть функціонувати, оскільки судові прецеденти 
тлумачать,  деталізують  та  розкривають  їх  лаконічні  фор-
мулювання [8, с. 27–28]. Англійці сприймають норми, що 
створив законодавець, якими б зрозумілими вони не були, 
лише в тому разі, коли вони витлумачені, застосовані і під-
тверджені судовою практикою [9, с. 244, 246]. Навіть такі 
важливі, з точи зору господарського обігу, закони «Про век-
селя», «Про товариства», «Про купівлю-продаж», прийняті 
у ХІХ – початку ХХ сторіччя (1882 р., 1890 р., 1897 р. від-
повідно), як зазначає Л.О. Корчевна, не відкрили нічого но-
вого. Їх розглядали як «кодифікуючи акти», тобто такі, що 
впорядковують уже існуючі й застосовувані судами норми 
загального права. Як наслідок цього, у випадках сумніву в 
змісті норм даних актів допускалося звернення до судових 
рішень, які передували їх прийняттю [10, с. 144–145]. 

У  більшості  випадків  судові  прецеденти  містяться  в 
судових  звітах.  Існування  прецедентної  норми  напряму 
залежить від закріплення у звіті тексту судового рішення, 
в  якому  вона  міститься.  Лише  після  цього  таке  рішення 
стає  судовим  прецедентом.  Так  виявляється  своєрідність 
взаємозв’язків  між  прецедентною  нормою  та  звітом:  звіт 
надає їй юридичну силу, але не надає її диспозиції повної 
текстуальної визначеності (незважаючи на те, що за допо-
могою мовних засобів вона набуває матеріалізованої фор-
ми) [1, с. 107]. 

У зв’язку з вказаним особливе значення набуває розсуд 
судді, який під час розгляду справи на підставі прецеденту 
привносить до прецедентної норми дійсно щось нове. Як 
зазначає з цього приводу У. Джелдарт, процес застосування 
суддею прецедентної норми до конкретних фактів завжди 
відбувається через узагальнення. І це є підставою для по-
трапляння такої справи до судового звіту [11, с. 12]. 

Отже, в такий спосіб відбувається розвиток прецедент-
ного права Англії (це справедливо як щодо креативних, так 
і щодо деклараторних прецедентів). Суддя, який розглядає 
справу і виявляє нові факти, які не охоплюються формулою 
прецеденту попередньої подібної судової справи, уточнює 
положення  такого  прецеденту  відносно  встановлених  но-
вих  фактів.  Внаслідок  цього  може  з’явитись  прецедент, 
який є більш конкретним у порівнянні з попереднім анало-
гічним прецедентом, або новий прецедент, що є від нього 
відмінним, враховуючи нові обставини справи.

Вищезазначене ще раз підтверджує попередній висно-
вок щодо креативної ролі правосвідомості суддів у форму-
вання права. А тому немає підстав не погодитись із висно-
вком В.Б. Малишева, що судовий прецедент – це не просто 
судове  рішення,  а  ще  й  акт  правотворчості.  Саме  своїм 
правотворчим  характером  судовий  прецедент  відрізняєть-
ся від звичайного судового рішення [1, с.108]. І більш того, 
як зазначив ще в 1313 р. англійський суддя під час розгля-
ду справи, «ці слова  (мається на увазі аргументація судо-
вого  рішення  – В.К.)  ви можете  записати  в  якості  права»  
[12, с. 227].

Англійським  суддям  у  створенні  прецедентної  норми, 
крім  специфічних  правил,  допомагали  дотримання  ними 
певних принципів, які є як правотворчими, так  і обмежу-
вальними відносно такої діяльності. Мова йде про такі заса-
ди, як справедливість, розумність та суспільна доцільність 
[1, с. 147–153].

Про принцип справедливості як одну із засад їх діяль-
ності слід вести мову під час розгляду функціонування Суду 
справедливості, де судочинство здійснював лорда-канцлер. 
Практичне застосування цього принципу, на думку П. Ві-
ноградова,  полягало  в  наступному. По-перше,  в  допомозі 
праву, яка находила свій вираз в індивідуалізації обставин 
справи,  яка,  власне,  полягає  в  пристосуванні  загального 
правила до особливих обставин конкретного випадку. По-
друге, в заповненні прогалин у праві, тобто мова йшла про 
справедливість  як  першооснову  у  створенні  нової  норми 

права.  По-третє,  у  виправленні  занадто жорстких  наслід-
ків дії юридичних норм під час розгляду конкретних справ  
[13,  с.  136].  Найбільш  рельєфно  підтверджує  цю  думку 
рішення лорда Каупера  в  1705 році,  коли  він,  розглядаю-
чи  справу,  зазначив,  що  право  справедливості  обмежує, 
пом’якшує  та  виправляє  суворість,  жорсткість  і  незграб-
ність загального права; призначення права справедливості 
полягає  в  тому, щоб  захистити  загальне  право  від  хитро-
щів та підступних намірів, спрямованих проти правосуддя. 
Право справедливості, таким чином, не руйнує і не відтво-
рює загальне право, а допомагає йому [14, с. 71].

Про принцип розумності йшлося раніше. Його сутність 
полягала у відомому висловленні Е. Кока про те, що право – 
це досконалий розум. І більш того. Наголошувалось на його 
спорідненості з природним правом, яке є частиною права 
Англії.  У  зв’язку  із  зазначеним  окремі  дослідники  права 
Англії взагалі поєднували природне право з правом Розу-
му,  обґрунтовували  його  як  таке, що  засноване  на  розумі  
[13, с. 74, 148]. Англійський суддя під час створення нової 
норми змушений аргументувати її у своєму рішенні. При-
чому аргументувати і з точки зору права, і з точки зору здо-
рового глузду [1, с.131].

Під принципом доцільності в літературі розуміється по-
ложення, згідно з яким суддя, встановлюючи норму права 
шляхом вирішення певного спору, завжди повинен мати на 
увазі те, що зміст цієї норми, крім відповідності її певним 
моральним стандартам з точки зору врегулювання конкрет-
ного спору, має відповідати вимогам розвитку суспільних 
відносин, у рамках яких виник цей спір. Тому в певних ви-
падках принцип суспільної доцільності превалює над прин-
ципом справедливості [1, с. 152]. 

З нашої  точки  зору, остання теза  є  спірною, оскільки, 
як відомо, змістом права, в першу чергу, є справедливість. 
Тому  розвивати  суспільні  відносини  всупереч принципам 
справедливості означає відмовлятися від права, його при-
значення бути мірилом добра і самої справедливості. Саме 
із  цих  причин,  з  нашої  точки  зору,  в  Англії  у  свій  час  і 
з’явився Суд справедливості як антипод догматизму та фор-
малізму судів загального права.

Дійсно,  в  англійському праві  існують певні  прецеден-
ти, які важко назвати повністю справедливими. Дуже час-
то судді приносили справедливість у жертву формальним 
підходам,  процесуальним  процедурам.  Із  самого  початку 
існування прецедентного права зацікавленій стороні інколи 
було важко отримати справедливе судове рішення, оскільки 
не існувало відповідної процесуальної форми.

Другою  причиною  «недієздатності»  прецеденту  мо-
гли бути причини його помилковості, коли суддя, розгля-
даючи врегульовану цим прецедентом попередню спра-
ву як аналогію для вирішення справи, що знаходилась в 
його провадженні, був із ним не згоден. Це підтверджує 
англійський  науковець  Д.  Бейкер,  говорячи, що  англій-
ські судді не застосовували прецедент, якщо вони вважа-
ли його помилковим, обґрунтовуючи це тим, що їх колеги 
могли  допустити  помилку  під  час  винесення  рішення  і 
що було б несправедливим повторювати її, розглядаючи 
схожі  справи  [12,  с.  228]. У  такому випадку  судді, щоб 
вийти  з  проблемної  ситуації,  зазначали,  що  обставини 
справи, що є предметом їх розгляду, суттєво відрізняють-
ся від обставин тієї справи, що сформували відповідний 
прецедент. 

Але  головним  лейтмотивом  поведінки  більшості  ан-
глійських  суддів  під  час  розгляду  ними  судових  справ 
було все ж таки посилання на справедливість. Яскравим 
зразком  подібної  аргументації  виступає  приклад,  який 
навела Т.В. Апарова, коли адвокат однієї із сторін вказав 
суддям, що їх рішення суперечить прецеденту: «Я думаю, 
що ви маєте вчинити так, як це зробили інші судді під час 
розгляду аналогічної справи, інакше ми не будемо знати, 
що є правом». У відповідь суддя зауважив, що право – це 
воля суддів. Інший суддя заперечив йому, зазначивши, що 
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право  –  це  справедливість  [10,  с.  141].  Це ще  одне  під-
твердження  креативної  ролі  правосвідомості,  коли  вона 
відмовляється  від  застарілих  форм,  виходячи  з  головної 
мети свого існування – відновлення справедливості в сус-
пільних зв’язках.

Зазначений  висновок  також  підтверджує  загальновиз-
нана  в  літературі  думка щодо  часу  виникнення  доктрини 
судового  прецеденту  як  обов’язкової  форми  вирішення 
подібної  за  своїми  обставинами  справи  –  ХIX  століття. 
Так,  на  думку  англійського  дослідника  Р.  Кросса,  тільки  
в ХIХ столітті доктрина абсолютної зв’язаності прецеден-
том була сприйнята судами, і принцип stare decisis (виріши-
ти так, як було вирішено раніше) набув повного визнання в 
Англії [7, с. 42]. Із цим погоджується В.Б. Малишев, коли 
стверджує, що  доктрина  прецеденту  як  цілісно  оформле-
на сукупність поглядів та правил повністю сформувалося 
лише в ХIХ столітті, а до того часу рішення вищих суддів 
Англії розглядалися нижчими лише як приклади правиль-
ного застосування певних норм та найкращий доказ  існу-
вання тієї чи іншої юридичної норми [1, с. 187]. 

Таким чином, простір для правотворчості  англійських 
суддів існував завжди, оскільки обов’язковість прецеденту 
є інтелектуальною вимогою, а не механічною, з огляду на 
те, що повністю аналогічних справ майже не існує, а тому 
суддя сам вирішує, чи є він «зв’язаним» певним прецеден-
том вищого суду [16, с. 333]. І більш того. Навіть вища су-
дова інстанція Англії – Палата лордів – виявляє певну гнуч-
кість під час застосування прецедентів. 

Так, у 1966 році остання прийняла заяву, якою перед-
бачила можливість у певних випадках відступити від пре-
цеденту. Повний текст заяви є наступним: «Їхні світлості 
розглядають прецедент як незмінне джерело, яке дає уяву 
про зміст права та порядок застосування його в конкрет-
них  випадках.  Він  забезпечує  рівень  впевненості,  яким 
особи можуть керуватися у своїх діях, так само як і ство-
рює основу для планомірного вдосконалення норм права. 
Тим не менш Їхні світлості визнають, що занадто жорстка 
прихильність  до  прецеденту може  призвести  до  неспра-
ведливості в конкретній справі, а також до невиправданих 
обмежень у розвитку права. Тому вони вважають за необ-
хідне змінити  існуючу практику та, вважаючи попередні 
рішення  Палати  лордів  взагалі  обов’язковими,  допусти-
ти можливість відступлення від них у разі необхідності. 
У зв’язку  із цим Вони будуть враховувати небезпеку ре-
троспективного порушення підстав укладання договорів, 
актів розпорядження майном, податкових відносин і, осо-
бливо, стабільність кримінального права. Ця заява не сто-
сується  застосування  прецедентів  іншими,  окрім  палати 
Лордів, Судами» [17, с.3 90]. 

Як вбачається з останнього речення заяви, право відсту-
пати від прецеденту Палата лордів зарезервувало тільки для 
себе. Разом із тим, як було показано вище, доктрина преце-
денту містить у собі багато можливостей для суддів уник-
нути застосування прецеденту у випадку, коли перші вважа-
ють за неможливе його застосування. Інструментом цього 
виступає право судді тлумачити прецедент, не дивлячись на 
його обов’язковість для судді. І знову ж таки, принцип спра-
ведливості часто виступає головним їх аргументом. Так, у 
1950 році суддя Годдард у справі R.v. Taylor оголосив, що 
намагання дотримуватись стабільності прецедентного пра-
ва не повинно переважати прагненню особи до справедли-
вості [18, с. 178–179]. 

Правосвідомість  має  гносеологічний  і  соціологічний 
модуси  свого  існування.  Гносеологічний  модус  демон-
струє  рух  від  дійсності  до  свідомості,  коли  ідеї  та  по-
гляди  виступають  як  результат  відображення  дійсності. 

Соціологічний модус  визначає перехід  від  свідомості  до 
дійсності, в результаті якого формуються певні моделі по-
ведінки. Разом із тим для правосвідомості є характерною 
наявність  певних  апріорних  форм мислення,  за  допомо-
гою  яких  стає  можливим  як  гносеологічне  дослідження 
правосвідомості,  так  і  її  втілення  в  соціальну,  зокрема 
юридичну, практику. 

У зв’язку із зазначеним слід звернути увагу на роль ін-
туїції  англійського  судді  у  формуванні  ним  прецедентної 
норми права. На думку багатьох дослідників, саме остання 
відіграє значну роль у вищезазначеному процесі. 

Так, на думку В.Б. Малишева, розуміння ratio decidendi 
як правового принципу, за допомогою якого була вирішена 
справа, є  занадто широким  і неконкретизованим критерієм 
для його виявлення в тексті судового рішення. Таку невизна-
ченість із предметом пошуку обумовлює те, що ratio decidendi 
виокремлюється суддею не за певною схемою, алгоритмом, 
а швидше за допомогою різноманітних логічних, та, що осо-
бливо характерно, інтуїтивних засобів, які складають собою 
основу своєрідного стилю юридичного мислення, притаман-
ного прецедентному праву [1, с. 225]. Холмс із цього приво-
ду зазначав: «Право існує поза логікою: воно ґрунтується на 
досвіді. Потреби часу, пануючі в суспільстві теорії моралі й 
політики, владні структури, свідоме і підсвідоме, навіть за-
бобони, які суддя поділяє зі своїми колегами, відіграють куди 
більшу роль у конструюванні норм, керуючи поведінкою лю-
дини, ніж абстрактні умовиводи» [12, с. 368].

За сучасним філософським розумінням інтуїція розгля-
дається  як  знання,  яке  отримується  пізнаючим  суб’єктом 
безпосередньо,  тобто  без  використання  спеціального  на-
укового  інструментарію:  теоретичного  (логічного),  експе-
риментального тощо. Цьому сприяють, з точки зору фено-
менології, структури свідомості, які передують досвіду і є 
вродженими атрибутами людського розуму. Екстраполюю-
чи зазначену закономірність на практику діяльності англій-
ських суддів, можна сказати, що їх правотворча діяльність 
у  створенні  прецеденту,  за  висловом Л. Фуллера, містить 
мистецький елемент [19, с. 117]. Інакше кажучи, з окремого 
юридичного казусу робляться узагальнення, які для інших 
суддів, за умови наявності подібної фабули справи, станов-
лять обов’язковий елемент практики – судовий прецедент. 
Як відомо, спосіб мислення судді романо-германської сис-
теми  побудований  протилежним  чином,  тобто  спрямову-
ється  від  загальної  норми  (норми  нормативно-правового 
акту) до обставин справи, що розглядається.

Разом із тим, як зазначається в новій філософській енци-
клопедії, «інтуїція потребує свого включення в раціонально 
усвідомлену систему понять». Тобто англійському судді без 
логічних категорій сформулювати висновок по справі, який 
потім стане прецедентом для інших суддів, стає неможли-
вим. І тут стають у нагоді такі операції формальної логіки, 
як аналогія, індукція. Як зазначає О. Зайчук, «..прецедент – 
це певна форма аргументації в спорах, що ґрунтуються на 
аналогії» [21, с. 51]. У свою чергу, Кр. Осакве зазначав, що 
мислення англійського судді є здебільшого індуктивним, у 
той час як мислення судді континентального – дедуктивним 
[22, с. 17].

Висновки. Із вищенаведеного ще раз випливає висно-
вок  щодо  креативної  ролі  правосвідомості  суддів  англо-
саксонської  системи  права  в  його  формуванні,  зокрема 
створенні ними креативних та деклараторних прецедентів. 
Причому це відбувається як за допомогою традиційних піз-
навальних засобів – категорій та операцій формальної ло-
гіки, так і із застосуванням механізмів, що традиційно роз-
глядались як такі, що лежать поза сферою раціонального, 
зокрема інтуїції. 
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ЕФЕКТиВНІСТь ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОї ДІЯЛьНОСТІ: 
ТЕхНІКО-ТЕхНОЛОГІЧНІ АСПЕКТи

ThE EffECTIVENESS Of INTErPrETaTION:  
TEChNICaL-TEChNOLOgICaL aSPECTS

Мочерад А.М.,
аспірант кафедри теорії та філософії права

Львівського національного університету імені Івана Франка

У статті досліджено аспекти ефективності інтерпретаційної діяльності з огляду на техніко-технологічні характеристики окремого 
інтерпретаційного акта. Теоретично окреслено дефекти інтерпретаційної техніки вітчизняних актів інтерпретаційної діяльності. Обґрун-
товано, що інтерпретаційна діяльність є умовою пізнання істинного змісту правової норми, а також простежено зв’язок між якістю інтер-
претаційної діяльності й рівнем ефективності правового регулювання загалом.

Ключові слова: інтерпретаційна діяльність, інтерпретаційний акт, інтерпретаційна техніка, якість, ефективність інтерпретаційної ді-
яльності, ефективність правового регулювання.

В статье исследованы аспекты эффективности интерпретационной деятельности с учетом технико-технологических характеристик 
отдельного интерпретационного акта. Теоретически обозначены дефекты интерпретационной техники отечественных актов интерпре-
тационной деятельности. Обосновано, что интерпретационная деятельность – это условие познания истинного содержания правовой 
нормы, и прослежена связь между качеством интерпретационной деятельности и уровнем эффективности правового регулирования в 
целом. 

Ключевые слова: интерпретационная деятельность, интерпретационный акт, интерпретационные техника, качество, эффективность 
интерпретационной деятельности, эффективность правового регулирования.

In the article the efficiency aspects of interpretation in view of the technical-technological characteristics of individual interpretative act. In 
theory outlined defects interpretative technique domestic acts of interpretation. Proved that interpretive activity – a condition of true knowledge of 
the content of Law and traced the relationship between the quality of interpretation and the level of efficiency of regulation in general.

Key words: interpretive activities, interpretative act, interpretive technique, quality and effectiveness of interpretation, effectiveness of 
regulation.

Постановка проблеми. Нещодавні революційні події 
в нашій країні зумовили новітній етап модернізації систе-
ми джерел права України під впливом глобальних процесів 
євроінтеграції та обраного проєвропейського вектора роз-
витку. Ураховуючи нетипову динаміку, складність завдань 
і новизну, що постає перед суб’єктами правотворчості, не-

минучим є зниження якості прийнятих нормативних актів 
(і змістовно, і формально), прогалини, суперечності, пра-
вотворчі  помилки. У  зв’язку  з  цим набувають особливої 
актуальності  акти  інтерпретаційної  діяльності  належної 
техніко-технологічної якості й, відповідно, огляд їх ефек-
тивності,  адже  інтерпретаційна  діяльність  є  сутнісним 
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стрижнем практики правозастосування, а її первинна час-
тина – інтерпретаційний акт – основним засобом розкрит-
тя правильного змісту та форми правових явищ. Виникає 
потреба розкрити ефективність інтерпретаційних актів із 
позиції техніко-технологічних характеристик окремого ін-
терпретаційного акта.

Стан дослідження. Проблему  ефективності  інтер-
претаційних актів і особливості їх техніко-технологічних 
якостей  досліджували  вітчизняні  та  зарубіжні  науков-
ці,  а  саме:  В.М.  Баранов, М.О.  Власенко,  А.В.  Зубенко,  
Т.В. Кашаніна, Л.Г. Матвєєва, М.В. Оніщук, С.Г. Пішина, 
А.Л.  Скрябін,  Ф.Н. Фаткуллін,  І.Д. Шутак  та  ін.  Проте, 
ураховуючи  швидкоплинність  часу,  оновлення  системи 
джерел права й інші суспільні перетворення, можемо кон-
статувати, що проблема й надалі потребує досліджень.

Мета статті –  охарактеризувати  ефективність  інтер-
претаційної діяльності в Україні  з позиції  її  техніко-тех-
нологічних аспектів.

Виклад основного матеріалу.  Істинним  показником 
якісного  рівня  будь-якої  діяльності  є  її  ефективність  у 
конкретних  суспільно-політичних  реаліях.  Безперечно, 
питання  ефективності  національного  законодавства  осо-
бливо  загострюється  за  умов,  коли  система  суспільних 
відносин  ще  недостатньо  стабільна  й  потребує  впоряд-
кування  державою  [1,  c.  69].  Така  «перехідна»  ситуація 
властива сьогодні правовій системі України. Це актуалізує 
теоретичні та практичні дослідження ефективності інтер-
претаційної діяльності, вимагає максимального вдоскона-
лення  інтерпретаційних  актів  і  неухильного  дотримання 
техніко-технологічних рекомендацій їх розроблення.

Акти інтерпретаційної діяльності є одним із видів пра-
вових актів, тому для комплексного дослідження їх ефек-
тивності доцільно розглянути ефективність як категорію 
загального наукового надбання та ефективність у площині 
правової науки.

Термін  «ефективність»  уживають  говорячи  про  на-
уку загалом і зараховують до загальнонаукових категорій  
[2,  с.  397].  Кожна  з  наук,  де  використовується  термін 
«ефективність», окреслює його відповідно до свого пред-
мета  й  об’єкта  дослідження.  Наприклад,  філософія  під 
ефективністю розуміє здатність певного засобу (способу) 
досягнути  поставленого  позитивного  результату.  Еконо-
мічна теорія, своєю чергою, трактує ефективність як здат-
ність виконувати роботу й досягати поставленого резуль-
тату за мінімальних витрат часу й енергії. 

У правовій науці категорію «ефективність» уживають 
стосовно  найрізноманітніших  явищ  правової  дійсності 
(ефективність юридичної  відповідальності,  ефективність 
державного управління тощо). Щодо ефективності право-
вих актів, а отже, й актів інтерпретаційної діяльності, то 
традиційно найпоширеніша позиція розуміння їх ефектив-
ності ґрунтується на співвідношенні двох фундаменталь-
них компонентів – мети й результату. 

Так, термін «ефективність» застосовують у значенні ре-
зультату, наслідку будь-якого явища [2, с. 397]. «Ефектив-
ність права охоплює результативність дії всіх засобів, по-
кликаних забезпечити досягнення правових цілей» [3, с. 93].  
Фактично ідентичною є позиція щодо розуміння ефектив-
ності  закону: вона «містить результат дії всіх  засобів, по-
кликаних забезпечити досягнення його цілей» [4, с. 66]. 

Аналогічний алгоритм визначення ефективності актів 
інтерпретаційної  діяльності.  Критерієм  ефективності  ін-
терпретаційного  акта  є  повна міра  досягнення мети, що 
поставлена  перед  актом  тлумачення.  Визначаючи  ефек-
тивність  інтерпретаційного  акта,  беруть  до  уваги  мету 
видання  конкретної  норми  права  та  реально  досягнутий 
результат її функціонування. Іншими словами, рівень до-
сягнення цієї мети визначатиме рівень ефективності акта 
тлумачення [5, с. 360].

З  урахуванням  особливостей  інтерпретаційної  діяль-
ності  в  загальному  розумінні  метою  інтерпретаційного 

акта  є  ознайомити  в  найбільш  повному,  всебічному  та 
правильному виявленні з волею законодавця, яку вислов-
лено в певній правовій нормі, забезпечити правильність, 
конкретизацію й одноманітність розуміння та застосуван-
ня  інтерпретованої  норми,  виявити  й  заповнити  правові 
прогалини,  подолати  суперечності,  неточності,  помилки 
та інші формальні чи змістові дефекти, допущені уповно-
важеним на інтерпретаційну функцію суб’єктом. 

Усі  формально-змістові  дефекти  інтерпретаційного 
акта  можна  усунути,  використовуючи  інструменти юри-
дичної техніки й технології. Українська дослідниця актів 
інтерпретаційної  діяльності  та  їх  помилок  А.В.  Зубенко 
зазначає, що «ефективність правового регулювання в зна-
чній мірі залежить від юридичної техніки викладення тек-
сту правових актів, яка має певну специфіку і для інтер-
претаційних актів, з урахуванням особливостей їх завдань 
і функцій» [6, с. 113]. 

Під юридичною технікою теоретики права розуміють 
«сукупність правил, прийомів, способів підготовки, скла-
дання, оформлення юридичних документів, їх системати-
зації та обліку» [7, с. 28], а під юридичною технологією – 
«засоби (процедури) нормативної побудови змісту джерел 
права» [8, с. 185].

Мета юридичної техніки – це такий виклад волевияв-
лення суб’єкта правотворчості, при якому забезпечується 
простота,  ясність,  зрозумілість,  однаковість юридичного 
тексту, відсутні логічні суперечності й зведено до мініму-
му або взагалі усунуто за допомогою спеціальних методів 
і  прийомів  інші  правотворчі  помилки.  Мета  юридичної 
технології – лаконічно упорядкувати застосування методів 
і прийомів юридичної техніки. Юридична техніка й техно-
логія є взаємопов’язаними правотворчими дисциплінами 
з  однотипним  корисним  завданням  –  забезпечити  фор-
мальну і змістову якість правового акта. Використання їх 
правил, рекомендацій, прийомів, способів, засобів у пра-
вотворчій, зокрема й інтерпретаційній, діяльності є своє-
рідним негласним, само собою зрозумілим обов’язком. 

На нормативному рівні закріплено кілька документів, 
що визначають техніко-юридичні правила створення пра-
вових  актів.  Це,  зокрема, Методичні  рекомендації  щодо 
розроблення проектів законів та дотримання вимог нормо-
проектної техніки (схвалені Постановою колегії Міністер-
ства юстиції України від 21.11.2000 № 41); Правила під-
готовки проектів Кабінету Міністрів України (затверджені 
Постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 
870); Методичні рекомендації з підготовки та оформлення 
проектів законів України, НПА Президента України, Кабі-
нету Міністрів України, МНС та дотримання правил нор-
мопроектної техніки (затверджені Наказом МНС України 
від 10.12.2007 № 851). Також нещодавно, у 2014 р., Апарат 
Верховної  Ради  України  розробив  Правила  оформлення 
проектів законів та основні вимоги законодавчої техніки. 
Останній документ є доповненням до першого й більш де-
тально описує  структурні  та  змістові  правила  складання 
нормативних актів. Варто наголосити, що досі не розро-
блено й нормативно не зафіксовано акта, який закріплю-
вав  би  правила  інтерпретаційної  техніки.  Можливо,  це 
пов’язано  з  тим,  що  зазвичай  до  актів  інтерпретаційної 
діяльності  застосовують такі ж техніко-юридичні прави-
ла, як і до нормативних актів. Проте інтерпретаційні акти 
мають свої особливості, тому доцільно на офіційному рів-
ні  затвердити  формально-змістові  правила  їх  створення. 
Затвердження такого документа значно підвищить рівень 
якості інтерпретаційної діяльності та як наслідок її ефек-
тивності,  оскільки  зараз  фактично  техніко-технологічні 
вимірники якості інтерпретаційного акта не є нормативно 
врегульованими. 

У науковій спільноті як вид юридичної техніки виді-
ляють  інтерпретаційну  техніку,  під  якою  розуміють  тех-
ніку створення актів, що роз’яснюють норму й виявляють 
її точний зміст [9, с. 28]. По суті, інтерпретаційна техніка 
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вміщує сукупність тих самих інструментів, що і юридична 
техніка. Відмінність між ними в тому, що інтерпретацій-
на техніка застосовується лише під час розроблення актів 
інтерпретаційної діяльності та враховує їх особливу при-
роду – пізнання й передання справжнього змісту приписів 
права.  Інтерпретаційна техніка допомагає чітко, лаконіч-
но, зрозуміло, однозначно, вичерпно інтерпретувати нор-
ми права. 

На думку І.Д. Шутака, техніко-юридичний інструмен-
тарій тлумачення норм права складається  з двох частин: 
1)  власне  техніка  тлумачення норм права:  технічні  засо-
би  (тексти  нормативних  документів,  наукова  література, 
комп’ютерна техніка, прилади тощо); 2) технологія тлума-
чення норм права: прийоми, способи, методи, які мають 
нематеріальний характер і належать до вміння (мистецтва) 
проводити інтерпретаційну роботу [10, с. 20].

Використовуючи  правила  інтерпретаційної  техніки, 
інтерпретатор  разом  із  дослідженням  справжнього  зміс-
тового наповнення юридичного тексту автоматично здій-
снює пошук,  аналіз  і  виправлення допущених суб’єктом 
правотворчості технічно-юридичних помилок. Цікава по-
зиція російського вченого В.М. Баранова, який порівнює 
інтерпретаційну  діяльність  із  своєрідною  правовою  екс-
пертизою, вказуючи, що «тлумачення норм права схоже на 
правову експертизу, під час якої відбувається дослідження 
проектів  нормативно-правових  актів  на  предмет  їх  від-
повідності  актам  вищої  юридичної  сили  й  техніко-юри-
дичним вимогам. Тут експерт повинен також усвідомити 
сенс пропонованих норм права, зрозуміти нові юридичні 
приписи,  але,  на  відміну  від  тлумачення,  метою  якого  є 
правильне,  точне  й  однакове  розуміння  вже  прийнятих 
нормативних  положень,  основним  завданням  правової 
експертизи є виявлення розбіжностей і помилок, допуще-
них  під  час  конструювання  тексту  проекту  нормативно-
правового  акта, щоб  усунути  їх  і  тим  самим  «вберегти» 
суб’єкта  тлумачення  від  труднощів  у  роз’ясненні  норм 
права, а правозастосовувача – від дій щодо застосування 
помилкових нормативних приписів» [11, с. 256].

Систему  правил  інтерпретаційної  техніки  ділять  на 
такі групи: логічні (правила тотожності інтерпретації то-
тожних  об’єктів,  структурування  тексту  правового  акта 
тощо),  спеціально-юридичні  (конструкції,  презумпції, 
фікції,  відсилання,  примітки  тощо),  мовностилістичні 
(правила  чіткості,  точності,  універсальності,  економіч-
ності  правового  тексту,  однозначності  використовуваної 
термінології, досконалості синтаксичних конструкцій, ла-
конічності), структурні правила й засоби. 

Логічні помилки в інтерпретаційних актах найчастіше 
виникають через нівелювання суб’єктами тлумачення за-
кону тотожності. Такий недолік допускає подання визна-
чення несвідомого через несвідоме, тавтологію (повторен-
ня слів, а також дубляж однією частиною речення змісту 
іншої),  нерозмірність  законодавчого  поняття  з  результа-
том  його  тлумачення.  Частими  явищами  є  суперечності 
понять, недостатня обґрунтованість, логічні суперечності.

Також,  як  зазначає  Т.А.  Васильєва,  логічні  помилки 
можуть  полягати  в  порушенні  причиново-наслідкових 
відносин і відносин, які зіставляються, у надлишковій ла-
конічності, нерозрізненні суб’єкта й об’єкта [12, с. 139]. 

Невід’ємною  ознакою  актів  інтерпретаційної  діяль-
ності є  їх ясність, простота та зрозумілість суб’єктам чи 
суб’єктові,  якому вони  адресовані,  тому однозначність  – 
першочерговий показник якості. Цілком слушно зауважує 
О.Ф. Скакун, що для процесу інтерпретації правових норм 
ступінь однозначності є одним із найважливіших чинни-
ків.  У  випадку  однозначності  коректно  застосовуваних 
лінгвістичних  висловів  не  потрібно  ні  інтерпретації,  ні 
інших додаткових операцій, пов’язаних із дефініюванням 
використаних  термінів. Якщо ж однозначного розуміння 
законодавчого  тексту  після  його  прочитання  немає,  то 
можна сказати, що контекстуальні фактори є впливовіши-

ми, ніж текстуальні, і в процесі інтерпретації вони можуть 
відіграти важливу роль, а саме перешкодити об’єктивному 
ходу тлумачення [13, с. 239].

Неналежно  вибрані  фразові  звороти,  застарілі  слова, 
рідковживані терміни, використання невідомих термінів у 
загальновідомому значенні й навпаки зменшують соціаль-
ну та регулятивну цінність інтерпретаційного акта, закла-
дають сумніви щодо його правового авторитету. Логічним 
наслідком цього  є  зниження  ефективності  або ж  і  повна 
неефективність акта інтерпретаційної діяльності. Щоб не 
допустити  такі  мовностилістичні  неточності,  потрібно 
використовувати поширені в юридичній сфері формулю-
вання й терміни (правові дефініції), а також узгоджувати 
їх із акредитованими сучасними тлумачними словниками 
з  української  мови.  Варто  оминати  шаблонні  вислови, 
оскільки вони в багатьох правових ситуаціях не зможуть 
забезпечити тієї точності, яка необхідна для ефективного 
впливу  правових  норм  на  правовідносини. Шаблонність 
зазвичай  властива  актам  неофіційної  інтерпретаційної 
діяльності,  де  інтерпретатор часто,  не маючи достатньої 
кваліфікації  та  досвіду,  використовує  власні  вислови, 
стилістично  індивідуальне  бачення  правової  ситуації, 
неправильні  правові  конструкції,  поняття  тощо. В  актах 
офіційної  інтерпретаційної  діяльності  є  менше  згаданих 
дефектів, оскільки для них характерні усталені юридичні 
фразеологізми й терміни.

Для  якісної  та,  відповідно,  ефективної  інтерпрета-
ційної  діяльності  велике  значення  має  дотримання  ра-
зом  із  техніко-технологічними  вимогами  інших  умов 
(пов’язаних  безпосередньо  з  особою-інтерпретатором), 
що  впливають  на  процес  інтерпретаційної  діяльності. 
Недотримання  цих  вимог  має  наслідком  правоінтерпре-
таційні помилки. Наприклад, С.Г. Пішина визначає кіль-
ка  груп  причин  появи  правоінтерпретаційних  помилок: 
техніко-юридичні  умови,  професійні  умови,  морально-
психологічні умови. Техніко-юридичні умови охоплюють 
слабке  володіння  прийомами  юридичної  техніки.  Поява 
правоінтерпретаційних  помилок  зумовлена  властивос-
тями  мови.  Правоінтерпретаційні  помилки  є  наслідком 
конфлікту  права,  що  виявляється  в  наявності  полісемії, 
синонімів, архаїзмів, модернізмів, жаргонізмів,  іншомов-
них слів, професіоналізмів, юридичних кліше  і штампів, 
оцінних  понять,  легальних  дефініцій. Професійні  умови 
являють собою недостатній професійний рівень осіб, які 
в межах юридичної професії здійснюють тлумачення пра-
ва. Морально-психологічні умови відрізняються від умов 
здійснення помилок у сфері правозастосування. Оскільки 
правоінтерпретаційна  помилка  не  є  правопорушенням, 
відсутні юридичні умови для того, щоб стверджувати про 
її свідоме здійснення. Однак є підстави говорити про умо-
ви, які сприяють учиненню помилки, вони – у свідомості 
інтерпретатора [14, с. 22].

Варто  наголосити,  що  ефективність  актів  інтерпре-
таційної  діяльності  –  багатогранне  явище,  на  показники 
якого впливає чимало  інших чинників, а саме: політичні 
(стабільний суспільно-політичний лад у країні, демокра-
тичний режим, поділ  влади,  дотримання принципу  глас-
ності  інститутів  влади  тощо),  соціально-економічні  (гід-
ний  рівень  життя,  належна  матеріальна  забезпеченість 
суб’єктів  тлумачення,  суб’єктів  правозастосування  та 
населення загалом), духовні (високий рівень правосвідо-
мості та правової культури суб’єктів інтерпретаційної ді-
яльності, суб’єктів правозастосування й населення країни 
загалом тощо), організаційні (створення та функціонуван-
ня органів і службових осіб, уповноважених здійснювати 
інтерпретаційну та провореалізаційну діяльність на осно-
ві  відповідної  кваліфікації,  професійної  компетентності, 
матеріально-технічної  забезпеченості), юридичні  (право-
порядок  у  суспільстві,  неухильне  дотримання  законнос-
ті  всіма суб’єктами права, постійна праця над удоскона-
ленням  інтерпретаційної  діяльності,  вчасне  створення 
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інтерпретаційних актів відповідно до новітніх тенденцій 
у праві й суспільстві, встановлення дисциплінарної відпо-
відальності за створення інтерпретаційних актів неналеж-
ної якості тощо).

Висновки. Розглянувши техніко-технологічний показ-
ник ефективності інтерпретаційної діяльності, ми дійшли 
висновку,  що  існує  безпосередній  зв’язок  між  якістю  й 
ефективністю: належна техніко-технологічна якість інтер-
претаційного акта, тобто коли зрозумілість є умовою його 
застосування, зумовлює ефективність цього акта. І, навпа-
ки, неналежна якість акта тлумачення (нормативні поло-
ження якого є нечіткими, незрозумілими, суперечливими, 
неповними) спричинює недостатню або навіть малоефек-
тивну дію акта інтерпретаційної діяльності.

На шляху до формування техніко-юридично якісних 
інтерпретаційних  актів  є  чимало  перешкод.  Виділимо 
дві,  на  нашу  думки,  фундаментальні  перешкоди.  По-
перше,  техніко-технологічний  критерій  створення  актів 
інтерпретаційної  діяльності  в  Україні  досі  не  є  норма-
тивно врегульованим, оскільки відсутні уніфіковані пра-
вила створення інтерпретаційних актів. Доцільно надати 
творцям – інтерпретаторам норм права – конкретизовані 
рекомендації щодо організації оптимально вдалого про-
цесу  інтерпретації  та  вдосконалення  всіх  його  форм  і 
видів,  а надалі  варто розробити  єдиний документ,  який 
міститиме вимоги, правила, принципи  інтерпретаційної 
діяльності, а також нормативно його закріпити. Прийнят-
тя такого документа  істотно підвищить рівень ефектив-

ності  актів  інтерпретаційної  діяльності.  По-друге,  при-
чиною  техніко-юридичної  неякісності  є  низький  рівень 
техніко-юридичних  знань  у  суб’єктів,  що  здійснюють 
інтерпретацію  права.  Безсумнівно,  інтерпретатор  якіс-
ного  інтерпретаційного акта повинен відмінно оперува-
ти теоретично і практично категоріями інтерпретаційної 
техніки,  а  також  володіти  культурою мислення  та  мис-
тецтвом логічного аналізу, знати його загальні закони й 
уміти  правильно  їх  вибудовувати  в  письмовій  та  усній 
формах.  Варто,  як  нам  видається,  залучати  до  процесу 
тлумачення  фахівців  –  нормопроектантів,  знавців юри-
дичної техніки, а також попередньо проводити відповід-
не  навчання,  щоб  підвищити  рівень  спеціальних  знань 
суб’єктів інтерпретаційної діяльності.

Окресливши  вагомі  перешкоди,  що  знижують  ефек-
тивність  інтерпретаційної діяльності, відзначимо, що за-
галом ефективність інтерпретаційних актів є комплексним 
здобутком добротно налаштованого функціонування всієї 
правової системи держави, починаючи від вищого та за-
кінчуючи  нижнім  владними  рівнями.  Це  пояснюється 
особливістю актів інтерпретаційної діяльності, створення 
яких  поряд  із  використанням юридичних  техніко-техно-
логічних  інструментів  вимагає  інтелектуально-вольових 
ресурсів  від  суб’єктів  інтерпретаційної  діяльності  (ком-
петентності, достатнього досвіду, здатності бачити явище 
крізь призму об’єктивності), високого рівня правової сві-
домості, культури й відчуття щирої любові  та поваги до 
своєї діяльності і юриспруденції загалом. 
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та мисливського господарства

У статті розглядається вплив Селянської партії («Stronnictwоchłopskie») на захист інтересів селянства в галузі мисливства в Галичині 
кінця ХІХ ст. Висвітлено діяльність Селянської партії, здійснено порівняльний аналіз з іншими партіями та рухами проселянського спря-
мування. Виявлено її вплив на законодавчі процеси в галузі мисливства та практику їх правозастосування.

Ключові слова: організація мисливства, збитки, відшкодування, політичні процеси, Галичина, селянська партія.

В статье рассматривается влияние Крестьянской партии («Stronnictwоchłopskie») на защиту интересов крестьянства в области 
охоты в Галиции конца XIX в. Отражена деятельность Крестьянской партии, и осуществлен сравнительный анализ с другими партиями 
и движениями прокрестьянского направления. Выявлено ее влияние на законодательные процессы в области охоты и практику их пра-
воприменения.

Ключевые слова: организация охоты, убытки, возмещение, политические процессы, Галиция, крестьянская партия.

The article brings attention to the influence of Peasant Party («Stronnictwо chłopskie») on the protection the  interests of peasantry in the 
field of hunting in Galicia  in the late 19th century. The activity of Peasant Party has been highlighted and the  comparative analysis with other 
parties and peasantry movements has been conducted.  The influence of Peasant Party on the legislative process in the field of hunting as well 
as their law enforcemnet has been discussed.

Key words: hunting organisation, damages, reimbursement, political processes, Galicia, peasant party.

Постановка проблеми.  Еволюційний  розвиток  сус-
пільства відображається в різних аспектах в цілому та на 
організації мисливського господарства зокрема. Мислив-
ство головним чином зачіпає інтереси селян, які є власни-
ками земельних ділянок, та мисливців – жителів міст, які 
ведуть мисливське господарство та проводять полювання 
на  селянських  землях.  Конфлікт  інтересів  в  основному 
полягає  в  економічній  площині:  оплата  за  користування 
сервітутами  на  право  проведення  полювання;  відшкоду-
вання  збитків,  завданих  сільськогосподарським  товаро-
виробникам. Менше заторкувались гуманітарні інтереси: 
проведення полювання в релігійні свята, право отримання 
дозволу на зброю тощо. 

Із розвитком демократичних процесів у Галичині кінця 
ХІХ ст. селянство все наполегливіше впливає на власників 
мисливських господарств щодо захисту своїх прав.

Стан опрацювання. Окреслена проблематика широко 
висвітлювалась  у  періодичній пресі  того  періоду,  а  саме 
в  журналах  «Łowiec»  («Мисливець»),  «Łowiec  Polski» 
(«Польський мисливець»), «Związekchłopski» («Спілка се-
лян»),  стенографічних  звітах Галицького  сейму, мислив-
ських законах досліджуваного періоду та їх коментарях. 

Наукову розвідку цієї теми на даний час ніхто не про-
водив.

Метою публікації є  висвітлення  діяльності  Селян-
ської партії в лобіюванні інтересів селян. 

Виклад основного матеріалу. Для досягнення постав-
леної мети потрібно вирішити такі завдання: проаналізу-
вати передумови виникнення конфліктів у сфері реалізації 
прав  селянами  і  мисливцями;  виявити  і  показати  вплив 
Селянської  партії  на  формування  нормативно-правового 
регулювання мисливства в Галичині. Провести порівняль-
ний  аналіз  діяльності  Селянської  партії  та  інших  полі-
тичних організацій Галичини для відстоювання інтересів 
селян.

Однією  з  багатьох  політичних  організацій,  яка  де-
кларувала  захист  інтересів  селян,  була  Селянська  пар-
тія.  Із січня 1894 року виходить часопис «Спілка селян» 

(«Związekchłopski»)  –  друкований  орган  партії,  в  якому 
повідомляється, що  селянська  фракція  буде  відстоювати 
законні та політичні інтереси селян Галичини. Засновни-
ком  та  керівником  партії  був  Станіслав  Поточек  (1849–
1919 р.р.) [1, с. 1]. З 1893 по 1908 рік він був керівником 
Селянської партії, до якої входило до двох тисяч членів, з 
1897 по 1908 рік представляв інтереси селян у Галицько-
му сеймі, з 1907 по 1911 р.р. був депутатом Віденського 
парламенту.

Під  час  надання  права  організації  полювання  селян 
всіляко  намагались  відсторонити.  Чинне  на  той  час  за-
конодавство Австро-Угорької  імперії  забороняло надава-
ти в оренду мисливські угіддя особам, які не мали права 
на  володіння  зброєю. Цю норму широко  використовува-
ли органи державної влади, які ставили селянам перепо-
ни під час придбання зброї [2, с. 7]. Вартість дозволу на 
зброю  («Waffenpass»)  становила 2 крони  [3,  с.  242–243]. 
Не сприяла їм й інша вимога – володіння мисливським бі-
летом, вартість якого на рік становила 10 крон, а на три –  
30 крон [4, с. 2066]. Про актуальність питання щодо від-
міни мисливського білету та дозволу на зброю для отри-
мання  права  організації  мисливського  господарства  на 
власних земельних ділянках свідчить те, що його розгля-
дали на вічі у Відні, куди з’їхались селяни з усіх частин 
Австро-Угорської  імперії  [5,  с.  20].  Вони  аргументували 
відміну  обов’язкового  отримання  мисливського  білету 
тим, що плата  за мисливський білет  – це  вид податку,  а 
вони не повинні двічі сплачувати податок, користуючись 
своєю  власністю. Аналогічно  вони  аргументували  й  по-
зицію щодо відміни оплати за надання дозволу на зброю, 
оскільки  зброя є для селян  знаряддям праці.  Із  вимогою 
про  відміну  дозволів  на  вогнепальну  зброю  14  січня  
1894  року  С.  Поточек  звернувся  до  Галицького  сейму. 
Але  це  подання  було  відхилено.  Урядовий  комісар  граф  
В. Лось відповів, що ні рільництво, ні полювання не є про-
мислом, тому дозвіл необхідно отримувати [6, с. 39].

У пресі друкували багато скарг селян. Показовою ста-
ла скарга Петра Каліського із села Циранка біля Мельца. 
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Він звернув увагу, що під час проведення аукціонів старо-
сти здійснюють корупційні дії. Мисливські угіддя, які ще 
недавно здавали за 35 золотих, на даний час здали лише за 
2 золоті. Крім того, лише мисливські собаки під час полю-
вання завдавали більшої шкоди, ніж плата за користування 
угіддями. Відомий випадок, коли один селянин намагався 
самостійно отримати право полювання. Виконуючи вимо-
гу законодавства, він отримав у старости дозвіл на зброю. 
Придбавши револьвер та сплативши кошти за отримання 
мисливського білету, він все ж не зміг взяти участь в аук-
ціоні,  бо  еліта  визнала, що револьвер не  є мисливською 
зброєю [7, с. 259–260]. Це звернення було настільки добре 
аргументоване, що польська фракція у Віденському сеймі 
домоглась його включення в порядок денний [8, с. 282–283].  
Аналогічну  вимогу  ставили  селяни  гміни  Купець,  які 
скаржились, що їх не допускають до аукціону через те, що 
вони не мають дозволу на зброю [9, с. 87]. Голова партії 
С. Поточек звернувся до Галицького сейму, відзначаючи, 
що мисливські угіддя надаються бандитам, які, зустрівши 
у лісі селянина, навіть без зброї б’ють. У випадку, якщо 
людина починала тікати, то її могли і застрелити, а гміна 
не мала впливу на цю ситуацію. Відзначалось, що лише в 
Жешівському повіті за рік були три подібні випадки, коли 
було побито селян [10, с. 12–13].

Для лобіювання інтересів та вироблення спільної по-
зиції  27  серпня  1894  року  відбулось  селянське  віче  у 
Львові (зал товариства «Сокіл»), на якому були присутні  
2000 селян. Активну участь взяли й представники Селян-
ської  партії.  Керівником  віча  було  обрано  депутата  Бо-
леслава Жардецького. Розглядали й питання мисливства, 
велику увагу приділяли питанню відсторонення селян від 
права  оренди  мисливських  угідь,  проблемам  з  отриман-
ня дозволу на зброю. Крім того, депутати вимагали, щоб 
аукціон на оренду права полювання проводила гміна, а не 
старостат [11, с. 118], тому що селяни мали більший вплив 
на  орган  місцевого  самоврядування.  Селяни  покладали 
велику надію, що в новому проекті мисливського закону 
оренду права полювання повинна надавали виключно гмі-
на через проведення аукціону, участь в якому може брати 
особа, яке не має мисливського білету та дозволу на зброю 
[12, с. 13]. 

Іншою проблемою для селян щодо надання права по-
лювання була мінімально допустима площа мисливських 
угідь – 115 га, з яких повинно складатись мисливське гос-
подарство[13 с. 136]. Звісно, що селянин самостійно не во-
лодів такою великою площею землі, тому вони вимагали 
зменшити законодавчу вимогу до 50 га мінімально допус-
тимої площі мисливських угідь. Свою позицію вони аргу-
ментували тим, що в інших країнах мінімально допустима 
площа була меншою, зокрема в Альзасі – 25 га, Бадені –  
45 га, Баварії – 72 га  [14, с. 21]. Для реалізації  інтересів 
селян у частині права полювання Станіслав Поточек вніс 
до  Галицького  Сейму  пропозицію  щодо  надання  само-
стійного права полювання селянам, які мають у власності 
лише 50 га; також пропозицію заборонити право полюва-
ти біля житлових будівель, а виключне право полювання 
біля власного будинку надати його власнику. Компетенцію 
під час прийняття рішення про надання права на  корис-
тування  мисливськими  угіддями  слід  було  передати  від 
старости  до  гміни,  а  першочергове  право  оренди  пови-
нно належати власникам земельних ділянок, з яких скла-
дається мисливське господарство. Він вимагав відмінити 
обов’язковість отримання селянами дозволу на зброю та 
мисливського білету, боровся за право власників земель-
них ділянок добувати кабанів та лисиць без будь-яких до-
зволів  у  будь-який  час  і  будь-яким  способом  [15,  с.  20]. 
Для лобіювання цих вимог члени партії були зобов’язані 
збирати підписи селян на підтримку [16, с. 143]. 

Велике значення для селян мало вирішення проблеми 
відшкодування  збитків.  Для  лобіювання  цього  питання 
партійний часопис публікував звернення селян. Зокрема, 

селянин та член Селянської партії А. Креніна з Слотвіни 
зазначав, що в їхньому селі лише в 1894 році селянам було 
завдано збитків на 27 золотих від кабанів, на 24 золотих – 
від вовків та на 7 золотих – від лисиць. Було складено від-
повідні документи, на які ніхто не реагує. У випадку звер-
нення селянина до орендаря права полювання той зухвало 
відповідав, «що селяни того кабана чи вовка за хвоста не 
зловили» [17, с. 143]. Селяни справедливо відзначали, що 
прийняті сто років тому патенти Австрійського монарха, 
за  якими мали  б  відшкодовувати  збитки,  на  практиці  не 
мають  жодного  значення  [18,  с.  125–128].  Селяни  були 
також  незадоволені  бюрократичними  процедурами,  че-
рез які не вирішувались конфліктні ситуації про відшко-
дуванні  їм збитків. Відповідно до діючого законодавства 
механізм відшкодування збитків передбачав, що повітова 
влада скликала для цього відповідну комісію, роботу якої 
повинен був оплатити селян, який і сам зазнав збитків. Не-
логічність цих правових норм проявлялась у двох аспек-
тах. Так, із власників свійської худоби (селян), корова яких 
зайшла в чужий город, стягнути відшкодування за завдані 
нею збитки відповідно до чинного на той час законодав-
ства було набагато легше, оскільки ці справи вже вирішу-
вала гміна. Крім того, були відомі факти, коли стада козулі 
по 50 голів топчуть поля,  і збитки ніхто не відшкодовує, 
а якщо теля забіжить до лісу, то слід заплатити штраф –  
5 золотих [19, с. 37].

Основним шкідником для селян були дикі кабани, які 
завдавали збитки посівам. Щоб зменшити їх чисельність, 
державна повітова влада повинна була організовувати об-
лави, але ця вимога існувала лише на папері [20, с. 13–14]. 
Селяни домагались права добувати шкідливі та хижі види 
тварин у будь-який час. Більше того, вони були незадово-
лені, що такі види тварин, які мають позитивний вплив на 
сільське господарство – собаки, куниці, сороки, ворони, – 
мають статус шкідливих [21, с. 118]. Поза регуляторними 
нормами для селян залишалось питання доведення фактів 
добування курей лисицею, тому що цей факт практично не 
було можливості  довести. На  лисицю був  розповсюдже-
ний охоронний термін – від 15 лютого до 31 серпня, але 
сама лисиця не дотримувалась жодного охоронного термі-
ну полювання на курей. Хоча відповідно до законодавства 
Австрії,  яке  поширювалось  на  Галичину,  кожен  власник 
земельної  ділянки  мав  право  відстрілювати  кабанів,  ли-
сиць та  іншу шкідливу дичину. Але, як справедливо від-
значали селяни, ця вимога не спрацьовувала, оскільки під 
визначенням «кожен» слід було розуміти лише ту особу, 
яка мала дозвіл на зброю та мисливський білет, а селяни їх 
не мали [22 с. 21]. Більше того, навіть якщо й деяким селя-
нам без зброї, а лише застосовуючи петлі, капкани, силь-
ця,  вдавалось  добути  кабана,  вони  були  зобов’язані  зда-
ти його керівнику мисливського господарства [23, с. 91].  
У випадку, якщо селянин не дотримався цієї вимоги, його 
звинувачували  в  браконьєрстві.  Якщо  власник  на  своїй 
землі і застрелить кабана, і це стане відомо жандарму, то 
той одразу веде цього господаря як найгіршого розбійника 
до  суду. Якщо дитина,  випасаючи на полі  худобу,  відло-
вить птаха, а це зафіксує жандарм, то він веде її до суду, за 
що потім батьки сплачують великі штрафи [24, с. 12–13].

Відстоюючи  інтереси  селян,  Селянська  партія  різко 
розкритикувала  поданий  до  Галицького  сейму  законо-
проект,  в  якому  пропонувалось  зарахувати  кабанів  до 
немисливського  виду,  щоб  він  не  підлягав  охороні.  Але 
таке формулювання дозволило б мисливцям зовсім не від-
шкодовувати  збитки,  завдані  кабанами,  тобто «щоб вовк 
був  ситий,  а  вівцю  з’їли»  [25,  с.  13–14].  Противники  ж 
лібералізації процедури відшкодувань збитків вказували, 
що багато селян спеціально біля лісу після збору урожаю 
картоплі засівали поле житом лише для того, щоб кабани 
нашкодили, а вони отримали відшкодування» [26, с. 364]. 
Із  цієї  причини  Галицьке мисливське  товариство  пропо-
нувало виплачувати компенсацію «за збитки, спричинені 
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лише оленями та ланями» [27, с. 176–177], хоча деякі чле-
ни товариства, такі як граф Роман Потоцький, відзначали, 
що відсутність дієвого механізму відшкодування  збитків 
«породжує в суспільстві багато конфліктів» [28, с. 60–62].

Лобіювання  інтересів  селян  у  частині  відшкодуван-
ня  збитків дало свої результати. У 1910 році науково-лі-
тературне  видання  «Наука  і  життя»  (Львів)  відзначало, 
що мисливство стало символом нерівності  та соціальної 
кривди  для  великої маси  сільського  населення  [29]. Але 
прийнятий  у  1907  році  Мисливський  закон  забезпечив 
реально  на  практиці  відшкодування  за  завдану  дичи-
ною  шкоду,  тоді  як  попередньо  про  це  не  було  й  мови  
[30, с. 43–55]. У 1897 році новоприйнятий закон визначав, 
що відшкодуванню підлягали збитки, завдані під час про-
ведення полювання самим власником мисливських угідь, 
його працівниками, гостями та собаками, які брали участь 
у полюванні, а також за збитки, завдані на його мислив-
ському ревірі мисливськими тваринами на землі, з якої ще 
не зібрано урожай (крім збитків, що завдавали дикі качки 
та гуси) [31, с. 32–38].

Селяни,  які  у  своїй  більшості  були  віруючими-хрис-
тиянами, виступали за заборону проведення полювання в 
релігійні свята. Селянська партія також вимагала заборо-
нити полювання у  свята,  аргументуючи, що постріли на 
полюванні  негативно  позначаються  на  проведенні  бого-
служінь. Дописувач часопису «Związekchłopski» вказував, 
що депутати гмін села, в якому він проживає, одноголосно 
прийняли рішення, щоб мисливців, які полюють на тери-
торії гміни в релігійні свята, були оштрафовані у розмірі 
від 2 до 5 золотих. Це рішення було передано керівнику 
мисливського ревіру, але він відмовився його виконувати, 
посилаючись на те, що це рішення є незаконним, оскіль-
ки таких вимог у законі не передбачено [32, с. 254–255]. 
Питання заборони полювання у свята розглядали і на дру-
гому католицькому віче у Львові 1896 року. Одноголосно 
було ухвалено резолюцію про заборону полювань у неді-
лю [33, с. 13]. Слід відмітити, що селяни домоглись, щоб у 
Мисливському законі 1897 року були прийняті законодав-
чі  зміни, які  забороняють полювання у неділю та великі 
релігійні свята [34]. У подальшому мисливці намагались 
їх відмінити і в 1901 році подали до Галицького сейму по-
правку, яка б скасовувала цю вимогу, але ця пропозиція не 
знайшла більшості голосів депутатів [35, с. 151].

Слід відмітити, що селян Галичини в галузі мисливства 
відстоювала не лише Селянська партія, але й ряд україн-
ських громадських та політичних діячів. Зокрема, «..осо-
бисто Іван Франко, будучи членом Української національ-
но-демократичної партії, вносив пропозиції до ловецького 
закону, обстоюючи інтереси «хлопів» [36, с. 29–36]. Депутат 
Галицького сейму Євген Олесницький (1860–1917), член 
Народницької партії, доктор права, депутат від сільських 
гмін Стрийського повіту, відстоював право селян вільного 
полювання на власній земельній ділянці [37, с. 455–456].  
Він  намагався  внести  зміни  до  Мисливського  зако-
ну,  які  б  надавали  керівництву  гмін  повноваження 
на  проведення  мисливського  аукціону  [38,  с.  37–44],  
зазначаючи, що «… потрібно виходити з того, що грома-
да здає в оренду право на полювання,  і це є  її  інтерес, а 
на практиці виходить, що органи державної влади в особі 
старости не захищають інтереси громади, і така практика 
є  дуже поширеною»  [39,  с.  1920]. Фактично  аналогічної 
думки притримувався й депутат сільських гмін Збаразько-
го повіту Шмигельський [39, с. 98].

Селянин  Йосиф  Гурик,  депутат  Галицького  сейму  із 
сільських гмін Станиславівського повіту [39, с. 17] на за-
сіданні Галицького сейму в 1903 році на підтримку селян 
виголосив  українською  мовою  промову:  «Треба  вже  на 
власні  очі  побачити,  яку  кривду  завдає  дичина  селянам. 
Селянин змушений від початку весни до кінця осені охо-
роняти  городи, щоб  звірина  йому  не  нашкодила.… Наш 
селянин,  який цілий рік працює на  землі, не  заслуговує, 

щоб йому дичина за одну ніч все знищила» [40, с. 42]. Він 
зазначав також, що немає такого селянина, який би не хо-
тів,  щоб  відмінили  теперішній Мисливський  закон.  Але 
цей голос ніхто не хоче чути.

Іншим  адвокатом  селянства  був  депутат  Галицького 
сейму Могильницький, член Народно-християнської депу-
татської групи [41, с. 1920]. Серед іншого він підтримував 
позицію щодо проведення аукціонів виключно гмінами, а 
відмовка влади, що гміни перевантажені роботою і їм ніко-
ли організовувати аукціони, є маніпуляцією [42, с. 6].

 На захист селян виступали й польські політики. Так, 
Віктор Сколишевський,  інженер,  депутат  сільських  гмін 
повіту Велічка, член Народно-християнської депутатської 
групи в Галицькому сеймі, вперше на засіданні сейму про-
голосив тезу, що «ліси становлять загальносуспільне до-
бро»  [4,  с.  85]. На  підтримку  селян  у  Галицькому  сеймі 
він у 1903 році виступив з промовою: «Дуже складно, щоб 
власнику  землі  відшкодували  заподіяні  мисливськими 
тваринами шкоди … У нас мисливський закон не захищає 
селян у питанні оплати за заподіяну йому шкоду … Для 
селянина вона досить часто буває значною, бо це – втрата 
врожаю, який є джерелом утримання всієї родини, причо-
му  нівелюється  святе  право  розпоряджатися  своєю  при-
ватною власністю. У суспільстві набирає силу обурення, 
тому треба ще задуматись про баланс користі й шкоди від 
мисливства» [43, с. 27]. Депутат Галицького сейму Болес-
лав Жардецький намагався відмінити в Мисливському за-
коні будь-які обмеження на добування і торгівлю дичиною 
для власників земельних ділянок [44, с. 167]. 

Один  із  засновників Української радикальної партії  та 
Селянської  радикальної  партії Східної  Галичини,  депутат 
Трильовський  на  засіданні  Галицького  сейму  4  березня 
1914 року, захищаючи інтереси гуцулів, указував на непри-
пустимість конфіскації в гуцулів зброї, оскільки це – їхня 
життєва  необхідність  для  захисту  від  ведмедів  та  вовків 
[45,  с.  1653].  На  засіданні  Галицького  сейму  16  лютого 
1914  року  депутат  Іван  Курівець  (у  майбутньому  –  член 
Державного секретаріату Західноукраїнської Народної Рес-
публіки)  став на  захист селян,  звернувшись до намісника 
Галичини із зверненням щодо зловживання своїм службо-
вим становищем лісничого Юзефа Кисілевського з Великої 
Тур’їДолинського повіту. Вказувалось, що той поводиться 
з людьми, ніби він є поміщиком. Людей називає мургами, 
драбами злодіями і різними гидкими словами. Замість гро-
мадських робіт на користь села селяни косять йому сіно, а 
після роботи він  їх пригощає горілкою та ромом. Під час 
відшкодування збитків він знущається з людей, заставляю-
чи їх чекати цілий день, а щоб їм не сприкрилось, застав-
ляє в цей час різати та колоти для себе дрова. Через таку 
принизливу  процедуру  багато  селян  відмовились  від  від-
шкодувань. Визначаючи суму відшкодувань, він занижує їх 
вартість у десятки разів [46, с. 439–440].

Як  свідчать  історичні  дані,  відстоювання  власних 
меркантильних  інтересів радикалізувало суспільство, що 
гальмувало  сталий  розвиток  галузі  мисливського  госпо-
дарства.  Про  намагання  компромісного  вирішення  кон-
флікту між мисливцями та селянами свідчить стаття «Но-
вий мисливський  закон» одного  з  керівників Галицького 
мисливського  товариства  Владислава  Соловія:  «Маємо 
новий мисливський закон, ухвалений без організації деба-
тів і без громадянської війни. Бажано, щоб цей закон як-
найшвидше набув чинності, щоб закінчились сварки, щоб 
різні суспільні верстви помирились. Якщо новий мислив-
ський  закон  запрацює на повну  силу,  то  слід  забути про 
його вади. Всі закони мають недоречності, тому що вони 
створені завдяки компромісу» [47, с. 254].

Висновки.  Отже,  діяльність  Селянської  партії 
(«Stronnictwоchłopskіe»)  в  частині  захисту  мисливського 
господарства  полягала  в  корисному  для  селянства  зако-
нодавчому  забезпеченні  галузі  та  його  належному  пра-
возастосуванні.  Встановлено,  що  в  основному  конфлікт 
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інтересів  полягав  в  оплаті  за  користування  сервітутами 
для права проведення полювання, у відшкодуванні  збит-
ків,  завданих  сільськогосподарським  господарствам,  у 
дискусійності  проведення  полювання  в  релігійні  свята,в 
праві  отримання  дозволу на  зброю  тощо. У  відстоюван-

ні  інтересів  селяни  зуміли домогтись  корисних для  себе 
змін  у  законодавчому  забезпеченні  галузі  мисливського 
господарства. У лобіюванні цих інтересів Селянська пар-
тія  співпрацювала  з  іншими  партіями,  які  підтримували 
селянство. 
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Систему законодавства про правову освіту населення України розглянуто як систематизовану сукупність нормативно-правових актів 
різної юридичної сили. Схарактеризовано такі її складники: Конституція України, Закони України, підзаконні нормативно-правові акти, 
міжнародні та регіональні акти.
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та регіональні акти.

Система законодательства о правовом образовании населения Украины рассмотрена как систематизированная совокупность 
нормативно-правовых актов разной юридической силы. Изложена характеристика таких ее составляющих: Конституции Украины, За-
конов Украины, подзаконных нормативно-правовых актов, международных и региональных актов.
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правовые, международные и региональные акты.

Legislative system of legal education of the population of Ukraine is considered as a systematic set of normative-legal acts of different legal 
force. Presented characteristics of its components: the Constitution of Ukraine, the Laws of Ukraine, by-laws and regulations, international and 
regional acts.

Key words: legislative system of legal education of the population, law of Ukraine, by-laws and regulations, international and regional 
instruments.

Постановка проблеми. Сьогодні  правові  знання  не 
можуть залишатися прерогативою вузького кола фахівців-
юристів. Подальший  розвиток України  як  демократичної, 
правової та соціальної держави має супроводжуватися сут-
тєвим підвищенням рівня особистої та суспільної правової 
свідомості і правової культури. Це вимагає проведення сис-
теми заходів із правової освіти населення, створення умов 
для  набуття  необхідного  і  достатнього  обсягу  правових 
знань всіма громадянами України. Задоволення їх потреби 
в  правовій  освіті  є  важливою функцією держави, що має 
здійснюватися на чітко визначених нормативних основах. 
Організація  правової  освіти  населення України  регламен-
тується значною кількістю розрізнених нормативних актів 
різної  юридичної  сили.  Це  значно  ускладнює  здійснення 
відповідних освітніх заходів і детермінує необхідність про-
ведення систематизації правоосвітнього законодавства. 

Стан дослідження проблеми. Тематика  правового 
виховання  і  правової  освіти  викликає  науковий  інтер-
ес  фахівців  з  юриспруденції  (С.  Богачов,  О.  Данильян,  
О. Дзьобань, І. Котюк, В. Лозовой, Н. Матвіїшин, Н. Оні-
щенко, Н. Пархоменко,  І. Усенко  та  ін.). Вона  є  предме-
том досліджень у педагогічній, психологічній  (І. Голосні-
ченко, М. Городиський, Г. Костюк, С. Сисоєва, Н. Ткачова,  
М. Фіцула та ін.), історичній науках (Б. Андрусишин, А. Гуз 
та  ін.). Дотичними до цієї проблематики є праці  із  соціо-
логії (А. Бова, С. Макеєв та ін.). Однак аналізу норматив-
ної бази реалізації правової освіти в Україні в працях цих 
науковців приділено недостатньо уваги. Цікавою в даному 
контексті є наукова розвідка О. Макарової, проте цією робо-
тою не охоплені всі складники законодавства про правову 
освіту населення, не проведено його систематизації. 

Мета статті – провести  аналіз,  узагальнення  та  сис-
тематизацію нормативного  забезпечення  правової  освіти 
населення України.

Виклад основного матеріалу. Роль підґрунтя для фор-
мування системи законодавства про правову освіту насе-
лення відіграє Основний Закон нашої держави [1]. Відпо-
відні положення Конституції України (далі – Конституції) 
визначила О. Макарова. Увагу вона  акцентувала на  ст.  3 

Конституції,  відповідно  до  якої  людина  є  найвищою  со-
ціальною цінністю,  а  утвердження  і  забезпечення прав  і 
свобод людини є головним обов’язком держави. Не менш 
важливою в контексті досліджуваної проблеми, на її дум-
ку, є ст. 21, в якій йдеться про те, що права і свободи лю-
дини є невідчужуваними та непорушними. Водночас ст. 53 
закріплює право кожного на освіту. У результаті  аналізу 
наведених норм Конституції О. Макарова дійшла висно-
вку, що вони стосуються і правової освіти, оскільки остан-
ня є структурним компонентом освіти в цілому [2, с. 83].

Для  регулювання  правової  освіти  принципову  роль, 
вважаємо, відіграє і ст. 34 Конституції, у ч. 2 якої зазнача-
ється, що кожен має право вільно збирати, зберігати, вико-
ристовувати і поширювати інформацію. При цьому одним 
із видів інформації за змістом, згідно із ст. 10 Закону Укра-
їни «Про інформацію» [3], є правова інформація – будь-які 
відомості  про  право,  його  систему,  джерела,  реалізацію, 
юридичні  факти,  правовідносини,  правопорядок,  право-
порушення  і  боротьбу  з  ними  та  їх  профілактику  тощо  
(ч. 1 ст. 17),  тобто те, що утворює зміст правової освіти 
населення. У ч. 2 ст. 17 визначено джерела правової інфор-
мації: Конституція України, інші законодавчі і підзаконні 
нормативно-правові акти, міжнародні договори та угоди, 
норми і принципи міжнародного права, ненормативні пра-
вові  акти, повідомлення ЗМІ, публічні  виступи  тощо.  За 
ч. 3 ст. 17 на забезпечення доступу фізичних і юридичних 
осіб до нормативних актів держава має офіційно видавати 
їх масовими тиражами у найкоротші строки після їх при-
йняття. Фактично це – вказівка на спосіб поширення офі-
ційної  правової  інформації  як шляху  реалізації  правової 
освіти. Принциповим є також положення ст. 21,  згідно з 
якою до інформації з обмеженим доступом не може бути 
віднесена  інформація  про  життєвий  рівень  населення, 
включаючи харчування, одяг, житло (іншими словами, про 
стан реалізації права на достатній життєвий рівень, що за-
деклароване у ст. 48 Конституції), медичне обслуговуван-
ня  та  соціальне  забезпечення  (ст.ст.  46-49  Конституції), 
соціально-демографічні  показники,  стан  правопорядку, 
факти порушення прав і свобод людини. 



39

Порівняльно-аналітичне право
♦

Прямі або опосередковані вказівки на реалізацію пра-
вової освіти на різних освітніх рівнях містяться у відпо-
відних Законах України (далі – Закон). 

Згідно  із  Законом  «Про  освіту»  [4]  метою  освіти  є 
всебічний  розвиток  людини  як  особистості  та  найвищої 
цінності  суспільства,  розвиток  її  талантів,  розумових 
і  фізичних  здібностей,  виховання  високих  моральних 
якостей, формування громадян, здатних до свідомого сус-
пільного  вибору.  За  ст.  56  обов’язками  педагогічних  та 
науково-педагогічних працівників є виховання в дітей та 
молоді поваги до державного і соціального устрою Украї-
ни. Очевидно, що виховувати молодих людей як свідомих 
громадян, котрі з повагою ставляться до державних інсти-
тутів,  неможливо без  забезпечення  їх достатнім обсягом 
відповідних правових знань. 

У Законі «Про дошкільну освіту» [5] зазначено, що до-
шкільна освіта, крім іншого, сприяє формуванню в дітей 
цінностей демократичного правового суспільства. У ст. 7 
документа до завдань дошкільної освіти віднесено й на-
буття нею соціального досвіду, що передбачає опанування 
знаннями про певні правила поведінки в соціумі, в т. ч. й 
правові, та формування вмінь їх використовувати. 

Виходячи з положень Закону «Про загальну середню 
освіту» [6], правова освіта є складником загальної серед-
ньої  освіти. У контексті нашого дослідження увагу при-
вертає наступне завдання загальної середньої освіти, ви-
значене в ст. 5 цього Закону: виховання в учнів поваги до 
Конституції,  державних символів України, прав  і  свобод 
людини, почуття власної гідності, відповідальності перед 
законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків лю-
дини і громадянина.

Відповідно  до  ст.  26  Закону  «Про  вищу  освіту»  [7] 
одним  з  основних  завдань  вищого  навчального  закладу 
є формування особистості шляхом патріотичного, право-
вого,  екологічного  виховання,  утвердження  в  учасників 
освітнього процесу моральних цінностей,  соціальної  ак-
тивності, громадянської позиції та відповідальності, здо-
рового способу життя, вміння вільно мислити та самоор-
ганізовуватися в сучасних умовах.

В  умовах  високого  рівня  підліткової  злочинності 
та  значної  кількості  асоціальних  проявів  у  дитячому  та 
юнацькому середовищі важливе значення має Закон «Про 
органи  і  служби  у  справах  дітей  та  спеціальні  установи 
для дітей»  [8], яким визначено правові основи діяльнос-
ті органів і служб у справах дітей та спеціальних установ 
для дітей, на які покладається здійснення соціального за-
хисту  і  профілактики  правопорушень  серед  осіб,  які  не 
досягли 18-річного віку, у т. ч. поширення правових знань 
серед цієї категорії населення.

Суттєве значення для практичного здійснення правової 
освіти населення України мають підзаконні нормативно-
правові  акти, які розкривають механізми реалізації  зако-
нів, містять конкретні вказівки, рекомендації щодо цього. 

Короткий екскурс в  історію цього складника системи 
законодавства про правову освіту населення в пострадян-
ській Україні  виявив, що його формування  розпочалося, 
відштовхуючись від положень Постанови Ради Міністрів 
УРСР «Про заходи щодо організації юридичного всеобучу 
в Українській РСР» 1990 р. [9]. Документ передбачав такі 
заходи: створення при виконкомах місцевих Рад коорди-
наційних рад, при міністерствах  і відомствах – комісій з 
юридичного  всеобучу;  юридичне  навчання  працівників 
апарату управління, керівників і спеціалістів підприємств, 
установ,  організацій,  учнівської молоді,  інших  категорій 
громадян;  розробка  учбово-тематичних  планів  навчання 
різних категорій працівників; запровадження таких форм 
юридичного  всеобучу:  для  учнів  і  студентів  –  вивчення 
правових  дисциплін  у  загальноосвітніх  школах,  профе-
сійно-технічних училищах, середніх спеціальних і вищих 
учбових закладах, позакласне, позааудиторне правове ви-
ховання, участь в олімпіадах із правознавства тощо.

Виходячи  з  того,  що  правова  освіта  має  виконувати 
важливе  соціальне  замовлення  –  формувати  правовий 
інтелектуальний  потенціал  України,  Кабінет  Міністрів 
України у 1995 р. затвердив Програму Правової освіти на-
селення  [10],  якою  передбачалося  створення  необхідних 
умов для набуття й використання правових  знань широ-
кими  верствами  населення,  закріплювалися  основні  на-
прями правоосвітньої діяльності та першочергові  заходи 
щодо їх реалізації. 

Значення  документа  полягало  в  тому,  що  право-
ва  освіта  була  визнана  обов’язковою  в  усіх  дошкільних 
виховних,  середніх  загальноосвітніх,  професійних  на-
вчально-виховних, вищих навчальних закладах, закладах 
підвищення кваліфікації  та перепідготовки кадрів. Наго-
лошувалося на важливості безпосередньої участі юристів 
у розповсюдженні правових знань, органічному поєднанні 
правової освіти  із загальною середньою та професійною 
освітою,  культурою,  політичним,  економічним,  мораль-
ним, естетичним, іншими формами виховання. Зазначало-
ся, що інформація про державу і право, процеси в право-
вій сфері має бути відкритою і доступною, а поширення й 
одержання знань про державу і право – систематичним і 
безперервним. 

З метою поширення правової освіти та виховання грома-
дян у дусі поваги до закону і прав людини Кабінет Міністрів 
постановив  створити Всеукраїнську міжвідомчу  координа-
ційно-методичну раду з правової освіти населення [11]. 

У  2001  р. Указом Президента України  введена  в  дію 
Національна  програма  правової  освіти  населення  [12], 
мета якої – підвищення рівня правової культури і вдоско-
налення системи правової освіти населення, набуття гро-
мадянами необхідного рівня правових знань, формування 
в них поваги до права. У документі визначалися завдання 
в цьому напрямі, шляхи досягнення мети тощо. 

Крім  названих  вище,  основи  нормативного  регулю-
вання правової  освіти населення України  закладали  такі 
підзаконні акти: Указ Президента України «Про Всеукра-
їнський  тиждень права»  від  08.12.2008  р.;  Розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 
заходів з проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня 
права»  від  10.09.2014  р.;  Накази  Міністерства  юстиції 
України: «Про затвердження Порядку роботи громадської 
приймальні з надання безоплатної первинної правової до-
помоги»  від  21.09.2011  р.;  «Про  затвердження  порядку 
проведення  органами  юстиції  перевірок  стану  правової 
освіти»  від  15.11.2011 р.;  «Про  затвердження примірних 
програм  здійснення  органами  юстиції  перевірок  стану 
правової  освіти»  від  11.03.2013  р.;  «Про  затвердження 
Порядку проведення Міжнародного правничого конкурсу 
імені В.М. Корецького» від 28.10.2013 р. тощо. 

Особливу  групу  документів  у  системі  законодавства 
про  правову  освіту  населення  України  утворюють  між-
народні  та регіональні  акти.  Імплементація  їх положень, 
напрацьованих демократичною міжнародною спільною, і 
рівень упровадження загальнолюдських принципів і норм, 
які в них закріплені, є індикатором рівня розвитку націо-
нального законодавства. Наразі спрямованість правоосвіт-
ньої політики нашої держави на забезпечення всім грома-
дянам України права на освіту, у т.ч. правову, відповідає 
міжнародним стандартам.

У рамках ООН уже давно утвердилася думка, що для 
подальшого  демократичного  розвитку  світової  спільно-
ти  необхідно  щонайбільше  уваги  приділяти  вихованню 
та  освіті  молодого  покоління  в  дусі  поваги  до  людської 
гідності  на  засадах  рівності  прав.  Саме  піднесення  ролі 
прав людини визнано необхідною умовою демократизації 
суспільства, захисту природних прав людини від утиску з 
боку державних інститутів. 

Окремі аспекти правової освіти розглядалися на II Кон-
гресі  ООН  з  попередження  злочинності  та  поводження  з 
правопорушниками  (Лондон,  1960  р.).  У  Резолюції  Кон-
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гресу зазначалося, що правові знання сприяють вихованню 
свідомої життєвої позиції, заснованої на принципах права, 
справедливості й моралі, підвищенню загального рівня ста-
ну  законності  й  правопорядку,  підсиленню  ролі  кожного 
громадянина у вирішенні проблем життя суспільства.

На  Міжнародній  конференції  з  прав  людини  (Теге-
ран,  1968  р.)  було прийнято  рішення  закликати держави 
забезпечити використання всіх виховних засобів, аби мо-
лодь розвивалася на засадах поваги до людської гідності 
та прав людини. Підґрунтям такої освіти на конференції 
визнали  «об’єктивну  інформацію  і  вільне  обговорення». 
Було  зазначено,  що  підготовці  молоді  до  суспільного 
життя сприяє вивчення в освітніх закладах курсу «Права 
людини», адже ігнорування прав і свобод людини стає не 
лише особистою трагедією, а й створює передумови для 
соціальної, політичної нестабільності, породжує насилля, 
провокує  конфлікти  як  всередині  суспільств  і  країн,  так 
і між ними. Отже, те, що проголошується першими ряд-
ками Загальної Декларації прав людини: «Повага до прав 
людини і людської гідності є основою свободи, справед-
ливості та загального миру», має стати рефреном правової 
освіти ХХІ століття, стверджує І. Усенко [13, с. 14]. 

Міжнародна спільнота визнала повагу до прав люди-
ни пріоритетом і на засіданні Генеральної Асамблеї ООН 
у  1968  р.,  на  якому  вирішили  закликати  держави  вжити 
заходи  з  вивчення в школах принципів,  проголошених у 
Загальній Декларації прав людини та інших міжнародних 
стандартах з прав людини.

Конкретні  кроки щодо  розвитку  правової  освіти,  зо-
крема освіти в галузі прав людини, на міжнародному рівні 
були зроблені на 18-й сесії ЮНЕСКО в 1974 р. Результа-
том її роботи стало ухвалення Рекомендації «Про освіту з 
міжнародного співробітництва та миру і освіту стосовно 
прав людини та основних свобод», в якій містився заклик 
до усіх урядів, державних працівників у галузі освіти та 
вчителів реалізувати на практиці освіту з прав людини че-
рез відповідну освітню політику та навчальні програми. 

Не  меншого  значення  правовій  освіті,  освіти  з  прав 
людини, надається на регіональному рівні. Суттєвий вне-
сок у справу її розвитку систематично робить Рада Євро-
пи  в  особі  свого  вищого  політичного  органу  – Комітету 
Міністрів, повноваженням якого є ухвалення резолюцій і 
рекомендацій урядам країн-членів. 

У Резолюції № R (78) 41 «Про навчання прав людини» 
1978 р. Рада Європи закликала вводити навчання правам і 
основним свободам людини в систему освіти, заохочувати 
дослідження в галузі прав людини, навчати правам люди-
ни державних службовців. 

На розвиток цих положень Комітет Міністрів Ради Єв-
ропи розробив Рекомендацію № R (85) 7 «Про викладан-
ня та вивчення прав людини в школах» від 14.05.1985 р.  
[14].  Враховуючи  зобов’язання  держав-членів  у  галузі 
вивчення прав людини, прийняті на міжнародних і євро-
пейських конференціях, виходячи з того, що протягом на-
вчання  в школі  підростаюче  покоління  повинно  вивчати 
права  людини  як  частину підготовки  до життя  в  умовах 
плюралістичної демократії, урядам країн-членів і тих кра-
їн, які ще не стали членами Ради Європи, рекомендовано 
заохочувати викладання і вивчення прав людини в школах 
з урахуванням їх національних систем освіти, змісту базо-
вих законодавчих актів.

У  Додатку  до  цієї  Рекомендації  вміщено  Пропозиції 
щодо  викладання  прав  людини  в  школі.  Увагу  акценто-
вано,  що  викладання  і  вивчення  прав  людини  має  бути 
позитивно орієнтованим, оскільки численні приклади по-
рушення прав людини можуть викликати в учнів відчут-
тя  безпорадності,  відчаю,  тож  необхідно  демонструвати 
також приклади успіхів  і прогресу. Його метою є сприй-
няття й розуміння учнями понять справедливості, рівно-
сті,  свободи, миру,  гідності,  демократії. Вчителі повинні 
самостійно  знайомитися  з основними міжнародними де-

клараціями і конвенціями в галузі прав людини, роботою 
й досягненнями міжнародних організацій, що займаються 
захистом і пропагуванням прав людини. 

Певні правоосвітні заходи передбачені Рекомендацією  
№ R (78) 8 «Про юридичну допомогу та консультації» від 
2.03.1978  р.  [15].  У  ній  зазначено,  що,  крім  юридичної 
допомоги,  усуненню  перешкод  у  доступі  до  правосуддя 
сприяють юридичні  консультації  для  осіб,  які  перебува-
ють в  економічно несприятливому  стані. Держави пови-
нні  забезпечувати  їм  можливість  отримання  юридичної 
консультації  з  усіх  питань,  які можуть  зачіпати  їх  права 
та  інтереси,  а  також  забезпечувати, щоб  інформація  про 
порядок надання юридичних консультацій та про порядок 
дії системи безоплатної правової допомоги була доведена 
до відома громадськості та органів, до яких такі особи мо-
жуть звертатися за допомогою. 

У Рекомендації № R (81)7 «Про шляхи полегшення до-
ступу  до  правосуддя»  від  14.05.1981  р.  [16]  вказано, що 
держави-члени  повинні  вжити  всі  необхідні  заходи  для 
інформування громадян про засоби захисту своїх прав у 
суді.

Згідно  з  Рекомендацією № R  (85)  11  «Про  положен-
ня  потерпілого  в  межах  кримінального  права  та  кримі-
нального  процесу»  від  28.06.1985  р.  [17]  поліція  пови-
нна інформувати потерпілого про можливості отримання 
практичної і правової допомоги, компенсації з боку право-
порушників та держави. 

Відповідно до Рекомендації № R (93) 1 «Про ефектив-
ний доступ до закону і правосуддя для найбідніших верств 
населення»  від  8.01.1993  р.  [18]  уряди  країн-членів  ма-
ють  сприяти доступу найбідніших верстав населення до 
закону  («право на  захист  законом»)  такими шляхами,  як 
реалізація дій із підвищення обізнаності правників щодо 
проблем найбідніших верств населення;  заохочення роз-
витку  служб  юридичного  консультування  для  найбідні-
ших верств населення; сприяння створенню консультацій-
них центрів у районах проживання бідноти.

У 1999 р. Рада Європи прийняла Декларацію і програму 
виховання громадян у дусі демократії, заснованого на усві-
домленні ними своїх прав та обов’язків [19]. У документі 
акцентовано, що таке виховання відіграє основну роль для 
активізації участі всіх і кожного в демократичному житті на 
місцевому, регіональному, національному рівнях, що воно 
має бути безперервним процесом і тривати протягом усього 
життя людини. У Програмі, розробленій на реалізацію цієї 
Декларації, визначено такі напрямки відповідної діяльнос-
ті: вивчення основ демократії в школі, університеті, участь 
у процесі ухвалення рішень в асоціаціях школярів, студен-
тів, викладачів; підтримання партнерських зв’язків між на-
вчальними закладами, місцевими громадами, неурядовими 
організаціями, політичними органами; підсилення ролі ЗМІ 
та нових інформаційних технологій у справі виховання гро-
мадян у дусі демократії; використання різних форм добро-
вільної  участі  в  громадянському  суспільстві,  особливо на 
місцевому рівні.

Європейська  конференція  міністрів  держав-чле-
нів  Ради  Європи  з  проблем  захисту  прав  людини  (Рим,  
3-4 листопада 2000 р.) у своїй резолюції закликала вжити 
всі  можливі  заходи  для  подальшого  сприяння  вивченню 
та  розумінню  прав  людини  в  усіх  секторах  суспільства, 
зокрема у сфері підготовки юристів, а також ухвалила рі-
шення про необхідність забезпечення державами-членами 
перекладу і розповсюдження тексту Європейської Конвен-
ції з прав людини (далі – Конвенції).

На  виконання цієї  резолюції Кабінет Міністрів  ухва-
лив  низку  Рекомендацій.  Наприклад,  у  Рекомендації  
№ R (2002) 13 «Про опублікування і розповсюдження тек-
сту Європейської конвенції з прав людини і практики Єв-
ропейського суду з прав людини» від 18.12.2002 р. [20], зо-
крема, йшлося про: розповсюдження тексту цієї Конвенції 
мовою (мовами) кожної країни; опублікування рішень та 
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ухвал Суду;  регулярний  випуск  посібників  та  інших  ви-
дань  мовами  країни  для  поширення  знань  про  систему 
Конвенції та прецедентну практику Суду тощо.

У Рекомендації № R (2004) 4 «Про роль Європейської 
конвенції з прав людини в університетській освіті та про-
фесійній підготовці» від 12.05.2004 р. [21] зазначено, що 
Конвенція  є  головним  орієнтиром  у  справі  захисту  прав 
людини  в  Європі.  Поширення  знань  про  неї,  відповідні 
освітні  заходи  є  вирішальним  чинником  впровадження 
на національному рівні принципів, що відображають дух 
Конвенції. Для забезпечення ефективного її застосування 
державними органами в усіх сферах правозастосовчої ді-
яльності та відправлення правосуддя особливе значення, 
вказано у документі, має введення  знань про Конвенцію 

в  програми  університетської  освіти  і  професійної  підго-
товки.

Висновки. Отже, система законодавства про правову 
освіту населення України – це систематизована сукупність 
нормативних актів різної юридичної сили, виданих Пре-
зидентом  України,  органами  законодавчої  та  виконавчої 
влади.  В  умовах  євроінтеграції  вона  охоплює  не  лише 
вітчизняні,  але й міжнародні та регіональні акти. Відпо-
відно,  її  складниками є: Закони України, підзаконні нор-
мативно-правові  акти,  міжнародні  та  регіональні  акти. 
Перспективним  у  напрямку  дослідження  є  продовження 
аналізу вітчизняного та міжнародного законодавства з ме-
тою розширення та поглиблення нормативної бази право-
вої освіти населення України.
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ПРАВОВиЙ СТАТУС ОСОБи: ПОНЯТТЯ І КЛАСиФІКАЦІЯ

ThE LEgaL STaTUS’ Of ThE PErSON: CONCEPTS aNd CLaSSIfICaTION
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аспірант кафедри теорії та філософії права

 Львівського національного університету імені Івана Франка

Стаття присвячена дослідженню поняття правового статусу особи, його природи й сутності. Аналізується доцільність розмежування 
понять «правовий статус» і «правове становище». Наводяться різноманітні класифікації правового статусу особи та доцільність їх за-
стосування.

Ключові слова: правовий статус особи, правове становище особи, правовий модус, загальний правовий статус, спеціальний право-
вий статус, індивідуальний правовий статус.

Статья посвящена исследованию понятия правового статуса личности, его природы и сущности. Анализируется целесообразность 
разграничения понятий «правовой статус» и «правовое положение». Приводятся различные классификации правового статуса личнос-
ти и целесообразность их применения.

Ключевые слова: правовой статус лица, правовое положение личности, правовой модус, общий правовой статус, специальный 
правовой статус, индивидуальный правовой статус.

The article investigates the notion of the legal person status, its nature and essence. In the article the expediency of the distinction between 
“legal status” and “legal position”. We present various classifications legal person status and appropriateness of their use.

Key words: legal status of a person, legal position of the individual, legal mode, general legal status, special legal status, individual legal 
status.

Постановка проблеми. Найрізноманітніші  зв’язки 
держави,  особи  й  суспільства  можуть  бути  найповніше 
охарактеризовані через поняття правового статусу особи, 
що відображає основні сторони відносин особи з держа-
вою та суспільством [1, c. 231]. 

Категорія правового статусу особи за досить нетрива-
лий період упевнено ввійшла й у науковий обіг, і в поло-
ження законодавства України. Зокрема, поняття правово-
го статусу особи та його окремі види закріплено в назвах 
низки Законів України, а саме: «Про правовий статус іно-
земців  та осіб без  громадянства», «Про статус ветеранів 
війни,  гарантії  їх  соціального  захисту»  і  «Про  Єдиний 
державний демографічний реєстр  та документи, що під-
тверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її  спеціальний  статус»  тощо. Широко  застосовується  ця 
правова категорія й під час окреслення правового стату-
су таких суб’єктів права, як організації, публічно-правові 
утворення, територіальні громади, міжнародні організації 
тощо [2, c. 11–18]. Однак, незважаючи на вищесказане, у 
чинному  законодавстві  України  відсутнє  визначення  по-
няття «правовий статус».

Стан дослідження. Загальнотеоретичні питання пра-
вового  статусу  досліджувались  у  працях  С.С.  Алексєє-
ва,  А.Б.  Вєнгєрова,  Л.Д.  Воєводіна,  В.А.  Купчинського,  
Л.А.  Луць,  М.І.  Матузова,  А.В.  Міцкевича,  В.І.  Ново-
сьолова,  М.Ф.  Орзіха,  В.А.  Патюліна,  В.Н.  Протасова,  
П.М. Рабіновича, О.Ф. Скакун, Р.О. Халфіної, Л.С. Явича, 
Ц.А. Ямпольської та інших.

Мета статті –  дослідити  поняття  «правовий  статус 
особи», його природу й сутність; проаналізувати доціль-
ність розмежування понять «правовий статус» і «правове 
становище»; навести різноманітні класифікації правового 
статусу особи та доцільність їх застосування.

Виклад основного матеріалу. У юридичній літерату-
рі існує декілька підходів до визначення поняття «право-
вий статус особи» та його структури, природи й сутності. 
На нашу думку, це викликає необхідність аналізу позицій 
учених, предметом дослідження яких був правовий статус 
саме на категоріальному і структурному рівнях. 

П.М.  Рабінович  визначає  правовий  статус  особи  як 
комплекс  її  суб’єктивних  юридичних  прав  і  юридичних 
обов’язків [3, c. 84].

В.О. Котюк під правовим статусом особи розуміє су-
купність юридичних прав, свобод та обов’язків особи, які 
закріплені в чинному законодавстві й становлять соціаль-
но  допустимі  та  необхідні  потенційні можливості  особи 
мати суб’єктивні права й обов’язки, реалізувати їх у сис-
темі суспільних відносин [4, c. 100–102].

О.Ф. Скакун, крім прав, свобод, обов’язків, до структу-
ри правового статусу особи включає ще відповідальність, 
відповідно до якої  індивід як суб’єкт права (тобто як та-
кий, що має правосуб’єктність) координує свою поведінку 
в суспільстві [5, c. 378–379]. 

М.І.  Матузов  підкреслює,  що  правовий  статус  «охо-
плює, по суті, всю сферу юридичних зв’язків  і відносин 
між особистістю й суспільством. Усе те, що так чи інакше 
законодавчо визначає й закріплює (оформляє) становище 
особистості  в  суспільстві,  входить  у  поняття  правового 
статусу» [6, c. 191–192].

Порівняння різних підходів до поняття правового ста-
тусу  особи  дає  змогу  дійти  висновку,  що,  незважаючи 
на певні  відмінності  в  дефініціях  учених щодо  категорії 
«правовий статус особи», його сутністю характеристикою 
є  комплекс  суб’єктивних  юридичних  прав  та  обов’язків 
особи. Відповідно, найдоцільнішою, на нашу думку, є де-
фініція Л.А. Луць, яка під правовим статусом особи розу-
міє закріплені у відповідних джерелах права й гарантовані 
державою суб’єктивні права та юридичні обов’язки особи 
[7, c. 124].

Поняття  «правовий  статус»  і  «правове  становище» 
Латинське слово “status” (у перекладі означає положення, 
стан кого-небудь або чого-небудь, а також становище) ро-
зуміється як загальне становище окремої особи (особис-
тості) в суспільстві, сукупність усіх (або частини) її юри-
дичних прав та обов’язків [8, c. 300]. Зважаючи на такий 
неоднозначний переклад, у науковій літературі існує дис-
кусія щодо того, чи є тотожними поняття «правовий ста-
тус» і «правове становище». Більшість учених уважають 
ці поняття тотожними й не вбачають практичної чи теоре-
тичної необхідності в  їх розмежуванні, оскільки поняття 
«правовий статус» і «правове становище» збігаються й за 
етимологією,  і  за  змістом  (М.І. Матузов  [9,  c.  224–225],  
В.І. Новосьолов [10, c. 23]). На підтвердження такого ро-
зуміння, зокрема, наводиться аргумент, що законодавство, 
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юридична  практика,  друковані  джерела,  а  також  між-
народні  акти  про  права  людини  не  проводять  між  цими 
поняттями будь-яких відмінностей, уживаючи  їх  в одно-
му й  тому ж  значенні. Ці  поняття  взаємозамінні,  залеж-
но від контексту може застосовуватися той чи інший тер-
мін. Зокрема, таку точку зору підтримують М.І. Матузов,  
С.В. Черниченко, Л.Д. Воєводін, В.А. Карташкін та інші.

У зміст правового статусу поряд із юридичними пра-
вами й обов’язками деякими вченими включаються менші 
за обсягом категорії,  такі як  громадянство  (А.І. Лепьош-
кін  [11,  c.  3–11]),  гарантії  (Л.Д.  Воєводін  [12]),  відпові-
дальність  громадянина  перед  державою  й  суспільством  
(В.М.  Горшенєв  [13,  c.  13],  М.І.  Матузов  [14]),  консти-
туційно  закріплений  принцип  рівноправності  громадян 
(В.А.  Патюлін  [15,  c.  230]),  правові  гарантії  та  правова 
відповідальність  за  виконання  обов’язків  (М.С.  Строго-
вич [16]), правоздатність (В.В. Щетинін [17, c. 4]) та інші. 
Отже, зміст правового становища (статусу) особи вищев-
казані автори визначають як складне явище, що органічно 
поєднує як соціальний, так і юридичний аспекти, і розді-
ляти  поняття  «правовий  статус»  і  «правове  становище» 
недоцільно.

Н.В. Вітрук уважає, що вищевказані спроби вчених під 
час характеристики правового статусу особистості в ши-
рокому плані вийти за рамки тільки системи юридичних 
прав  і  обов’язків  є,  безсумнівно,  позитивним моментом, 
проте новий підхід до змісту цього явища вони прагнуть 
здійснити в рамках традиційного понятійного апарату, зо-
крема за рахунок розширення вже відомого науці понят-
тя правового статусу особи як системи юридичних прав і 
обов’язків. Він зауважує, що більш правильно розрізняти 
два  самостійних  поняття  –  «правий  статус  (становище) 
особи»  в широкому  значенні  і  «правовий  статус  (стано-
вище)  особи»  у  вузькому  значенні  як  взаємопов’язані 
явища, реальний зв’язок між якими можна визначити як 
відношення цілого й частини [18, c. 11]. Умовно суто тер-
мінологічно перше поняття можна позначити як «правове 
становище»,  а  друге  –  як  «правовий  статус»  (незважаю-
чи  на  етимологічну  тотожність  термінів  «становище»  і 
«статус»)  [18,  c.  25–26]. Трохи далі  по  тексту науковець 
пояснює свою думку: «Ядро,  основу правового  станови-
ща  особи  становить  система  юридичних  прав,  свобод, 
обов’язків  і  законних  інтересів особи в  їх єдності, тобто 
правовий статус особи. Структурними елементами право-
вого становища особи є громадянство і правосуб’єктність 
як необхідні  умови володіння правовим статусом особи, 
а також юридичні гарантії правового статусу особи. Осо-
бливим,  специфічним  елементом  правового  становища 
особи та його структурних складових є принципи, закрі-
плені  в  законі  або  такі, що  випливають  із  правової  при-
роди відносин особи, суспільства й держави, котрі визна-
чають сутність і зміст правового становища особи та його 
структурних елементів» [18, c. 22].

На нашу думку, поняття «правовий статус»  і «право-
ве становище» є тотожними, тут не можна не погодитися 
з думкою М.І. Матузова про те, що «в такому поділі не-
має особливої необхідності, оскільки полісемантичність, 
смислове подвоєння терміна не сприяє чіткому сприйнят-
тю й аналізу однієї  з  ключових категорій правознавства. 
Різницю  варто  проводити  не  між  правовим  статусом  і 
правовим становищем однієї й тієї ж особи, а між право-
вим статусом (становищем) різних осіб або організацій»  
[19, c. 265]. Нема будь-якої теоретичної чи практичної не-
обхідності розрізняти поняття «правовий статус»  і «пра-
вове становище» особи, адже ці поняття ідентичні, спро-
би їх розмежування виглядають штучними. Статус – це і є 
становище, стан кого-небудь або чого-небудь. Етимологіч-
но й по суті вони збігаються [20, c. 140].

Види правового статусу 
Традиційно розмежовують  загальний,  спеціальний та 

індивідуальний правові статуси.

Загальний  правовий  статус  складається  з  основних 
(конституційних) прав  і  обов’язків  громадянина. Він ха-
рактеризує  загальні  й  рівні  можливості,  вихідні  позиції 
всіх тих людей, які є громадянами цієї держави.

Спеціальний  правовий  статус  складається  з  особли-
вих, своєрідних (додаткових) прав і обов’язків певної гру-
пи  суб’єктів,  наприклад,  студентів,  пенсіонерів,  військо-
вослужбовців.  Він  характеризує  «групові»  можливості 
людей.

Індивідуальний  правовий  статус  складається  з  прав 
та  обов’язків  окремої,  персоніфікованої  особи,  які  вона 
має на цей час. Цей статус характеризує індивідуалізовані 
юридичні можливості суб’єкта в певний момент його іс-
нування [21, c. 80].

Існують  класифікації  правового  статусу  й  за  іншими 
критеріями, наприклад, В.Д. Перевалов залежно від сфери 
дії і структури правових систем виділяє таке:

–  міжнародний  (загальний)  правовий  статус  особис-
тості,  який  включає,  крім  внутрішньодержавних,  також 
права, свободи й обов’язки, вироблені міжнародним спів-
товариством і закріплені в міжнародно-правових докумен-
тах  (вони  й  будуть  становити  нормативну  основу  цього 
статусу), захист якого передбачено як внутрішнім законо-
давством, так і міжнародним правом;

–  конституційний  (базовий)  статус  особистості,  який 
об’єднує  головні права,  свободи,  обов’язки,  закріплені  в 
Основному Законі країни, який повинен володіти стійкіс-
тю, стабільністю для формування в суспільстві законності 
та правопорядку;

– галузевий статус особистості, що складається з пра-
вомочностей,  опосередкованих  окремою  або  комплек-
сною галуззю права (цивільним, трудовим, адміністратив-
ним правом тощо);

– родовий (спеціальний) статус особистості, що відо-
бражає  специфіку правового  становища окремих катего-
рій осіб (військовослужбовців, суддів, пенсіонерів та ін.), 
які можуть мати додаткові суб’єктивні права й обов’язки;

–  індивідуальний  правовий  статус,  що  характеризує 
особливості  становища конкретної людини  залежно від  її 
віку, статі, професії та інших особливостей [22, c. 549–550].

Більш різноманітні класифікації правових статусів на-
водить Н.В. Вітрук,  спираючись на  існування тих чи  ін-
ших  видів  прав,  свобод,  обов’язків  і  законних  інтересів, 
що  становлять  ядро  правового  статусу.  Зокрема,  указує, 
що особистість  стосовно конкретної держави  є  її  грома-
дянином, іноземним громадянином або особою без грома-
дянства, відповідно, і правовий статус особи в конкретній 
державі має такі різновиди, як правовий статус громадя-
нина, правовий статус іноземного громадянина і правовий 
статус особи без громадянства [18, c. 256].

Відзначаючи  поділ  всіх  прав  і  свобод  на  негативні, 
що  забезпечують  автономію особистості  від  державного 
втручання  (цивільні й політичні права та свободи),  і по-
зитивні,  які  зобов’язують  державу  сприяти  здійсненню 
прав і свобод особистості (соціальні, економіко-етичні та 
культурні права і свободи), Н.В. Вітрук виділяє, відповід-
но, негативний  і позитивний правовий статуси. На нашу 
думку, подібне перенесення класифікації прав і свобод на 
класифікацію  правових  статусів  є  мало  обґрунтованим. 
Сам термін «негативний» привносить деякий негативний 
аспект у зміст правового статусу: будучи правовим, тобто 
заснованим на нормах права, статус не може бути негатив-
ним. Сумнівність такого роду класифікації зумовлена тим, 
що всі категорії прав і свобод людини з погляду сучасних 
теорій  права  є  взаємозумовленими  та  взаємозалежними, 
відтак сепарувати цілісне правове явище, елементи якого 
гарантують юридичний  і соціальний статуси особи, не є 
виправданим.  У  цьому  стосунку  більш  аргументованою 
нам  видається  інша  класифікація,  що  здійснює Н.В.  Ві-
трук залежно від соціального призначення прав, свобод і 
обов’язків.
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Також у науковій літературі розрізняють а) загальний, 
або конституційний статус громадянина; б) спеціальний, 
або родовий статус певних категорій громадян; в) індиві-
дуальний статус; г) статус фізичних і юридичних осіб; д) 
статус  іноземців, осіб без  громадянства або  з подвійним 
громадянством, біженців; е) статус громадян, які перебу-
вають  за  кордоном;  ж)  галузеві  статуси  –  цивільно-пра-
вовий,  адміністративно-правовий  тощо;  з)  професійні  та 
посадові статуси (статус депутата, міністра, судді, проку-
рора); і) статус осіб, які працюють у різних екстремальних 
умовах  або  особливих  регіонах  країни  (на Крайній Пів-
ночі, Далекому Сході, оборонних об’єктах, секретних ви-
робництвах) [19, c. 267].

На  нашу  думку,  проводити  класифікацію  правового 
статусу особи можна за різними критеріями, кожна з по-
зицій учених щодо видів правового статусу має право на 
існування, є відносно обґрунтованою. Однак ми дотриму-
ємось погляду, що існує загальний, спеціальний та індиві-
дуальний правові статуси особи, а всі інші запропоновані 
в науковій літературі класифікації правового статусу осо-
би є лише деталізацією одного із цих трьох видів право-
вого статусу особи.

У науковій літературі пропонується ввести в категорі-
альний  апарат  загальної  теорії  права  поняття  «правовий 
модус».  Під  правовим  модусом,  зокрема,  В.А.  Патюлін, 
який увів до наукового обігу цю категорію, визначав су-
купність норм об’єктивного права, що закріплюють права 
й обов’язки суб’єктів, які належать до визначених соціаль-
них груп і відмежовані за певними критеріями. Судження 
В.А. Патюліна із цього приводу зводиться до конкретиза-
ції загального поняття правового статусу суб’єктів права 
окремого  виду  (наприклад,  громадян),  конструювання 
на  основі  поняття  правового  статусу  поняття  правового 
модусу  визначеної  категорії  цього  виду  суб’єктів  права 
з  визначеними  (відповідними)  ознаками  (наприклад,  вік, 
стать, рід занять, професія тощо) [23, c. 28–29].

В.В.  Ровний  зазначив, що  необхідність  звернення  до 
терміна  «правовий  модус»  і  доцільність  його  викорис-
тання  як  самостійної  лексичної  одиниці  вбачається  до-
сить  позитивним  кроком,  оскільки  він  спрямований  на 
збагачення юридичної лексики загалом і вирішення низки 
більш приватних юридично-технічних питань [24, c. 125]. 
Водночас  інші науковці  (О.Ю. Якимов та  ін.) сприйняли 
цю новацію негативно, зауваживши, що термін «правовий 
модус» не розкриває змісту окресленої категорії [25, c. 8], 
а  М.І.  Матузов  оцінює  його  як  не  цілком  «елегантний» 
стилістично й зайвий. Натомість основною ознакою кате-
горії «правовий модус», на думку В.А. Патюліна, є її кон-
кретність  і  соціальна  спеціалізованість,  тому цей  термін 
застосовується для визначення особливого (за колом осіб, 
у часі, просторі тощо) спеціального правового становища 
суб’єкта, тобто поряд із поняттям «спеціальний правовий 
статус» [23, c. 28].

У  перекладі  з  латини  modus  –  це  міра,  межа,  спо-
сіб,  правило  [8,  c.  217]. У XVII–XVIII  століттях модусом 
окреслювали  властивість  предмета,  характерну  йому  не 
постійно,  а  лише в певному стані,  на  відміну від  атрибу-
та (невідчужуваної властивості предмета). Пізніше право-
вим модусом почали визначати обсяг  і межі специфічних 
прав і обов’язків, особливе становище визначеної категорії 
суб’єктів  [2,  c.  11–18].  Ідея,  пов’язана  з  правовим  моду-
сом, одержала певну підтримку серед науковців. Зокрема, 
запропоновано  співвідносити  категорії  «спеціальний  пра-

вовий статус» і «правовий модус» як загальне й особливе  
[26, c. 48]. Обсяг спеціального статусу є базовим для форму-
вання категорії правового модусу як конкретизованої, соці-
ально спеціалізованої й часто нетривалої в часі структури, 
оскільки  в  кожному  правовому  модусі  виявляється  лише 
певна частина спеціального правового статусу суб’єкта: 

1) у відповідному процесі, що характеризується дина-
мікою  розкриття  елементів  спеціального  правового  ста-
тусу залежно від стадій цього процесу (модус операнді): 
прокурор  як  процесуальний  керівник  досудовим  розслі-
дуванням,  прокурор  як  суб’єкт  підтримання  державного 
обвинувачення, адвокат на стадії судового розслідування, 
підозрюваний у судовому розгляді кримінального прова-
дження тощо; 

2)  у  відповідній  сфері  суспільних  відносин,  у  яких 
може  бути  розкрито  лише  окрему  сторону  спеціально-
го  правового  статусу,  статичний  аспект, що  не  залежить 
від стадій процесу (модус вівенді): Президент України як 
Верховний  головнокомандувач  Збройних  Сил  України; 
прокурор  як  керівник  прокуратури  відповідного  рівня; 
прокурор  транспортної  прокуратури,  прокурор  екологіч-
ної прокуратури тощо [2, c. 13]. Зазначимо, що В.В. Ров-
ний пропонував з метою відмежування правових модусів 
використовувати не інститут спеціальної правоздатності, а 
ознаку більш специфічної модусної дієздатності, яка, зва-
жаючи на зміст правового модусу, може бути внутрішньо-
галузевою чи міжгалузевою [27, c. 87].

Правова  категорія  «правовий  модус»  одержує  дедалі 
більше  визнання,  являє  собою  конкретизацію  правового 
статусу, його  елементів  як  таких, що реалізуються лише 
на  певних  стадіях  відповідних  процесів  або  в  окремих 
сферах  суспільних  відносин. Однак,  на  нашу  думку,  до-
цільність уведення категорії «правовий модус» у поняттє-
вий  апарат  загальної  теорії  права  є  сумнівною,  оскільки 
неможливо  чітко  дати  визначення  цього  поняття,  а  його 
введення спричинить плутанину, тому є зайвим.

Висновки. У  загальній  теорії  права  відсутній  єдиний 
підхід  до  дефініції  правового  статусу,  який  в  узагальне-
ному вигляді може бути визначено як юридично закріпле-
не  становище  особистості  в  суспільстві.  Правовий  ста-
тус особи – це  закріплені  у  відповідних джерелах права 
і  гарантовані  державою  суб’єктивні  права  та  юридичні 
обов’язки особи.

У науковій літературі робляться спроби розмежовувати 
поняття «правовий статус» і «правове становище». Як нам 
видається, нема будь-якої теоретичної чи практичної необ-
хідності розрізняти поняття «правовий статус» і «правове 
становище» особи, адже ці поняття ідентичні. Статус – це 
і  є  становище,  стан  кого-небудь  або  чого-небудь.  Най-
більш аргументованою нам видається позиція вчених, які 
виділяють правовий статус у широкому й вузькому сенсах 
слова, підкреслюють поліструктурність цього поняття.

На  нашу  думку,  проводити  класифікацію  правового 
статусу  особи  можна  за  різними  критеріями,  однак  ми 
дотримуємось точки зору, згідно з якою існує загальний, 
спеціальний  та  індивідуальний  правові  статуси  особи,  а 
всі інші запропоновані в науковій літературі класифікації 
правового  статусу  особи  є  лише  деталізацією  одного  із 
цих трьох видів правового статусу особи.

Уведення  категорії  «правовий  модус»  у  поняттєвий 
апарат загальної теорії є недоцільним, оскільки неможли-
во чітко дати визначення цього поняття, а його введення 
спричинить плутанину, тому є зайвим.
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У статті проаналізовано передумови та причини постання УГВР як всеукраїнської репрезентативної інституції, досліджено діяльність 
Ініціативного комітету з підготовки першого Великого Збору УГВР і прийняті Збором програмові документи. Визначено перелік питань, що 
потребують подальших наукових досліджень.
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В статье проанализированы предпосылки и причины создания УГВР как всеукраинской репрезентативной институции, исследованы 
деятельность Инициативного комитета с подготовки первого Великого Сбора УГВР и принятые Сбором программные документы. Указан 
перечень вопросов, требующих дальнейших научных исследований.

Ключевые слова: Подпольный украинский парламент, «Универсал», «Платформа», «Устрой», ОУН(б), УПА, историография.

In the article the background and causes of creation UHVR as a Ukrainian representative institutions are analyzed. Activities of Initiative 
Committee for the preparation of the first Large Assembly of UHVR and adopted by the Assembly program documents are investigated. The list 
of issues requiring further research are represented. 
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Постановка проблеми. Нові явища в українській  іс-
торіографії, що перебувають на стадії глибокої трансфор-
мації, не оминули й такої украй важливої з погляду проце-
сів націє– та державотворення й водночас у суспільному 
розрізі  «дражливої»  теми  українського  національно-ви-
звольного руху періоду останньої світової війни, як утво-
рення та діяльність Української Головної Визвольної Ради 
(далі – УГВР) і її роль у визвольній боротьбі українського 
народу за державність у 40–50-х роках XX століття.

Цілісне,  об’єктивне  відтворення діяльності УГВР  і  її 
ролі в  ґенезі українського національно-визвольного руху 
вимагає системного аналізу, міждисциплінарного підходу, 
використання  новітнього  методологічного  інструмента-
рію  в  намаганні  неупередженого  висвітлення  ланцюжка 
взаємопов’язаних  питань:  1)  аналізу  внутрішніх  і  зо-
внішніх чинників, що зумовлювали необхідність постан-
ня  УГВР  як  усеукраїнської  репрезентативної  інституції;  
2)  дослідження  діяльності  Ініціативного  комітету  щодо 
підготовки  проведення  першого  Великого  Збору  УГВР;  
3) аналізу прийнятих Збором програмних документів і їх 
порівняльного аналізу з попередніми програмними доку-
ментами сил українського самостійницького руху.

Стан дослідження. Незважаючи на певну активізацію 
досліджень із теми УГВР перед кожною черговою ювілей-
ною  датою,  в  українській  історіографії  відсутня  окрема 
наукова розвідка, в якій би комплексно було проаналізо-
вано напрацювання вітчизняних науковців. Зрештою, для 
пересічного  громадянина  діяльність УГВР не  є широко-
відомою, хоча в останні 10–15 років  історія утворення й 
діяльності підпільного українського парламенту відобра-
жена  в  низці  досліджень,  збірниках  документів,  мемуа-
ристиці.

Із новітніх досліджень, у яких зроблена спроба подати 
історіографічний  аналіз  діяльності  УГВР,  варто  виокре-
мити  низку  публікацій  наукового  співробітника  Центру 
досліджень визвольного руху В. Мороза. Правовий аналіз 
установчих  документів УГВР  належить  І.  Бойку  [1].  На 
окрему увагу  заслуговує науковий доробок полтавського 
правника та історика О. Панченка. Окрім біографічних пу-
блікацій про діячів УГВР [2], доктору права О. Панченку 
належить  одна  з  перших  спроб  узагальнення  діяльності 
УГВР [3], розкриття її міжнародного значення в презента-
ції українського визвольного руху у вільному світі в роки 
Другої світової війни та післявоєнний період  [4]. Науко-
вець розглядає УГВР не тільки як верховне політичне ке-
рівництво організованої визвольної боротьби українсько-
го народу в роки Другої світової війни, а й насамперед як 
«структуру  державно-правового  характеру»,  визнаючи  її 
роль  в  історії  українського  державо–  і  правотворення  у 
XX столітті [5]. Історик розкриває історичні витоки фор-
мування УГВР, юридичні принципи її постання, організа-
ційну побудову й програмові документи, її місце в палітрі 
чинних  українських  самостійницьких  сил,  здійснює  по-
рівняльний аналіз діяльності УГВР із попередніми етапа-
ми визвольних змагань за українську державність [5].

Сучасна  вітчизняна  історіографія  (праці  І.  Патриля-
ка, А. Русначенка, А. Кентія, Т. Андрусяка, Ю. Киричука,  
А. Боляновського, О. Стасюк, В. В’ятровича [6] та ін.) теж 
не оминула теми УГВР, проте в усіх цих працях централь-
ному керівному органові національного опору приділена 
загалом фрагментарна  увага. Останніми  роками  помітне 
збільшення  уваги  до наукової  теми  також  істориків  дер-
жави і права (праці О. Панченка, І. Терлюка [7], Б. Тищи-
ка  [8], Я. Тимчишина  [9], В. Ухача  [10]), що  є  важливо, 
оскільки  компаративістський  міждисциплінарний  підхід 
і  новітній методологічний  інструментарій  дають можли-
вість подати об’єктивний аналіз діяльності УГВР.

Документальна  база  з  діяльності  УГВР  зосереджена 
у  фундаментальній  серії  «Літопис  Української  Повстан-
ської Армії», зокрема у п’яти томах – 8, 9, 10, 26, 41 [11], 
документальному  виданні  закордонних  частин  ОУН  від  

1956 року [12], що є хронологічно першим виданням дже-
рел, присвячених діяльності УГВР [13, с. 89]. У 2009 році 
під егідою видавництва УПА та редакцією П. Потічного й  
М. Посівнича вийшло у світ нове видання, що розкриває 
діяльність підпільного українського парламенту. З-поміж 
науково-популярних видань про формування та діяльність 
УГВР  доцільно  виділити  брошуру  «Українська  Головна 
Визвольна Рада, 1944–2004: статті, документи, досліджен-
ня», видану науковим відділом Братства УПА [14]. 

Мета статті – здійснити спробу проаналізувати  істо-
ріографічний  доробок  сучасної  української  історіографії 
стосовно перших трьох вищезаявлених питань.

Виклад основного матеріалу. В українській історіогра-
фії достатньо повно й об’єктивно відображено передумови 
та причини створення УГВР. Системний аналіз дає змогу 
вибудувати перелік таких чинників: по-перше, провідна по-
літична сила українського самостійницького руху періоду 
Другої світової війни – ОУН(б) – після розгрому гітлерів-
ською Німеччиною в 1941 році Українського Державного 
правління (далі – УДП) виношувала ідею створення загаль-
нонаціонального українського проводу [15, с. 119]. Історик 
В. Дмитрук, спираючись на міркування діаспорного дослід-
ника П. Мірчука, зазначає, що це можна було реалізувати 
двома шляхами: а) відновити новий склад УДП як керівни-
ка визвольною боротьбою українства; б) сформувати новий 
орган, поклавши на нього функції загальноукраїнського ке-
рівництва національним рухом опору [16, с. 703.]; по-друге, 
швидке  розгортання  українського  визвольного  руху,  фор-
мування підпільних  збройних сил УПА актуалізувало на-
гальну потребу створення загальнонаціонального керівни-
цтва боротьбою українського народу за власну державність  
[17,  с.  395],  зрештою,  революційній ОУН щораз  складні-
ше  було  репрезентувати  весь  спектр  політичних  поглядів 
українства;  по-третє,  досвід  праці  оунівських  кадрів  на 
Великій Україні, рішення третього Надзвичайного Велико-
го Збору ОУН (1943 р.) і як наслідок напрацювання нової  
визвольно-революційної  концепції  потребувало  чіткої  ко-
ординації дій на міжнародному відтинку та широкої дипло-
матичної роботи, а отже, стимулювало керівництво ОУН(б) 
прикласти максимум  зусиль  до  консолідаційних  процесів 
на внутрішньому фронті  [18,  с. 12]; по-четверте, необхід-
ність  створення українських державних органів,  оскільки 
існувала провідна політична організація – ОУН(б), зброй-
ні сили – УПА [8, с. 77]; по-п’яте, зовнішні чинники дик-
тувалися  міжнародною  ситуацією,  зокрема  Тегеранською 
конференцією  (листопад-грудень 1943р.),  яка передбачала 
подальші спільні дії союзників проти Німеччини (відкриття 
другого фронту) й визначення кордонів післявоєнної Євро-
пи [8, с. 77].

Варто наголосити, що в сучасній вітчизняній історіо-
графії лише окремі дослідники (О. Стасюк) звертали увагу 
на політичні вимоги, підґрунтя, що висувалися провідною 
силою ОУН(б) для об’єднання, а це важливо, оскільки роз-
криває конфліктне тло консолідаційних процесів з-поміж 
сил українського визвольного руху. Дослідниця вказує на 
підґрунтя для об’єднання, висунуте бандерівцями: 1) без-
застережне  визнання  Української  самостійної  соборної 
держави як найвищої ідеї українського народу [18, с. 15]; 
2) визнання революційних методів боротьби за українську 
державу;  3)  чітка  позиція  щодо  нацистських  і  москов-
ських зайд як окупантів України; 4) визнання демократії 
як устроєвого принципу представництва [13, с. 94].

В. Мороз, опираючись на свідчення Л. Шанковського, 
вказує  на  два  підходи Р. Шухевича  до  особового  складу 
майбутнього  керівного  органу.  По-перше,  орган  мав  би 
складатися з представників дотеперішніх державних цен-
трів і представників політичних партій, що діяли на захід-
ноукраїнських землях до 1939 року [13, с. 94]. Зазначимо, 
що реалізація такого підходу зазнала краху, бо переговори 
з А. Лівицьким, І. Мазепою, Ю. Реваєм успіху не мали. На 
жаль,  в  українській  історіографії  «внутрішня кухня» пе-
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реговорних процесів практично не висвітлена. По-друге, 
майбутній усеукраїнський орган мав би складатися з пред-
ставників різних політичних переконань, але заангажова-
них у визвольній боротьбі ОУН та УПА, які б стояли на 
позиції визнання необхідності продовження революційної 
боротьби  проти  окупантів України  –  нацистської Німеч-
чини та комуністичного СРСР. Власне цей підхід отримав 
підтримку. Цілком зрозуміло, що такі критерії «відбору», 
напрацьовані керівництвом націоналістичного підпілля й 
повстанської армії, цілком задовольняли ОУН(б), оскільки 
залишали свого роду «контрольний пакет» акцій у банде-
рівської  організації. Львівський  історик Ю. Киричук  ка-
тегоричний у своїх висновках, указував на формальність 
представництва  різних  політичних  сил  в  УГВР,  оскіль-
ки «всіх  інших запросили для демократичної прикраси  і 
створення  фону  загальноукраїнської  партійної  єдності» 
[15,  с.  119]. Уважаємо недостатньо обґрунтованою пози-
цію Ю. Киричука, оскільки, попри перевагу на першому 
Надзвичайному Великому Зборі УГВР членів ОУН і УПА 
(11 з 20), говорити про контроль ОУН(б) доцільніше з по-
чатку осені 1944 року, коли буде заарештовано Президента 
УГВР К. Осьмака, а низка очільників УГВР переїдуть для 
праці за кордон.

Робота  щодо  створення  та  діяльності  Ініціативного 
комітету з підготовки першого Великого Збору УГВР чи 
не найдобротніше висвітлена в українській історіографії. 
Незважаючи на певний різнобій у  даті  створення  Ініціа-
тивного комітету: січень 1944 року (Б. Тищик) [8, с. 78], 
весна 1944 року (І. Патриляк, В. Трофимович) [17], М. Го-
ловко [19, с. 599], І. Терлюк [7], О. Пагіря [20], М. Олен-
ковський  [21,  с.  61]);  друга  половина  березня  1944  року 
(В. Мороз) [13, с. 94], дослідники вказують на мету його 
створення: а) опрацювати план дій із підготовки Велико-
го  Збору  УГВР;  напрацювати  документи  для  створення 
всеукраїнського  державно-політичного  органу  [8,  с.  78]; 
б)  підготувати  Установчий  Збір  і  накреслити  його  тим-
часову платформу [7]; в) проведення переговорів із тими 
діячами, які претендували на членство в УГВР [13, с. 94]. 
У період з 8 по 11 червня 1944 року,  зазначає В. Мороз, 
відбулося розширене засідання Ініціативного комітету за 
участю 10 осіб, де було обговорено хід підготовчої робо-
ти, визначено порядок проведення Великого Збору, пого-
джено проекти «Універсалу», «Платформи» та «Устрою» 
[13, с. 96]. Лише окремі дослідники (В. Мороз) указують 
на  активну  допомогу  в  роботі  Ініціативного  комітету 
підготовчої  комісії  Проводу  ОУН(б)  (Д.  Ребет  (голова),  
В. Охрімович, М. Прокоп) [13, с. 94]. Очевидно, що такий 
тандем давав можливість тогочасному політичному лідеру 
самостійницького руху – революційній ОУН – свого роду 
«патронувати» хід підготовчої роботи в тому числі в на-
працюванні базових документів.

Заслуговують  на  детальний  аналіз  міркування  львів-
ського історика В. Мороза, який документально доводить 
використання керівництвом повстанської армії назви «Го-
ловна Визвольна Рада» (далі – ГВР) ще з грудня 1943 року. 
Опираючись на документи, свідчення та спогади В. Мороз 
доходить таких висновків: 1) у грудні 1943 року й січні 1944 
року «було визначено окремі завдання і засади діяльності 
ГВР, відповідно до яких ухвалено перші рішення» [22]; 2) 
рішення ГВР  із  кінця 1943 року – на початку 1944 року  
були чинними як до створення УГВР (липень 1944 року), 
так і після цього, а ключовий вплив на їх прийняття мав 
Роман  Шухевич;  3)  «формальне  і  фактичне  існування 
УГВР  слід  датувати  груднем  1943  –  травнем  1954  рр.» 
[22].  Науковець  цілком  обґрунтовано  пов’язує  кінцеву 
дату  існування УГВР  з  арештом В. Кука – останнього  її 
члена на українських землях і голови уряду (Генерально-
го  Секретаріату),  оскільки  «Тимчасовий  устрій  УГВР» 
(п. 12) місцем праці підпільного українського парламенту 
визначав тільки українські землі, а для праці за кордоном 
могли бути делеговані тільки окремі члени УГВР із пев-

ними  (окремими)  дорученнями. Такі  програмні  постула-
ти  практично  унеможливлювали  перетворення  УГВР  на 
емігрантську організацію [23, с. 543]. В. Мороз також не 
заперечує діяльності Закордонного представництва Укра-
їнської Головної Ради  (далі – ЗП УГВР), ні  т.  зв. Серед-
овища УГВР, але цілком виправдано називає останніх «ре-
алізатором»  завдань  «матірної»  УГВР,  оскільки  правова 
оцінка програмових засад УГВР не дає підстав уважати ні 
ЗП, ні Середовище УГВР «за представника чи спадкоємця 
керівного органу національно-визвольної боротьби ОУН і 
УПА» [22].

На прискіпливу увагу заслуговує аналіз вітчизняними 
істориками оцінки роботи Установчого Збору УГВР, істо-
рико-правовий аналіз прийнятих ним програмових доку-
ментів. Більшість науковців суголосні в місці проведення 
першого Великого Збору УГВР – села Сприня та Недільна 
Самбірського  повіту Дрогобицької  області  (тепер Львів-
ської  області)  [24].  Із  запланованих  30  делегатів,  змогли 
прибути лише 21 делегат [25]. Інші історики вказують на 
20 осіб [26, с. 78].

Сучасні  дослідники  звертають  увагу  й  на  «реальні 
розклади» та впливи самостійницьких сил, які були пред-
ставлені  в  усеукраїнському  представницькому  органі. 
Об’єктивними й переконливими є висновки І. Патриляка, 
згідно  з  якими утворення УГВР було «закономірним на-
слідком демократизації ОУН» [27, с. 124]. Відтак державні 
концепції, ухвалені УГВР, узгоджувалися з «думками про-
відних націоналістичних сил в Україні, які пройшли суттє-
ву еволюцію від революційно-авторитарного до демокра-
тично-визвольного націоналізму» [27, с. 124]. Українські 
націоналісти  в  контексті  ухвал  третього  Надзвичайного 
Великого Збору ОУН (1943 рік) фактично відмовилися від 
ідеології  інтегрального  націоналізму,  тобто  від  тоталіта-
ризму й авторитаризму [28, с. 152], розглядали як «ідеальну 
державну організацію демократичну республіку із забезпе-
ченням усіх громадянських прав її мешканців» [27, с. 124].  
Отже, не можна заперечувати керівної ролі ОУН(б) у ство-
ренні  та  розбудові  УГВР,  проте  перебільшенням  є  гово-
рити про її диктат, ішлося, як зазначає В. Мороз, про «ре-
альну розстановку сил у тогочасній дійсності» [13, с. 97].  
Безпідставними є твердження, що УГВР від самого початку 
була «дорадчим бандерівським органом» чи «чисто галиць-
ким  витвором»  і  аж  не  державницьким  органом,  а  лише 
«Проводом українського Руху Опору» [5].

Сучасні вчені цілком обґрунтовано вказують на демо-
кратизм,  визнання  рівноправності  всіх  громадян,  верхо-
венство права [29], прагнення формувати систему держав-
ного правління на демократичних засадах розподілу влади 
на  три  гілки  [28,  с.  152],  що  лягли  в  основу  прийнятих 
програмних документів УГВР. В останнє десятиліття по-
мітне підвищення уваги як істориків, так і фахівців права 
до оцінювання програмних положень «верховного органу 
українського  народу  в  його  революційно-визвольній  бо-
ротьбі» [30, с. 60], ролі УГВР в українському національно-
му державотворенні. Системний аналіз наукового доробку 
фахівців, котрі досліджували це питання, дає змогу зроби-
ти низку узагальнень:

– по-перше, керівництво воюючої України ще на етапі 
боротьби за незалежність узяло за основу розбудови сис-
теми  державного  управління  один  із  базових  принципів 
демократії – поділ влади на три гілки – законодавчу, ви-
конавчу й судову  [28,  с. 152], що, незважаючи на воєнні 
умови, було рішучим кроком відмови від елементів авто-
ритаризму  й  розкривало  базові  засади майбутнього  дер-
жавно-правового устрою незалежної України [31, с. 67];

– по-друге, «ідеологія УГВР стала результатом синтезу 
всіх українських політичних рефлексій» [31], об’єднання 
розрізнених політичних партій та організацій, що стояли 
на платформі незалежності України;

– по-третє, правова база, створена УГВР, являла собою 
якісно новий, вищий етап розвитку українського визволь-
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ного руху, що увібрав здобутки й досягнення попередніх 
етапів.  «Тимчасовий устрій», «Платформа», «Універсал» 
УГВР стали «етапними явищами формування  і розвитку 
концепції української національної держави» [31];

– по-четверте, «програмові документи УГВР деклару-
вали  принципи  демократичного  формування  влади;  від-
мови визвольного руху від монопольного диктату ідейних 
доктрин  однієї  політичної  партії  чи  групи  всьому  сус-
пільству,  застосування  всенародного  волевиявлення  при 
виборі форм державного правління, перехід до демокра-
тичного формування влади» [32, с. 332]. За твердженням 
А. Боляновського, визначилася нова стратегія – сконцен-
трувати під контролем УГВР більшість території України, 
щоб за сприятливих обставин Україна трансформувалася 
в «повстанську республіку» [32, с. 332];

–  по-п’яте,  із  затвердженням  програмових  докумен-
тів  УГВР  «УПА  як  реальний  збройний  важіль  влади 
тепер була вже юридично підпорядкована УГВР та уря-

ду», а «політика надпартійності була цілком реальною»  
[28, с. 152].

Висновки. Отже,  можна  погодитися  з М. Прокопом, 
що «створення УГВР відкривало новий етап у розвитку й 
укладі сил організованого українського визвольного руху 
того часу,  створило в ньому нову  ієрархічну  структуру  і 
забезпечило  гармонійну  співпрацю,  з  одного  боку,  про-
відної,  але  не монопольної  політичної  організації,  тобто 
ОУН(б),  і  з  другого  –  мілітарної  загальнонаціональної 
формації УПА, врешті, верховного політичного центру як 
народної влади в умовах окупації» [19, с. 601].

У  контексті  подальшої  розробки  заявленої  наукової 
теми потребують вивчення переговорний процес із лідера-
ми державних центрів і представниками політичних партій 
західноукраїнських земель міжвоєнного періоду, з’ясування 
причин недосягнення порозуміння бандерівської організа-
ції як ініціатора, «рушія» консолідаційних процесів із мель-
никівцями, лідером Поліської Січі Т. Бульбою-Боровцем. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ 
В УСРР ПІД ЧАС НЕПУ (1921–1929 рр.)

LEgaL rEgULaTION Of EMPLOyMENT IN ThE USSr 
IN ThE PErIOd Of ThE NEw ECONOMIC POLICy

харасик Н.О.,
асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Стаття присвячена аналізу проблеми зайнятості населення в УСРР у 20-х роках ХХ ст. Вивчені способи подолання цієї проблеми як у 
правовому, так і в організаційному аспекті. Досліджені нормативні акти, які забезпечували обов’язковість найму працівників через біржі пра-
ці, а також ті нормативні акти, які забезпечували винятки із цього загального правила, надавали роботодавцю можливість приймати участь у 
підборі кваліфікованих кадрів. Визначені позитивні фактори, які можуть бути застосовані в сучасних соціально-економічних умовах України 
для покращення ефективності праці служби зайнятості населення. Зокрема, це залучення роботодавців до підбору кваліфікованих кадрів.

Ключові слова: нова економічна політики, Кодекс законів про працю, законодавство, біржі праці, ринок праці, робоча сила, робо-
тодавець.

Статья посвящена анализу проблемы занятости населения в УСРР в 20-х годах ХХ века. Изучены способы решения этой проблемы 
как в правовом, так и в организационном аспекте. Исследованы нормативные акты, которые обеспечивали обязательность найма ра-
ботников через биржи труда, а также нормативны акты, которые обеспечивали исключения из этого общего правила, предоставляли 
работодателю возможность участвовать в подборе квалифицированных кадров. Определены позитивне факторы, которые могут бать 
применены в современных социально-экономических условиях Украины для улучшения эффективности работы службы занятости на-
селения. В частности, это привлечение работодателей к подбору квалифицированных кадров.

Ключевые слова: новая экономическая политика, Кодекс законов о труде, законодательство, биржи труда, рынок труда, рабочая 
сила, работодатель.

The article analyzes the problems of employment of population in Ukrainian SSR in 20-ies of XX century. Learn how to overcome these 
problems, in both legal and organizational aspect. Investigated regulations that provided mandatory employment of workers through labour 
exchanges, and also those regulations that provide exceptions to this General rule giving the employer the opportunity to take part in the selection 
of qualified personnel. Identifies positive factors that can be applied in the modern socio-economic conditions of Ukraine to improve the efficiency 
of the employment service. In particular, the involvement of employers in selection of skilled personnel.

Key words: new economic policy, Code of labour laws, legislation, labor exchange, labor market, labor force, employer.

Постановка проблеми. Проблема зайнятості населен-
ня, яка сьогодні особливо загострилась в Україні, вимагає 
серйозної уваги з боку держави та відповідних державних 
органів.  Крім  надання  грошової  допомоги  безробітним, 
служби зайнятості повинні вжити конкретних заходів: ор-
ганізувати перекваліфікацію, залучити роботодавців до під-
бору кваліфікованої робочої сили з тією метою, щоб особа 
могла отримати бажану роботу,  яка б  задовольняла  її  і  за 
умовами праці, і за рівнем заробітної плати.

У  зв’язку  із  цим  вивчення  історичного  досвіду  у  цій 
сфері є актуальним не лише для покращення роботи служб 
зайнятості, а й для недопущення помилок, які мали місце в 
зазначений період.

Стан опрацювання. Проблемам зайнятості населення 
в період нової економічної політики вже на той час приді-
ляло увагу багато дослідників та практичних працівників, 
серед яких: Мінц Л., Астапович О., Заславський  І., Лєон-
тьєв  А.,  Суворов  К.  та  ін.  На  сучасному  етапі  проблема 
зайнятості населення в період нової економічної політики 

перебуває  у  сфері  дослідження Черних А.,  Боднарука В., 
Гончаренко В., Нікольського М. Деякі  аспекти  зазначеної 
проблеми свого часу розглядали Рогачевська Л., Родіонова 
Є. Проте всі наведені вище дослідники, крім Нікольського 
М.,  вивчали  проблеми  зайнятості  населення  в масштабах 
Російської  Федерації  або  усього  Радянського  Союзу,  без 
урахування соціально-економічних особливостей України. 
Крім того, розглядали їх з погляду історичного чи соціоло-
гічного підходу, а не правового; до того ж, деякі узагальнен-
ня та висновки, що наводяться в цих дослідженнях, або не 
відповідають сучасним економічним реаліям,  або вимага-
ють суттєвого переосмислення.

Метою статті є аналіз українського законодавства пері-
оду нової економічної політики, спрямованого на регулю-
вання  роботи  бірж  праці,  надання  ними  посередницьких 
послуг щодо працевлаштування. 

Виклад основного матеріалу. Нова економічна політика 
прийшла на зміну політиці «воєнного комунізму», що існу-
вав під час громадянської війни та іноземної інтервенції. Для 
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«воєнного комунізму» характерна система примусової праці, 
яка в нових вже ринкових відносинах була невиправданою. 
Потрібна була нова політика в галузі трудових відносин, яка 
засновувалась би на розумному компромісі в економіці та в 
розвитку договірних відносин у галузі праці. Основа нової 
економічної політики – безпосереднє і зацікавлене ставлення 
народних мас до результатів виробництва [1, с. 118]. 

Скасування загальної трудової повинності було одним 
із найголовніших моментів перебудови регулювання трудо-
вих відносин. Після Х з’їзду РКП(б) згідно з постановою 
ВУЦВК від 27 квітня 1921 р. «Про ліквідацію Всеукраїн-
ського комітету праці та місцевих комітетів праці та реор-
ганізацію  Уповноваженого  народного  комісаріату  праці»  
[2,  с.  2–3] були ліквідовані Всеукраїнський та місцеві  ко-
мітети  із  загальної  трудової  повинності  з  передачею  усіх 
функцій  і  прав  цих  установ  Уповноваженому  Народного 
Комісаріату праці (надалі – УпНКП) та місцевим відділам 
праці. Також на підставі цієї ж постанови вилучалися з ві-
дання Української ради господарства  і Українського бюро 
та його місцевих органів облік та розподіл технічних сил 
та  передавалися  до Управління УпНКП  та  його  місцевих 
органів. Протягом 1921 р. трудові армії були поступово ско-
рочені, а згодом ліквідовані повністю. 

5 травня 1921 р. була видана постанова Уповнаркомпра-
ці та Південбюро ВЦСПС «Про полегшення переходу робо-
чих та службовців з одного підприємства або установи до 
іншого» [3, с. 3–5]. У цій постанові, зокрема, зазначалось, 
що  у  зв’язку  із  закінченням  військових  дій  дозволяється 
вільний перехід робітників та службовців з одного підпри-
ємства або установи до  іншого у таких випадках: – якщо 
вони працюють не за спеціальністю; – якщо вони бажають 
повернутися на попереднє місце роботи, яке пов’язане з по-
стійним місцем проживання; – у випадку далекої відстані 
між  підприємством  та  місцем  проживання  даних  осіб  та 
бажання  перейти  на  підприємство,  яке  розташоване  по-
близу місця проживання. Робочий або службовець повинен 
був подати заяву до свого завкому або місткому, додаючи 
подання  підприємства  або  установи.  Протягом  трьох  діб 
завком повинен був зв’язатися з адміністрацією підприєм-
ства або установи та повідомити про результати розгляду 
подання. У разі згоди з переходом адміністрацій обох під-
приємств або установ робочий або службовець міг безпе-
решкодно перейти на інше підприємство або до установи. 
Обидва підприємства або установи були зобов’язані в три-
денний термін сповістити місцеві органи праці про здійсне-
ний  перехід.  Якщо  адміністрація  та  завком  підприємства 
або установи не погоджувалися з переходом робочого або 
службовця, останній міг оскаржити таке рішення в Комісії з 
відстрочки та відкомандирування працезобов’язаних місце-
вого відділу праці. Комісія повинна була розглянути скаргу 
та винести рішення в триденний термін. Рішення цієї Комі-
сії робочий або службовець міг оскаржити до вищої комісії, 
рішення якої було остаточним та оскарженню не підлягало. 
Ця постанова розповсюджувала свою дію лише на перехід 
з одного державного підприємства до іншого. Що ж стосу-
ється переходу з приватних підприємств до державних, то 
він дозволявся безперешкодно.

У 1922 р. був прийнятий та набув чинності новий Ко-
декс законів про працю УСРР (далі – КЗпП). Одним із най-
головніших  принципів,  які  він  закріплював,  був  договір-
ний принцип, тобто тепер трудові колективи повинні були 
формуватися на підставі трудових договорів. Ст. 27 КЗпП 
давала визначення трудового договору як «угоди двох або 
більше осіб, за якою одна сторона надає свою робочу силу 
іншій  стороні  за  винагороду».  Трудові  договори  могли 
укладатися на визначений термін – не більше, ніж на 1 рік, 
на невизначений термін або на час виконання робіт.

У той же час КЗпП дозволяв залучення громадян до вико-
нання трудової повинності у виключних випадках. До таких 
належали стихійні лиха або недостатність робочої сили для 
виконання найважливіших державних завдань. Залучення до 

трудової повинності не дозволялось щодо жінок, які досягли 
40 років, щодо чоловіків, які досягли 45 років. Також від за-
лучення  до  трудової  повинності  звільнялись:  а)  особи,  які 
втратили працездатність внаслідок хвороби або ушкодження 
на термін, необхідний для відновлення працездатності; б) ва-
гітні жінки на період часу за 8 тижнів до пологів та протягом 
8 тижнів після пологів; в) жінки, які годували груддю; г) ін-
валіди війни та праці та д) жінки, які мали дітей до 8 років.

Без згоди працівника не дозволялося його переведення 
на  іншу роботу, не дозволялось без його згоди змінювати 
трудові функції, які були визначені трудовим договором.

Разом  із  тим КЗпП закріплював  загальне правило про 
обов’язковість  найму  через  органи  Уповнаркомпраці  – 
біржі  праці  та  кореспондентські  пункти.  Посередництво 
органів Уповнаркомпраці як у наданні роботи особам, які 
були зацікавлені в її триманні, так і в наданні робочої сили 
роботодавцю було обов’язковим і щодо робітника,  і щодо 
роботодавця.

Глава  2  КЗпП  регулювала  порядок  найму  та  надання 
робочої сили. Усі особи, які шукали роботу, повинні були 
зареєструватися  в  місцевих  органах  Уповнаркомпраці  як 
особи, які шукали роботу.

Також  найм  робочої  сили  всіма  без  винятку  держав-
ними,  громадськими  або  приватними  підприємствами, 
установами чи господарствами, а також окремими робото-
давцями повинен був здійснюватись через органи Уповнар-
компраці [4, Арт. 751]. Таким чином, ринок праці, на якому 
робітник  виступав  в  якості  особи,  яка  пропонувала  свою 
робочу  силу,  та  роботодавець,  який  пред’являв  попит  на 
робочу силу, знаходився в монопольному віданні держави.

У розвиток загальних положень про порядок найму ро-
бочої сили в грудні 1922 р. була видана Інструкція Народно-
го комісаріату праці «Про порядок пред’явлення попиту на 
робочу силу» [5, с. 8–10], яка детально регулювала відноси-
ни між роботодавцями та біржами праці. В Інструкції вказу-
валось, що всі підприємства, незалежно від форм власності, 
які потребують робочу силу, повинні були пред’являти по-
пит на неї до бірж праці або кореспондентських пунктів за 
місцем  знаходження підприємства. У  заявці на попит по-
трібно було точно визначити умови найму, такі як: розмір 
грошового  та продуктового  забезпечення; житлові  умови, 
можливість працевлаштування сімейних та ін. Заявка на по-
пит повинна була підписуватись керівником підприємства, 
на  нього ж  покладалась  відповідальність  за  правильність 
зазначених умов праці. Заявки на попит поділялись на пла-
нові та непланові. Плановий попит (розрахований на визна-
чений  термін:  сезон,  півроку,  квартал)  приймався  біржею 
праці не пізніше, ніж за місяць до початку його виконання 
і не раніше, ніж за 2 місяці. Біржі праці були зобов’язані 
про кожну заявку складати окремий запис, в якому повинні 
бути вказані умови найму та надання робочої сили, перелік 
кваліфікацій робітників та терміни їх надання.

Задоволення попиту відбувалось за чергою. Якщо бір-
жа праці не могла задовольнити попит у триденний термін, 
вона повинна була повідомити про це роботодавця  з  вка-
зівкою причин невиконання попиту (невигідність умов пра-
ці, відсутність на обліку робітників потрібної кваліфікації 
тощо). Роботодавець, який отримував відмову в задоволен-
ні його попиту, мав право поновити заявку, отримати через 
органи праці робочу силу з інших місцевостей або найняти 
робочу силу самостійно з наступною реєстрацією.

На  роботодавця  покладалась  відповідальність  за  від-
мову від прийняття без поважної причини робітника, який 
був направлений біржею праці за заявкою на попит. Усі без 
винятку підприємства, установи або господарства повинні 
були повідомляти біржі праці про прийняття  або  відмову 
від  прийняття  безробітних,  які  направлялись  їм  біржами 
праці.  Повідомлення  роботодавець  повинен  був  направи-
ти в разі направлення робочих не пізніше 6 днів,  а в разі 
направлення службовців – не пізніше 2 тижнів із моменту, 
коли безробітний прийшов на роботу. У разі відмови в при-
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йнятті на роботу роботодавець повинен був сповістити бір-
жу праці про причину такої відмови. У разі неповідомлення 
роботодавця  про  результати  направлення  безробітного  на 
роботу у визначений термін біржа праці повинна була не-
гайно  сповістити  інспекцію праці  з  приводу  притягнення 
винних до кримінальної відповідальності [6, с. 9–10].

У той же час КЗпП відходив від принципу обов’язковості 
найму через органи Уповнаркомпраці. Так, у ст. 9 закріплю-
валось, що трудящі могли залучатися до праці в обхід органів 
Уповнаркомпраці з обов’язковою наступною реєстрацією в 
таких випадках: а) якщо робоча сила не могла бути надана 
роботодавцю біржами праці в триденний термін та б) замі-
щення посад, які потребували політичної довіри та спеціаль-
них знань, пов’язаних з особистістю працівника. У розвиток 
цього положення 24 березня 1923 р. була видана постанова 
УпНКП та Південбюро ВЦСПС «Про порядок найму робіт-
ників вищої кваліфікації, а також робітників, які потребують 
майнової, політичної та особистої довіри» [7, с. 3–6].

У зазначеній постанові вказувалось, яка категорія пра-
цівників належала до вказаних посад. Групу «А» складали 
адміністративно-відповідальні  посади,  такі  як:  керівники 
підприємств  або  установ,  працівники  міліції,  посади,  що 
заміщувались у порядку виборів або делегування та ін.

До  групи  «Б»  належали  такі фахівці:  всі  інструктори, 
старші бухгалтери зі стажем роботи не менше 3 років, пе-
рекладачі,  старші  архіваріуси,  особи  з  вищою  технічною 
освітою, фахівці телеграфної справи, завідуючі навчальни-
ми закладами,  викладачі  вузів, шкіл робітничої молоді  та 
ін., лікувально-медичні та лікувально-ветеринарні посади, 
наукові  співробітники,  які  мали  спеціальні  наукові  праці, 
співробітники  вузів,  літературні  працівники,  працівники 
мистецтв, юрисконсульти та їх помічники.

До  групи  «В»  належали  посади,  які  були  пов’язані  зі 
зберіганням,  супроводом  майна  та  цінностей,  матеріаль-
ною  відповідальністю  та  особистою  довірою:  скарбники, 
касири, конвоїри, завідуючі крамницями, складами; особи, 
які запрошувались для виконання домашніх послуг та до-
глядом за дітьми.

До групи «Г» належали посади, які потребували полі-
тичної довіри,  такі  як:  співробітники спеціальних секрет-
них відділень державних установ; усі співробітники слід-
чих установ та організацій, працівники ВУЦВК, РНК, УЕС, 
НКЮ та їх місцевих органів, ДПУ та його місцевих органів, 
Губвиконкомів, органів військового відомства.

Комітетам бірж праці за узгодженням з УпНКП дозво-
лялось у залежності від стану місцевого ринку праці роз-
ширювати або звужувати даний перелік професій.

Підприємствам  або  установам  дозволялось  прийма-
ти  на  роботу  зазначених  працівників,  обминаючи  біржі 
праці,  але  з  наступним  повідомленням.  Так,  усі  підпри-
ємства та установи, які приймали зазначених працівників, 
були зобов’язані надсилати до бірж праці повідомлення, в 
яких вказувалось: найменування роботодавця, точна адре-
са  та  номер  телефону,  вид  виробництва,  прізвище,  ім’я, 
по-батькові  працівника,  його  професія  або  спеціальність, 
попереднє  місце  роботи  або  заняття  протягом  останніх 
3  років,  на  яку  посаду  приймається  з  повною  вказівкою 
обов’язків, оклад жалування, термін, на який приймається. 
Повідомлення підписувалось керівником підприємства або 

установи. Біржам праці надавалось право вимагати особис-
тої явки кандидата, щодо якого виникали сумніви, а саме 
у відповідності його знань, стажу та ін. вимогам, що були 
заявлені.

Циркуляром УпНКП від 15 липня 1923 р. дозволялось 
наймати  працівників  із  наступною  реєстрацією  усім  Рад-
партшколам,  Комуністичним  університетам,  Інституту 
марксизму-ленінізму,  Академії  наук,  науково-дослідниць-
ким інститутам [8, с. 3].

Протягом 1924 р. було видано низку постанов, які роз-
ширювали коло професій та посад, які могли заміщуватись, 
обминаючи біржі праці. Зокрема, дозволялось наймати ква-
ліфікованих  робітників  на  термін не  більше 2  тижнів  без 
реєстрації [9, с. 3], дозволялось наймати кваліфікованих ро-
бітників із наступною реєстрацією [10, с. 3].

Із метою кращого підбору робочої сили та зміцнення 
зв’язків між господарюючими органами та організаціями 
регулювання ринку праці роботодавцю дозволялось при-
ймати участь у підборі робочої сили. Так, Циркуляр НКП 
СРСР від 20 листопада 1923 р. дозволяв участь роботодав-
ців у підборі робочої сили в таких випадках: – якщо попит 
роботодавця на групу робочих або службовців не менше, 
ніж 10 осіб, якщо попит заявлений на висококваліфікова-
ну робочу силу; – якщо попит заявлений на робочу силу з 
метою переведення в іншу місцевість, незалежно від кіль-
кості осіб; – якщо біржа праці не задовольнила попит ро-
ботодавця в 3-денний термін, але в останнього є бажання 
продовжити цей термін за умови участі в підборі.

Участь роботодавця в підборі робочої сили могла здій-
снюватись  у  таких  формах:  разом  із  працівниками  біржі 
праці вибір із числа безробітних найбільш придатних кан-
дидатів;  сумісне  опитування  або  проведення  експертизи 
безробітних, які призначались для направлення.

Усі такі спеціальні постанови не вирішували в цілому пи-
тання про скасування обов’язковості прийняття на роботу пра-
цівників через біржі праці і стосувались лише окремих їх груп.

Загальне  вирішення  цього  питання  було  зроблене  в 
постанові  ВУЦВК  та  РНК  УСРР  від  26  червня  1925  р.  
[11,  Арт.  494].  Цією  постановою  порядок  обов’язкового 
найму робочої сили через біржі праці скасовувався та  за-
мінювався  посередництвом  із  найму  та  пошуку  роботи, 
але з тим, щоб посередництво могло здійснюватись лише 
виключно органами НКП. Зберігалась обов’язковість реє-
страції найму робочої сили в органах НКП із метою обліку. 
Таким чином, держава намагалась тримати під контролем 
увесь ринок праці та не дозволяла створення будь-яких по-
середницьких органів, окрім державних.

Висновки. У період нової економічної політики наймання 
і надання робочої сили здійснювались на основі принципу до-
бровільної згоди працівника. Трудова повинність застосовува-
лась лише у виняткових випадках. Система бірж праці охопи-
ли всю країну. Ринок праці перебував у монопольному віданні 
держави. Видавались постанови, які послаблювали державний 
тиск, але повністю скасувати його було неможливо, оскільки 
відбувався  процес  формування  командно-адміністративної 
системи управління. Зазначена проблематика актуальна сьо-
годні і має перспективи для подальшого дослідження з метою 
використання правового й  організаційного досвіду минулих 
років у соціально-економічних сучасних умовах України. 
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ТА ПРАВОВОї КУЛьТУРи Й ЗАСІБ їх ПІДВиЩЕННЯ

CONSTITUTIONaL COUrT Of UKraINE aUThOrITy aS aN INdICaTOr 
aNd a way Of raISINg CONSTITUTIONaL LEgaL CONSCIENCE aNd LEgaL CULTUrE 
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конституційного, міжнародного і кримінального права
Донецького національного університету імені Василя Стуса

У статті порушені питання посилення авторитету Конституційного Суду України та підвищення рівня правосвідомості та правової 
культури як самих суддів, так і суспільства загалом, обґрунтовано взаємообумовленість цих явищ.

Ключові слова: конституційна юрисдикція, незалежність Конституційного Суду України, конституційна правосвідомість, конституцій-
ні цінності, людська гідність, правова культура.

В статье затронуты вопросы укрепления авторитета Конституционного Суда Украины и повышения уровня правосознания и право-
вой культуры как самих судей, так и общества в целом, обоснована взаимообусловленность этих явлений.

Ключевые слова: конституционная юрисдикция, независимость Конституционного Суда Украины, конституционное правосозна-
ние, конституционные ценности, человеческое достоинство, правовая культура.

Questions of strengthening the authority of the Constitutional Court of Ukraine and improvement of legal conscience and legal culture of the 
judges themselves and society as a whole are considered in the article, the interdependence of these phenomena is justified.

Key words: constitutional jurisdiction, independence of the Constitutional Court of Ukraine, legal conscience, constitutional values, human 
dignity, legal culture.

Постановка проблеми. Останнім часом неабиякої по-
пулярності набула тематика, пов’язана з реформуванням у 
сфері правосуддя, і питання організації та діяльності ор-
гану конституційної юрисдикції не залишилися осторонь: 
спочатку  науковою  громадськістю  активно  обговорюва-
лася  ревізія  Конституції  України,  ініційована  Президен-
том, потім розпочався  активний пошук наукових  гіпотез 
стосовно  оновлення  й  оптимізації  профільного  Закону 
про Конституційний Суд. І хоча нормативне забезпечення 
діяльності  гаранта  верховенства  Основного  Закону,  без-
умовно,  є  важливим, варто наголосити, що в нашій дер-
жаві  якість  позитивного  права  не  завжди  призводить  до 
ефективності  закріплених  ним  правил  та механізмів. На 
жаль, ми спостерігаємо ситуацію, за якої Конституція стає 
предметом політичного торгу, принцип верховенства пра-
ва  застосовується  ситуативно,  коли  це  відповідає  інтер-
есам представників владної верхівки, а законність із усім 
її формалізмом залишається пересічним громадянам. 

Виправити  цю  ситуацію  стає  дедалі  складніше.  Вже 
очевидним  є  той факт, що  обмежуватися  покращеннями 
в системі законодавства недостатньо, а треба удосконалю-
вати всю правову систему, тобто і практику застосування 
правових приписів,  і, що є чи не найважливішим, – пра-
вову ідеологію. Вкрай низький рівень довіри суспільства 
до владних інституцій, розчарування в гаслах, використо-
вуваних під  час  революційних подій,  через невиконання 
обіцянок  і очікувань на покращення, різке падіння рівня 
життя – всі ці фактори призвели до поширення серед ін-
дивідів здебільшого конформістського або маргінального 
типу  поведінки.  Підвищення  рівня  правосвідомості  та 
правової культури – процес тривалий. Але тільки завдяки 
цьому ми здатні змінити суспільство і ситуацію в державі. 
Правий був Михайло Булгаков, розмірковуючи про хаос, 
який починається в головах. Але змусити людей змінитися 
неможливо, так само як неможливо змусити поважати вла-

ду, треба продемонструвати на власному прикладі повагу 
до загальновизнаних конституційних цінностей. І в цьому 
вбачається  основна  задача  Конституційного  Суду Украї-
ни – повернути свій авторитет в очах громадян, утвердити 
у свідомості індивідів свою роль гаранта основ конститу-
ційного ладу, наріжним каменем якого є визнання людини 
найвищою соціальною цінністю. Цей процес є тривалим. 
Але чим раніше розпочати – тим скоріше можна очікувати 
на перші позитивні зрушення. 

Дане питання потребує втілення двох аспектів: забез-
печення більшої незалежності Суду від інших органів дер-
жавної  влади  (в  першу  чергу,  тих,  за  квотою  яких  судді 
були призначені);  переорієнтації  конституційного право-
суддя  на  підвищення  рівня  правової  культури,  модерні-
зації  конституційної  правосвідомості,  формування  док-
трини  верховенства  прав  людини  та  людської  гідності  в 
діяльності Конституційного Суду.

Мета статті – розглянути питання посилення автори-
тету Конституційного Суду України та підвищення рівня 
правосвідомості та правової культури як самих суддів, так 
і суспільства загалом

Виклад основного матеріалу. Принцип незалежності 
в  діяльності  конституційних  судів  ставав  предметом  до-
слідження авторитетних українських (В. Кампо, А. Сели-
ванов,  В.  Скомороха)  та  зарубіжних  вчених  (М.  Вітрук,  
Н. Райкова, В. Штербец та ін.). Ідеологічні аспекти консти-
туційного  правосуддя,  необхідність  зміни  вектору  діяль-
ності Конституційного Суду України на забезпечення прав 
і свобод людини і громадянина знайшли відтворення в пра-
цях багатьох  вчених-конституціоналістів,  зокрема А. Го- 
ловіна, А. Крусян, М. Савчина, А. Селіванова, А. Стри-
жака, Ю. Тодики, В. Шаповала. Водночас зіставлення цих 
двох  тематичних  блоків  як  невід’ємних  умов  посилення 
авторитету Конституційного Суду України та підвищення 
рівня  правосвідомості  як  самих  суддів,  так  і  пересічних 
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громадян, не знайшло відтворення в науковій площині. За-
значені фактори обґрунтовують актуальність обраної теми 
дослідження та її наукову новизну. 

Починаючи  з  питання  незалежності  суддів  Консти-
туційного  Суду,  варто  звернути  увагу  на  такі  моменти.  
У Висновку Європейської Комісії «За демократію – через 
право» було зазначено, що в тексті нашої Конституції було 
«добре втілено принципи верховенства права» та віднесе-
но  до  «важливих принципів  верховенства  права»  окремі 
положення розділу VIII «Правосуддя», зокрема стосовно 
незалежності та недоторканності суддів (стаття 126). Тоб-
то Венеціанська Комісія  з  незалежністю  суддів  пов’язує 
втілення принципу верховенства права [1].

Американський правознавець Л. Генкін незалежність 
суддів  та наявність  інституту конституційного контролю 
як судової гарантії Конституції розглядає в якості харак-
терної  ознаки  (риси)  іншого феномену  –  конституціона-
лізму [2, с. 41]. 

Посилення  гарантій  незалежності  Конституційного 
Суду України є вкрай необхідним, оскільки тільки за та-
ких умов діяльність цього органу буде спрямована саме на 
гарантування  верховенства Конституції України,  а  отже, 
і  забезпечення  прав  людини  і  громадянина,  які  нею  за-
кріплені. Підтвердженням цього є теза Т. Морщакової, за 
словами якої «..верховенство конституції стає реальністю 
тільки  за  умови,  що  в  процесі  конституційного  прова-
дження сам орган конституційної юрисдикції є абсолютно 
незалежним від будь-яких впливів, крім вимог конститу-
ції» [3, с. 10].

Сам Конституційний Суд України неодноразово фор-
мулював  правові  позиції  щодо  гарантій  незалежності 
суддів.  Наприклад,  у  Рішенні  від  24  червня  1999  року  
№ 6-рп/99 (справа про фінансування судів) йдеться: «..од-
нією  з  конституційних  гарантій  незалежності  суддів  є 
особливий порядок фінансування судів, а важливим меха-
нізмом їх забезпечення є встановлений частиною першою 
статті 130 Конституції України обов’язок держави забез-
печувати фінансування та належні умови для функціону-
вання  судів  і  діяльності  суддів  <…> що  має  обмежити 
будь-який вплив на суд і спрямований на гарантування 
судової діяльності на основі принципів і приписів Кон-
ституції України». У Рішенні  від  20  березня  2002  року 
№ 5-рп/2002 (справа щодо пільг, компенсацій  і гарантій) 
зазначалося, що «зменшення (в тому числі шляхом зупи-
нення дії окремих нормативних актів) видатків Державно-
го бюджету на фінансування судів  і суддів не забезпечує 
повного і незалежного здійснення правосуддя, нормально-
го функціонування  судової  системи, що може призвести 
до зниження довіри громадян до державної влади, загро-
жувати реалізації гарантованого Конституцією України 
права людини і громадянина на судовий захист». Рішен-
ням від 1 грудня 2004 року № 19-рп/2004 (справа про не-
залежність суддів як складову їхнього статусу) Суд наго-
лосив, що «..визначені Конституцією та законами України 
гарантії незалежності суддів як необхідні умови здійснення 
правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим 
судом мають бути реально забезпечені». 

Можна побачити, що здебільшого наведені правові по-
зиції торкалися питання фінансового забезпечення суддів, 
що  також  не  може  не  створювати  враження,  ніби  судді 
занадто  піклуються  виключно  про матеріальну  складову 
свого  статусу.  Безумовно,  посадовець  тоді  є  достатньою 
мірою безпристрасним, коли його винагорода не змушує 
спокушатися  на  додаткові,  не  завжди  законні  способи 
отримання  прибутку.  Але  судді,  особливо  Конституцій-
ного Суду, повинні в першу чергу опікуватися інтересами 
всіх  членів  суспільства,  пересічних  громадян.  Не  дарма 
під час вступу на посаду судді присягають «захищати кон-
ституційний лад держави, конституційні права та свободи 
людини  і  громадянина»  (стаття17  Закону  України  «Про 
Конституційний Суд України»). Тому схвальним є  закрі-

плення  на  конституційному  рівні  вимоги  щодо  високих 
моральних якостей кандидата на відповідну посаду.

Існує ціла низка проблем, що перешкоджають забезпе-
ченню незалежності суддів. І сьогодні варто говорити про 
відстороненість Суду і суддів від політичних пристрастей 
і політичного впливу. 

Яскравим прикладом актуальності цього питання є не-
щодавна ситуація з конституційним поданням Президен-
та України щодо  конституційності  Закону України  «Про 
позбавлення  В.  Януковича  звання  Президента  України» 
від 4 лютого 2015 року. З огляду на формальні підстави, 
закріплені в статті 15 Закону України «Про Конституцій-
ний Суд України», цей Закон може бути перевірений Кон-
ституційним Судом України на відповідність Конституції 
України. З іншого боку, дане питання здається суто полі-
тичним. Такого висновку дозволяє дійти, зокрема, аналіз 
Стенограми пленарного засідання Верховної Ради Украї-
ни від 04 лютого 2015 року (12:58:59) [4]. Так, Р. Князевич, 
голова Комітету з питань правової політики та правосуд-
дя, у своєму виступі зазначив, що «..у зв’язку з відсутніс-
тю кворуму комітет не зібрався і не розглянув це питання. 
Але разом із тим збори присутніх членів комітету доручи-
ли мені висловити позицію, що це питання .. має вирішити 
сесійна зала, оскільки воно політичного характеру».

У  свою  чергу,  Конституційний  Суд  у  процесуальній 
ухвалі  від  5  березня  1999  року  підкреслив,  що  «..вирі-
шення політичних питань  суперечить його призначенню 
як  єдиного  органу  конституційної  юрисдикції,  оскільки 
будь-яка політична діяльність є несумісною з діяльністю 
як суддів загальносудової юрисдикції, так і суддів Консти-
туційного Суду України».

Недарма Р. Мартинюк зазначає, що тільки деполітизо-
вана конституційна юстиція може забезпечити утверджен-
ня верховенства закону. Тому Конституційний Суд Украї-
ни, керуючись суто правовими критеріями, зобов’язаний 
визначити,  де  закінчується право  та  закон  і  починається 
політика.  Лише  в  такому  випадку  Конституційний  Суд 
України  може  належним  чином  забезпечувати  стабіль-
ність функціонування державного механізму і баланс влад 
[5, с. 157].

Досягнення  позаполітичного  статусу  означає,  насам-
перед, що Конституційний Суд України має відмовитись 
від тлумачення політичних питань, не виражених у право-
вих нормах  [6,  с.  63].  І  з  огляду на це Конституційному 
Суду варто відмовлятися від участі в подібних політичних 
перипетіях. 

У  Декларації  щодо  принципів  незалежності  судової 
влади,  прийнятої  Конференцією  голів  верховних  судів 
країн Центральної та Східної Європи 14 жовтня 2015 року 
(о.  Бріюні, Хорватія),  зазначено, що  підтримка  незалеж-
ності судової влади має важливе значення для досягнення 
її цілей та належного виконання нею своїх функцій у віль-
ному  суспільстві,  що  дотримується  верховенства  права. 
Для цього: 

«..a)  судді мають демонструвати  і  впроваджувати ви-
сокі  стандарти  правових  знань  і  суддівської  поведінки  з 
метою підвищення довіри громадськості до судової влади, 
що має основне значення для підтримки незалежності су-
дочинства;

b)  неупередженість  та  її  демонстрація  мають  важ-
ливе  значення  для  належного  виконання  суддею  своїх 
обов’язків. Вони застосовуються не лише до самого судо-
вого рішення, але й до процесу його прийняття» (п. 4).

Також  «..судді  повинні  підтримувати  цілісність  і  не-
залежність  судової  влади  й  завойовувати  довіру  людей, 
уникаючи  непристойної  поведінки  та  її  проявів  у  своїй 
офіційній і приватній діяльності» (п. 8) [7]. 

Тому, переходячи до другого аспекту досліджуваної те-
матики, варто наголосити, що формування доктрини вер-
ховенства прав людини та людської гідності в діяльності 
Конституційного Суду передбачає не  тільки  і  не  стільки 
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формулювання  правових  позицій,  що  містять  відповідні 
дефініції, а й зміну усієї конституційної правосвідомості. 
Як  вдало  зазначає А. Єзеров,  конституційна  правосвідо-
мість, що включає як систему поглядів на конституційні 
цінності,  так  і  їх  суб’єктивне відображення в  соціальній 
дійсності, під впливом Конституційного Суду України ви-
ходить  за  рамки писаних  (позитивних) норм у  сферу дії 
верховенства права [8, с. 68].

Тут не можемо обійти увагою поняття конституційних 
цінностей,  і  вдалою  здається  дефініція,  сформульована 
А. Крусян, яка розуміє їх як гуманістичні, демократично-
правові,  універсальні  орієнтири  (цілі  та  настановлення), 
що мають формалізоване відображення в конституції дер-
жави,  виявляються  в  конституційно-оціночній,  інтерпре-
таційній і контрольній діяльності органів конституційної 
юстиції та визначально впливають на конституційне зако-
нодавство,  конституційну  правосвідомість,  конституцій-
ний правопорядок та публічно-владну практику [9, с. 378].

Тож роль саме Конституційного Суду в трансформації 
правосвідомості  є  очевидною.  Виходячи  з  ідеї  необхід-
ності раціональної організації соціальних відносин, Кон-
ституційний Суд прагне встановити  зв’язок між текстом 
Конституції і розмаїттям економічних, політичних і соці-
альних  інтересів  та  суспільних  відносин, що  виникають 
на їх основі. При цьому, як зазначає А. Єзеров, він, не змі-
нюючи  тексту Конституції, фактично  вдосконалює  зміст 
конституційних правоположень за допомогою офіційного 
тлумачення, базуючись, як правило, на наукових поглядах 
на  природне  право,  його  принципах,  формах  і  способах 
реалізації. Тим самим забезпечується зближення фактич-
ної  і юридичної конституцій, зменшується кількість фік-
тивних правоположень [8, с. 72].

Таким чином, важливе завдання сьогодення, яке постає 
перед Конституційним Судом України, вбачається у фор-
муванні такої доктрини, в якій основний наголос робився 
би  на  першорядності  людини,  її  прав,  її  гідності,  тобто 
підкреслювався людський вимір конституційного права. 

Після Другої світової війни світове співтовариство по-
чало формулювати певні міжнародні  стандарти  і  вимоги 
до держав, що пов’язані із забезпеченням мінімальних га-
рантій гідного існування і розвитку людини в будь-якому 
суспільстві. У цьому напрямку було прийнято низку між-
народних нормативно-правових  актів  (зокрема,  в  рамках 
ООН), котрі визначають людину найвищою цінністю сус-
пільства, а належне забезпечення її прав і свобод – голо-
вним обов’язком демократичної держави. Так, преамбула 
до  Загальної  Декларації  прав  людини  (1948)  закріплює 
положення  про  те, що  визнання  гідності,  властивої  всім 
членам людської  сім’ї,  і  рівних та невід’ємних  їх прав  є 
основою  свободи,  справедливості  та  загального  миру. 
Преамбули до Міжнародного пакту про економічні, соці-
альні та культурні права (1966) і Пакту про громадянські 
та політичні права (1966) проголошують, що всі права лю-
дини випливають із властивої людській особі гідності. 

Позитивним з огляду на нормативне закріплення люд-
ської гідності як конституційної цінності здається досвід 
Німеччини, Основний закон якої в першій статті визначає, 
що «..людська гідність – недоторканна. Поважати і захи-
щати її – обов’язок всякої державної влади. У силу цього 
німецький  народ  визнає  непорушними  і  невідчужувани-
ми  права  людини  як  основу  будь-якого  людського  спів-
товариства, миру і справедливості у світі» [10]. Формула 
про людську гідність як найвищу конституційну цінність 
сформульована  й  у  практиці Федерального  конституцій-
ного суду Німеччини (BVerfGE 27, 1 (6) (Microcensus Case, 
1969) [11, с. 299]), в якій домінує підхід до забезпечення 
захисту соціальних прав, які  інтерпретуються через при-
зму принципу гідності як конституційної цінності. 

На  думку  колишнього  Голови  Федерального  консти-
туційного суду Німеччини В. Зайдлера, людська гідність 
є «вищою основою цінністю» та «неписаним елементар-

ним  конституційним  принципом»  [12,  с.  140].  Для  того, 
щоб забезпечити свободу розвитку людини в суспільстві, 
діяльність держави є легітимною за умов запобігання ви-
падків такого поводження з людьми, яким принижується 
їх гідність. Приниженням людської гідності є рівень жит-
тя,  який  не  забезпечує мінімальних  потреб  для  вільного 
розвитку її в суспільстві

Тобто  саме  людська  гідність  є,  так  би  мовити,  «від-
правним пунктом»,  вихідною ланкою всієї  системи прав 
людини, первинною та визначальною для всіх  інших со-
ціальних цінностей. 

Саме  аксіологічну  функцію  В.  Федоренко  називає 
найбільш  притаманною  конституціоналізму,  а  поруч  із 
нею – установчу та  інтегративну щодо утвердження цін-
ностей конституціоналізму в конституційній правотворчій 
і правозастосовній діяльності та інтеграції результатів цієї 
діяльності  з  іншими  складниками національної  правової 
системи (правосвідомістю, правовою культурою, іншими 
галузями права тощо) [9, с. 162].

У цьому контексті великий інтерес викликає думка ві-
домого фахівця  в  галузі  конституційного  права,  доктора 
юридичних  наук Ю.  Тодики  про  відповідність  правової 
культури якості правового життя суспільства, рівню його 
розвитку.  «Сучасний  рівень  правової  культури  в  Украї-
ні,  –  пише  він,  –  визначається  передусім  правосвідоміс-
тю населення,  тобто тим, наскільки освоєні  такі правові 
феномени, як цінність прав і свобод людини і громадяни-
на, важливість чіткої юридичної процедури під час вирі-
шення  суперечок,  наскільки  населення  поінформоване  в 
правовому сенсі, яке його емоційне ставлення до закону, 
суду, різних правоохоронних органів, юридичних засобів 
і процедур, яка настанова громадян щодо виконання юри-
дичних норм, передусім конституційних» [13, с. 22–23].

Тож  діяльність Конституційного Суду України  з  тлу-
мачення Конституції України, формулювання відповідних 
правових позицій має сприяти підвищенню рівня правової 
культури громадян, який сьогодні є вкрай низьким. 

Змістовна  характеристика  конституційно-правової 
культури громадянина об’єднує три групи елементів: іде-
ологічні  правові  уявлення  про  Конституцію;  позитивні 
правові відчуття (морально-критичне осмислення Консти-
туції); правомірну діяльність та соціально-правову актив-
ність громадян.

Основним,  що  зумовлює  повагу  людини  до  Консти-
туції,  як  стверджують В.  Головченко  та А. Потьомкін,  є 
почуття  задоволеності  конституційними  нормами,  спра-
ведливістю  її  вимог.  Рівень життя  громадян  є  важливим 
чинником, що визначає повагу чи неповагу до Конститу-
ції. На  ідеологічному рівні повага до Конституції харак-
теризується наявністю свідомих, систематизованих знань 
і  суджень  про  конституційні  реалії,  розуміння  сутності 
Конституції,  усвідомлення  її  соціальної цінності  та  важ-
ливості регулятивних функцій [14, с. 32].

Усе  це  повною мірою узгоджується  з  вищенаведени-
ми  гіпотезами про  провідну  роль Конституційного Суду 
в трансформації правосвідомості і реальність відновлення 
його авторитету. Так, в одному зі своїх рішень Конститу-
ційний Суд України зазначив: «Одним із проявів верховен-
ства права є те, що право не обмежується лише законодав-
ством як однією з його форм, а включає й інші соціальні 
регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї тощо, 
які  легітимовані  суспільством  і  зумовлені  історично  до-
сягнутим культурним рівнем суспільства. Усі ці елементи 
права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології спра-
ведливості, ідеї права, яка значною мірою дістала відобра-
ження в Конституції України».

Дійсно,  чинна  українська  Конституція  проголосила 
низку принципів, що відповідають формату правової дер-
жави, в якій найвищою соціальною цінністю є людина, її 
життя і здоров’я, честь та гідність. Тож замість численних 
«переписувань» Основного Закону варто запустити меха-
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нізм її реалізації, припинити тенденцію до сприйняття  її 
«мертвою». Показово, що дві українські революції (Пома-
ранчева революція та Революція гідності) ознаменувалися 
поміж іншим ревізією конституційний норм. Але правий 
А.  Крижановський  у  тому,  що  більш  перспективною  та 
конструктивною  видається  позиція  щодо  необхідності 
дотримання вже існуючої Конституції, її реального вико-
нання та досягнення конституційного правопорядку, аніж 
безперервна критика чинної Конституції вітчизняною по-
літичною верхівкою [9, с. 379].

Висновки. Підсумовуючи  все  вищенаведене,  варто 
вкотре зробити наголос на тому, що на даному етапі прі-
оритетом  у  діяльності  Конституційного  Суду  України, 

який дозволить поновити його репутацію, є забезпечення 
відповідного  демократичним  стандартам  правового  ста-
тусу людини  і  громадянина  і  намагання усілякими  засо-
бами  вплинути  на  підвищення  рівня  правосвідомості  як 
очільників  влади,  так  і  всього  народу.  Йдеться  про  не-
можливість  обмежуватися  конституційною  декларацією 
людської гідності як найвищої соціальної цінності, треба 
зробити її не просто гаслом, а орієнтиром, детермінантою 
всіх  політичних процесів  в  країні,  а  згодом –  досягнути 
такого стану, коли вже не варто буде протиставляти грома-
дянське суспільство та державу, вони, як гегелівські теза й 
антитеза, перейдуть на рівень синтезу і складуть єдиний 
організм з ідентичними цілями й інтересами.
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У статті висвітлюються механізми припинення громадянства України. Дана загальна характеристика анулювання громадянства, 
вказано на особливості застосування такого механізму, розкрито його зміст, здійснено порівняльний аналіз механізмів анулювання і по-
збавлення громадянства. Обґрунтовано доцільність та необхідність запровадження цього інституту в Україні.

Ключові слова: громадянство, припинення громадянства, анулювання громадянства, позбавлення громадянства, конституційні 
права і свободи, національна безпека, злочини проти держави, конституційний лад.

В статье освещаются механизмы прекращения гражданства Украины. Дана общая характеристика аннулирования гражданства, 
указаны особенности применения такого механизма, раскрыто его содержание, осуществлен сравнительный анализ механизмов анну-
лирования и лишения гражданства. Обоснована целесообразность и необходимость внедрения этого института в Украине.

Ключевые слова: гражданство, прекращение гражданства, аннулирование гражданства, лишение гражданства, конституционные 
права и свободы, национальная безопасность, преступления против государства, конституционный строй.

The article highlights the arrangements for the termination of citizenship of Ukraine. General characteristics revocation of citizenship, features 
of implementation of such a mechanism, revealed its contents, a comparative analysis of the mechanisms of termination and deprivation of 
citizenship. The expediency and necessity of introduction of this Institute in Ukraine. 

Key words: citizenship, termination of citizenship, loss of citizenship, deprivation of citizenship, constitutional rights and freedoms, national 
security, crimes against the state, constitutional order.

Постановка проблеми. Інститут  громадянства  віді-
грає важливу роль у взаємовідносинах особи з державою. 
Він є однією з невід’ємних ознак останньої поряд із тери-
торією, державними символами, суверенітетом, органами 
державної  влади,  податковою  та  правоохоронною  систе-
мами тощо. Не менш помітну роль відіграє громадянство 
й  у  житті  пересічної  людини.  Із  формально-юридичної 
точки  зору  громадянство  можна  визначити  як  стійкий, 
необмежений у просторі  правовий  зв’язок фізичної  осо-
би з Українською державою, заснований на юридичному 
визнанні  державою  цієї  особи  громадянином  України, 
внаслідок чого особа і держава набувають взаємних прав 
і обов’язків в обсязі, передбаченому Конституцією та за-
конами України [1, с. 74]. Перебування людини в такому 
зв’язку з державою, з одного боку, надає їй значно більше 
можливостей щодо  задоволення  своїх  нагальних  потреб 
у  різних  сферах,  починаючи  з  політичної  й  закінчуючи 
культурно-духовною.  Ці  можливості  формалізуються  у 
відповідних  конституційних  (основних)  правах  і  свобо-
дах, закріплених в основному законі держави. Як слушно 
наголошує  О.Д.  Гринь,  держава  наділяє  своїх  громадян 
більшим  об’ємом  прав  і  обов’язків,  ніж  осіб  в  іншому 
громадянському стані – іноземців, осіб без громадянства, 
біженців, змушених переселенців [2, с. 20]. З іншого боку, 
приналежність особи до громадянства певної країни має 
наслідком  покладення  на  неї  низки  зобов’язань  консти-
туційно-правового  характеру.  До  класичного  переліку 
таких  зобов’язань,  як  правило,  відносять  конституційні 
обов’язки дотримання конституції  і  законів держави,  за-
хисту Батьківщини, сплати податків й зборів, непосягання 
на конституційні права і свободи інших людей.

Стан дослідження. Наразі порушена проблематика ві-
дображена  в наукових працях низки  як  вітчизняних,  так 
і  зарубіжних науковців. Зокрема, ці питання стали пред-
метом  безпосереднього  розгляду  у  відповідних  роботах 
О.Ю. Чирик, Р.Б. Бедрія, В.А.  Завгороднього, В.В. Лаза-
рєва, О.Д. Гринь, І.І. Дахової, М.І. Суржинського, В.Є. Па- 
льчука, О.І. Трегуба, Г. Тарасюка, І.А. Толкачова, С.Х. Ра-

сокулової, С.А. Авакьяна, І.О. Гончарова, А.А. Непомня-
щої та інших.

Мета – висвітлити один із ключових елементів інсти-
туту громадянства – питання визначення механізмів при-
пинення  громадянства  України  з  різних  підстав.  Також 
метою статті є розгляд відносно нового в практиці вітчиз-
няного конституціоналізму механізму припинення грома-
дянства  –  анулювання,  обґрунтування  необхідності  його 
запровадження в Україні.

Виклад основного матеріалу.  Незважаючи  на  до-
статньо  високій  рівень  наукової  розробленості  теми,  де-
які  аспекти  функціонування  інституту  громадянства  все 
ж таки залишилися поза увагою дослідників. Відсутність 
комплексного підходу також створює передумови для про-
ведення додаткових наукових досліджень у цьому напрям-
ку. Так, В.В. Лазарєв, вивчаючи особливості припинення 
громадянства України, акцентує свою увагу виключно на 
тих правових механізмах, що передбачені чинним законо-
давством України, абсолютно ігноруючи таку процедуру, 
як анулювання громадянства, лише побіжно згадуючи про 
існування у світі  інших механізмів (підстав) припинення 
громадянства,  зокрема  примусового  позбавлення  держа-
вою громадянств, що набуте особою за народженням, та 
примусового  позбавлення  громадянства  натуралізованих 
осіб [3, с. 51–52].

Сучасна держава, як правило, досить прискіпливо ста-
виться до питання унормування  інституту громадянства, 
оскільки  це  впливає  не  тільки  на  визначення  правових 
засад співпраці держави з особою, але й на стан забезпе-
чення  належного  рівня  безпеки  самої  держави. Остання 
включає такі важливі компоненти,  як непорушність кон-
ституційного  ладу  та  його  засад,  інформаційна  безпека, 
економічне  благополуччя,  врешті-решт,  рівень  захище-
ності всього суспільства від загроз і викликів сьогодення, 
насамперед  політичного,  соціально-економічного  та  вій-
ськового характеру.

Сучасний  інститут  громадянства  в  України  набув 
остаточних рис після прийняття 28 червня 1996 року но-
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вої Конституції України, в ст. 25 якої  закріплено один  із 
фундаментальних  принципів  громадянства  України,  що 
безпосередньо впливає на визначання змісту і меж меха-
нізму припинення громадянства України, а саме принцип 
неможливості позбавлення громадянства [4].

В умовах збройної агресії проти держави з боку інших 
країн ключове місце серед вищезгаданих конституційних 
обов’язків громадянина, на нашу думку, посідає його кон-
ституційний обов’язок захищати Батьківщину (Вітчизну). 
Він знайшов своє відображення в основних законах пере-
важної більшості країн світу. Розширене тлумачення його 
змісту  передбачає  не  лише  необхідність  захищати  свою 
Батьківщину зі зброєю в руках від зовнішнього агресора 
в лавах  збройних сил чи  інших офіційно утворених вій-
ськових  формувань,  але  й  заборону  (або  юридичне  не-
сприйняття)  з  боку  держави на  вчинення  дій,  які можна 
кваліфікувати  як  державну  зраду,  тероризм,  диверсію, 
шпигунство,  насильницьке  повалення  конституційного 
ладу чи захоплення державної влади тощо. Такі діяння су-
часне кримінальне законодавство багатьох країн, зокрема 
й  України,  визнає  злочинами  проти  основ  національної 
безпеки країни, що знайшли своє відображення та закрі-
плення в розділі І Особливої частини Кримінального ко-
дексу України [5]. Санкції відповідних статей останнього 
передбачають досить суворе кримінальне покарання за їх 
вчинення.

Однак  така  серйозна  реакція  держави  на  відповід-
ні недружні дії до себе з боку окремих своїх громадянин 
не завжди дає бажаний результат. В’язниця часто так і не 
перетворюється на  інструмент перевиховання  зрадників, 
колаборантів, диверсантів та терористів. Навпаки, може-
мо припустити, що після відбуття покарання за ці злочини 
особа не тільки не усвідомить небезпечність, шкідливість, 
неприпустимість  і  аморальність  скоєних  нею  злочинів 
проти власної держави, громадянином якої вона є, не тіль-
ки не покається,  а й ще  з  більшим  завзяттям буде боро-
тися проти «своєї» Батьківщини. Такий стан речей стане 
тим більш неприємним для держави, якщо виявиться, що 
значна частина зрадників стали її громадянами внаслідок 
добровільного визнання державою цих осіб своїми грома-
дянами  через  механізм  натуралізації.  У  даному  випадку 
ліберальність національного  законодавства у частині на-
буття громадянства держави громадянами інших країн або 
особами без громадянства можна цілком обґрунтовано ви-
знати однією з потенційних загроз стабільності конститу-
ційного ладу та національній безпеці країни.

Одним із можливих варіантів виправлення такої небез-
печної  для  держави  в  цілому  та  її  конституційного  ладу 
зокрема ситуації могло б стати запровадження  інституту 
анулювання громадянства особи. Цей інститут, вочевидь, 
можна вважати одним з  елементів механізму обмеження 
політичних прав  людини. Явище обмеження цієї  катего-
рії прав у сучасному світі не є чимось неординарним або 
винятковим. Так,  у  деяких  країнах Латинської Америки, 
зокрема Чилі, на конституційному рівні передбачено об-
меження можливостей брати активну участь у політично-
му житті нової Батьківщини через тимчасове позбавлення 
виборчого права щойно натуралізованих громадян.

Анулювання громадянства особи передбачає односто-
роннє припинення її політико-правового зв’язку з держа-
вою за ініціативою останньої внаслідок вчинення особою 
певних агресивних дій, що ставлять під загрозу конститу-
ційний лад і стабільність основних державних інституцій 
та  погіршують  стан  гарантування  національної  безпеки 
держави.

Особливістю нового  інституту має стати чітко визна-
чене,  обмежене  коло  фізичних  осіб-учасників  конститу-
ційно-правових відносин, щодо яких його може бути за-
стосовано.  Такими  суб’єктами,  на  нашу  думку,  можуть 
виступати  виключно  натуралізовані  громадяни  країни, 
при цьому термін перебування у  громадянстві країни до 

уваги братися не повинен. Звичайно, можна апелювати до 
принципу рівності  всіх  громадян незалежно  від підстав, 
порядку  та  моменту  набуття  громадянства,  який  закрі-
плено, зокрема, ст. 2 Закону України «Про громадянство 
України»  [6]. Проте цей принцип не повинен мати абсо-
лютного характеру: винятки зі сфери його дії мають визна-
чатися законом. До осіб, що набули громадянство за наро-
дженням, такий інструмент перевиховання застосовувати 
не можна, виходячи хоча б із міркувань дотримання кон-
цепції природних прав людини. Право бути громадянином 
своєї країни, на території якої вона народилася, не може 
бути обмежене чи скасовано державою. У цьому випадку 
остання зобов’язана шукати інші механізми впливу на не-
надійних осіб із переліку своїх громадян.

Застосування інституту анулювання громадянства до-
цільно розглядати як тимчасовий захід під час дії на всій 
території країни або в окремій її місцевості одного зі спе-
ціальних режимів (режиму тимчасово окупованої терито-
рії, особливого періоду, надзвичайного чи воєнного стану 
тощо).

Анулювання має тягти за собою не тільки припинення 
відповідного  політико-правового  зв’язку  особи  з  держа-
вою (як і у випадку з позбавленням або втратою громадян-
ства), а й передбачати інші негативні наслідки. У випадку 
позбавлення громадянства в людини залишаються ті блага 
і привілеї, які вона отримала від держави, перебуваючи в 
статусі  громадянина України. А  ось  під  час  анулювання 
громадянства  виходить  так,  що  вона  начебто  і  не  набу-
вала  його  зовсім.  Даний  суб’єкт  зобов’язаний  поверну-
ти, те, що дала йому держава протягом перебування цієї 
особи в її громадянстві. Перелік відповідних «боргових» 
зобов’язань може бути досить широким: це і приватизова-
не житло, і земельні ділянки, це і різні соціальні виплати, 
починаючи  з пенсії  й  закінчуючи субсидією, допомогою 
при народженні дітей тощо. У разі відмови від добровіль-
ного відшкодування вартості отриманих від держави благ 
до такої особи в судовому порядку мають бути застосовані 
примусові заходи, зокрема спеціальна конфіскація майна.

Анулювання  громадянства  може  розглядатися  як  до-
датковий юридичний інструмент впливу держави на особу, 
що її зрадила. Іншими словами, правовою підставою для 
запуску процедури анулювання має бути чітко визначене 
законодавством коло злочинів проти держави, які станов-
лять  найбільший рівень  суспільної  небезпеки  як  для  неї 
самої, так і для всього населення (державна зрада, дивер-
сія,  тероризм  тощо).  Правовою  основою  для  ухвалення 
компетентним  державним  органом  рішення  про  анулю-
вання громадянства такої особи має стати вирок суду, який 
набув чинності і зафіксував вину цієї особи в скоєнні ви-
щезгаданих злочинів проти держави свого громадянства. 
Ініціювання процесу анулювання громадянства має визна-
ватися обов’язком (а не правом) відповідного компетент-
ного державного органу, що реалізує державну політику 
у сфері міграції. Сама ж процедура повинна носити, так 
би мовити, «автоматичний» характер за аналогією з про-
цесом втрати громадянства.

Від  анулювання  варто  відрізняти  схожий  за юридич-
ною природою механізм припинення громадянства, а саме 
позбавлення  громадянства. Він  давно  відомий  конститу-
ційній практиці багатьох країн світу, хоча в кожному кон-
кретному випадку має певні особливості. Даний інститут 
прийнято вважати недемократичним, що застосовується у 
світі досить обмежено і лише у виключних випадках. Його 
застосування державою вказує на її недемократичний ха-
рактер, він широко використовується або використовував-
ся в минулому тільки в країнах із тоталітарними політич-
ними режимами на кшталт радянського, нацистського, або 
фашистського,  чучхе  та  до  них подібними  (КНДР, Куба, 
колишній СРСР). Однак заради справедливості варто від-
значити, що позбавлення громадянства в тому чи іншому 
вигляді  нині  практикується  і  в  деяких  країнах,  які  при-



58

№ 4 2016
♦

йнято вважати демократичними, наприклад, США та Ні-
меччині, але стосується чітко окресленої законодавством 
категорії  осіб,  а  саме  військових  злочинців  або  осіб, що 
вчинили геноцид чи злочини проти людяності.

У  законодавстві  України,  так  само  як  і  в  законодав-
стві багатьох інших країни, міститься пряма заборона на 
позбавлення  громадянства,  під  якою  варто  розуміти  за-
борону  безпідставного  (довільного)  позбавлення  грома-
дянства,  яке  є  несумісним  із  сучасними уявленнями про 
правову демократичну державу, права людини і не відпо-
відає духу Загальної Декларації прав людини [7, с. 16].

На  відміну  від  анулювання  громадянства,  інститут 
його  позбавлення  досить  часто  відзначається  або  суто 
політичним забарвленням, або ж застосовується лише до 
осіб,  які  вчинили  злочини  планетарного  масштабу  –  ге-
ноцид,  воєнні  злочини,  злочини  проти  людяності  тощо. 
Крім  того,  позбавлення  громадянства  розглядається  як 
передумова притягнення  винуватої  особи до юридичної, 
насамперед кримінальної відповідальності, за скоєння ви-
щезазначених злочинів. У той самий час анулювання гро-
мадянства є наслідком засудження особи за вчинення зло-
чинів саме проти держави свого громадянства. І нарешті, 
позбавлення  громадянства  може  застосовуватися  як  до 
натуралізованих громадян, так і до осіб, що набули грома-
дянства в інший спосіб, наприклад, за народженням (хоча 
такі випадки трапляються значно рідше). Суб’єктами, до 
яких може бути застосовано анулювання громадянства, як 
вже  йшлося  вище,  виступають  виключно  натуралізовані 
громадяни країни.

Дійсно,  наразі  інститут  анулювання  громадянства  є 
новим у сучасному конституційному праві. За сукупністю 
характерних ознак його можна визнати більш демократич-
ним, тобто таким, що в меншій мірі обмежує основні, зо-
крема політичні, права громадян. Водночас він є критично 
необхідним засобом реагування держави на нові виклики 
і загрози її державному суверенітету і територіальній ці-
лісності, стабільності конституційного ладу та його засад, 
національній безпеці держави тощо. Особливого значення 
цей  інститут  набуває  для  сучасної  Української  держави, 
що потерпає від збройної агресії з боку сусідньої країни – 
Російської Федерації. Адже не  для  кого  не  є  таємницею 
той незаперечний факт, що  з-поміж ватажків  та рядових 
бойовиків-терористів на сході України чималу частку ста-
новлять  нещодавно  натуралізовані  громадяни  України  – 
колишні  громадяни Росії  або  особи  з  подвійним  україн-

сько-російським  громадянством  (І.  Безлер,  Д.  Саламатін 
та інші).

Висновки. Підбиваючи підсумки, можна констатувати 
наступне. На нашу думку, анулювання законодавства до-
цільно розглядати, як мінімум, у двох площинах – консти-
туційно-правовій та кримінально-правовій. Його запрова-
дження в України наразі має сенс, особливо враховуючи 
наявність реальної загрози конституційним основам існу-
вання самої Української держави в умовах існування теро-
ристичної загрози на сході України, а також ймовірності 
розширення масштабів  збройної  агресії  проти України  з 
боку  Російської  Федерації.  Відтак  питання  анулювання 
українського  громадянства  осіб,  що  зрадили  Україну  й 
перейшли  на  бік  агресора,  колаборантів  може  відіграти 
ключову  роль  у  зміцненні  національної  безпеки  нашої 
держави в  таких умовах  та  спростити механізм протидії 
зазіханням на державний суверенітет та територіальну ці-
лісність України з боку інших держав або терористичних 
організацій, таких як «ДНР» та «ЛНР».

Вочевидь, складне внутрішнє й зовнішнє становище 
України  мають  спонукати  не  тільки  науковців,  а  й  за-
конодавця  до пошуку нових  чи  вдосконалення наявних 
механізмів протидії  загрозі, частиною якої, на превели-
кий  жаль,  є  деякі  власні  громадяни,  що  набули  грома-
дянства України з формальних підстав, так  і не ставши 
справжніми  повноцінними  громадянами  України  та  не 
усвідомивши свою відповідальність за долю своєї нової 
Батьківщини.  Одним  із  прийнятних  варіантів  упоряд-
кування  законодавчої  бази щодо  громадянства,  зокрема 
питань  його  набуття  та  припинення,  можна  розглянути 
пропозицію О.Ю. Чирик щодо прийняття Основних  за-
сад  набуття  громадянства України,  яким  належить  ста-
ти  комплексним  кодифікованим  законодавчим  актом  і 
замінити  численні  нормативно-правові  акти,  які  регла-
ментують відносини щодо набуття та припинення грома-
дянства України. У них мають бути об’єднанні як чинні 
закони, так і створені або вдосконалені ті правові норми, 
що  стосуються цієї  сфери.  Іншим варіантом може бути 
внутрішньогалузеве  кодифікування  законодавства щодо 
набуття громадянства України, тобто кодифікація остан-
нього  за його  інститутами  [8,  с.  184]. Саме під час цієї 
роботи доцільно було внести відповідні зміни до чинного 
законодавства  в  частині  за  провадження  інституту  ану-
лювання громадянства України та визначення його пра-
вових засад.
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У статті досліджуються питання правової природи і юридичної сили рішень Конституційного Суду України. Акти органу конституційної 
юстиції порівнюються з нормативно-правовими актами й конституційними судовими прецедентами. Юридична сила рішень Конституцій-
ного Суду України розкривається через аналіз їх обов’язковості, остаточності й правових наслідків. 
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В статье исследуются вопросы правовой природы и юридической силы решений Конституционного Суда Украины. Акты органа кон-
ституционной юстиции сравниваются с нормативно-правовыми актами и конституционными судебными прецедентами. Юридическая 
сила решений Конституционного Суда Украины раскрывается через анализ их обязательности, окончательности и правовых послед-
ствий.
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This paper investigates the question of the legal nature and legal force of decisions of the Constitutional Court of Ukraine. Acts of constitutional 
jurisdiction compared with the regulations and the constitutional court precedents. Legal validity of decisions of the Constitutional Court of Ukraine 
revealed through the analysis of their commitment, finality and legal consequences.

Key words: constitutional justice, Constitutional Court of Ukraine, constitutional jurisdiction, regulatory, legal nature, precedent.

Постановка проблеми. Серед гарантій правової охо-
рони Конституції України, елементів механізму реалізації 
й захисту конституційних принципів і норм важливе місце 
посідає діяльність органу конституційної юстиції – Кон-
ституційного Суду України. Двадцятирічний досвід функ-
ціонування  в  Україні  цього  інституту  дає  підстави  для 
аналізу багатьох проблем реалізації конституційної юрис-
дикції. Особливе значення при цьому варто приділити до-
слідженню правової природи актів Конституційного Суду 
України,  яка нерозривно пов’язана  з місцем органу  кон-
ституційної юстиції в механізмі держави, особливостями 
правового регулювання його статусу. Вирішення цієї про-
блеми в державах світу є різним, що зумовлено як обран-
ням тієї чи іншої моделі судового конституційного контр-
олю, так і відповідними державно-правовими традиціями. 
Що стосується нашої держави, то через відсутність чітких 
указівок  у  чинному  законодавстві  питання  про  правову 
природу  актів  Конституційного  Суду  України  становить 
одну з проблем сучасного конституційного права.

Стан дослідження. Проблеми функціонування вітчиз-
няного  органу  конституційної юстиції  вже  тривалий  час 
досліджуються  досить  активно.  Помітними  при  цьому 
є  теоретичні  напрацювання Ю.  Барабаша,  В.  Бринцева,  
В.  Кампа,  А.  Івановської,  О.  Марцеляка,  М.  Савенка,  
М.  Савчина,  В.  Скоморохи,  А.  Селіванова,  П.  Стецюка,  
А. Портнова, П. Ткачука, В. Тихого, Ю. Тодики, М. Тес-
ленко,  С. Шевчука,  В. Шаповала.  Без  сумніву,  цікавими 
є  розробки  російських  учених-правників:  С.  Боботова,  
М. Вітрука, А. Клішаса, В. Кряжкова, Ж. Овсепян та  ін-
ших.  Попри  вагомі  теоретичні  напрацювання,  дискусій-
ним залишається визначення правової природи актів Кон-
ституційного Суду, що зумовлює необхідність подальших 
наукових пошуків у цій сфері. 

Метою статті є дослідження правової природи і юри-
дичної  сили  рішень  Конституційного  Суду  України  в 
справах  про  офіційне  тлумачення  Конституції  й  законів  
України.

Виклад основного матеріалу. У юридичній літерату-
рі акти органу конституційної юрисдикції порівнюються 

з  нормативно-правовими  актами,  конституційними  судо-
вими прецедентами, їх визначають як рішення, що мають 
преюдиційний характер.

Звичайно, акти Конституційного Суду України є пра-
вовими актами,  адже приймаються  вони органом,  спеці-
ально  на  те  уповноваженим  Конституцією,  з  дотриман-
ням  установлених  форми  і  процедури,  є  обов’язковими 
до виконання на території України. Що ж до можливості 
розуміння  актів  Конституційного  Суду  України  як  актів 
нормативно-правових, то варто мати на увазі, що в теорії 
права  під  останніми  розуміють  письмові  документи, що 
встановлюють, змінюють, припиняють чи конкретизують 
норми права [1, с. 342]. Це дає підстави говорити про нор-
мативно-правову  природу  рішень  Конституційного  Суду 
України  в  справах про  офіційне  тлумачення Конституції 
й законів України, адже таке тлумачення і є способом кон-
кретизації їх норм.

Безсумнівно,  рішення  та  висновки  Конституційно-
го Суду України не можуть мати характеру нормативно-
правових  актів,  які  здатні  активно  регулювати  суспільні 
відносини. Конституційно й  законодавчо  визначена  ком-
петенція  Конституційного  Суду  України  не  передбачає 
нормотворчості,  крім  тієї,  що  пов’язана  з  регламентаці-
єю  частини  питань  організації  його  внутрішньої  роботи  
[2, с. 29]. Разом із цим це не заперечує можливості визна-
ння за актами Конституційного Суду України щодо офіцій-
ного тлумачення Конституції й законів України норматив-
ного характеру в тому розумінні, що вони конкретизують 
чинне  законодавство України,  не  регулюючи  самостійно 
суспільні відносини, вони, тим не менше, задіяні в цьому 
процесі, адже застосування положень Конституції й зако-
нів  України, щодо  яких  Конституційним Судом України 
дано офіційне тлумачення, можливе лише з урахуванням 
правових  позицій  Конституційного  Суду  України,  ви-
кладених  у  відповідних  рішеннях. Останні,  як  відомо,  є 
обов’язковими до виконання на всій території України.

Однак акти тлумачення Конституційного Суду Украї-
ни не можуть розглядатися як самостійні джерела права. 
Вони  є  інтерпретаційними  актами,  мають  допоміжний 
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характер і можуть бути застосовані лише у зв’язку  із за-
стосуванням відповідної норми [3, с. 14].

Нормативне значення, крім рішень у справах про офі-
ційне тлумачення, мають також висновки Конституційно-
го Суду України в  справах про конституційність чинних 
міжнародних договорів України, а також ухвали Консти-
туційного Суду України про припинення конституційного 
провадження  і  про  відмову  у  відкритті  конституційного 
провадження, які містять правові позиції Конституційного 
Суду України щодо розуміння і тлумачення ним чинного 
законодавства. 

Крім цього, розглядаючи справи про конституційність 
законів  та  інших  правових  актів,  Конституційний  Суд 
України може  визнати  їх  повністю  або  в  окремій  части-
ні неконституційними, внаслідок чого, відповідно до ч. 2  
ст.  152 Конституції України,  вони  втрачають  чинність  із 
дня  ухвалення  Конституційним  Судом  України  рішення 
про  їх  неконституційність.  Згідно  з  ч.  3  ст.  150 Консти-
туції України, такі рішення є обов’язковими до виконан-
ня  на  території України,  остаточними  й  не можуть  бути 
оскаржені.  Рішення  Конституційного  Суду  України  про 
визнання правових актів чи окремих  їх положень некон-
ституційним  тягне  їх  скасування. Це  зближує  акти Кон-
ституційного Суду України з нормативно-правовими акта-
ми. Проте  така  схожість обмежується лише  так  званими 
«негативними»  повноваженнями  або  «негативною»  пра-
вотворчістю Конституційного Суду України. Він уповно-
важений лише визнавати неконституційними певні  акти, 
але аж ніяк не створювати нові чи змінювати чинні норми 
права. За влучним висловом Є. Євграфової, Конституцій-
ний Суд лише «звільнює» систему законодавства від актів, 
що суперечать Основному Закону держави [4, с. 67]. 

П. Недбайло, розглядаючи правову природу актів офі-
ційного тлумачення (він їх уперше почав називати інтер-
претаційними актами), вважає їх окремим поряд із норма-
тивними та індивідуальними актами різновидом правових 
актів [5, с. 60]. Продовжуючи його думку, аналогічно мож-
на  визначити  й  правову  природу  актів  Конституційного 
Суду України.

Щодо  розуміння  актів  органу  судового  конституцій-
ного контролю як судового прецеденту, то традиційно це 
характерно для країн англосаксонської правової сім’ї, де 
прецедент  є  джерелом  права,  а  згаданий  контроль  здій-
снюється судами загальної юрисдикції. Україна, як відо-
мо,  належить  до  романо-германської  правової  сім’ї,  де 
основним  джерелом  права  є  нормативно-правовий  акт. 
Проте деякі вчені вказують саме на такий характер рішень 
і  висновків Конституційного Суду України,  відзначаючи 
тенденцію до нівелювання відмінностей між цими систе-
мами права  й маючи на  увазі, що  якщо  єдиний  судовий 
орган конституційного контролю визнав своїм рішенням 
закон чи окремі його положення неконституційними, то в 
майбутній  своїй  правотворчості  Верховна  Рада  України, 
Президент України, інші державні органи обов’язково по-
винні керуватися вказаним рішенням Суду [6, с. 17]. 

Справді, сьогодні наявною є тенденція до поступового 
стирання меж між  згаданими правовими  сім’ями,  відбу-
вається  їх  взаємопроникнення. Про це, наприклад, може 
свідчити положення ст. 17 Закону України «Про виконан-
ня рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини» від 23 лютого 2006 р., відповідно до якого 
під час розгляду справ суди застосовують Конвенцію про 
захист прав людини і основоположних свобод і практику 
Суду як джерело права . Це дає змогу погодитись із дум-
кою  про  те,  що  конституційно-судова  інтерпретація  має 
судово-прецедентну обов’язковість  [7,  с.  40]. Проте  така 
природа актів Конституційного Суду України ще не відо-
бражена в національному законодавстві. 

Отже,  акти  Конституційного  Суду  України  мають 
складну правову природу. Без сумніву, вони є правовими 
актами у випадках, передбачених законодавством, мають 

нормативний зміст, проте не є нормативно-правовими ак-
тами в повному розумінні цього поняття. Водночас акти 
Конституційного Суду України можуть набувати характе-
ру юридичного прецеденту й характеризуватися преюди-
ційністю.  Саме  тому  вони  є  окремим,  спеціальним  різ-
новидом правових  актів,  а  також  допоміжним  джерелом 
(формою) права. 

Юридичну силу в теорії права розуміють як співвідно-
шення правових актів між собою та обов’язковість їх ви-
конання [8, с. 192]. Юридична сила рішень Конституцій-
ного Суду України розкривається через їх обов’язковість, 
остаточність і правові наслідки. 

На  обов’язковість  указує  ч.  3  ст.  150  Конституції 
України:  «Рішення  Конституційного  Суду  України  є 
обов’язковими до  виконання на  території України,  оста-
точними і не можуть бути оскаржені»; а також ст. 69 За-
кону: «Рішення  і  висновки Конституційного Суду Украї-
ни рівною мірою є обов’язковими до виконання». Тобто 
обов’язковість властива як рішенням, так і висновкам Кон-
ституційного Суду України.

Акти  Конституційного  Суду  України,  в  яких  він  дає 
своє розуміння положень Конституції й  законів України, 
умовно можна вважати їх складовою частиною. Застосу-
вання відповідних норм на практиці  здійснюється з ура-
хуванням позиції органу конституційної юстиції з відпо-
відного питання. 

Цікавим  є  вирішення  питання  про  те,  як  співвідно-
сяться  акти  Конституційного  Суду  з  таким  різновидом 
нормативно-правових актів, як закони. Відповідь на нього 
може бути неоднозначною насамперед тому, що рішення 
та висновки Конституційного Суду України виконують пе-
реважно охоронну, а не регулятивну функцію. Очевидно, 
що більшу юридичну силу рішення Конституційного Суду 
України має стосовно закону, який визнається ним некон-
ституційним. У російській правовій літературі висловлю-
ється думка, що рішення Конституційного Суду за їх юри-
дичною  силою  тотожні  конституційним  законам,  будучи 
їх нетрадиційним різновидом [8, с. 284]. Проте стосовно 
українських правових реалій ця думка не може бути під-
тримана насамперед через невизначеність у вітчизняному 
законодавстві  поняття  конституційних  законів. У деяких 
зарубіжних  країнах  правова  природа  актів  конституцій-
них судів визначена точніше. Так, відповідно до ст. 94 (2) 
Основного  Закону ФРН,  рішення  Конституційного  Суду 
мають силу закону. 

Варто також зазначити, що акти Конституційного Суду 
України не вписуються у звичну класифікацію норматив-
но-правових актів на закони й підзаконні акти. Такі акти 
«стоять»  вище  за  закони,  оскільки  останні  можуть  бути 
скасовані  Конституційним  Судом.  З  урахуванням  сказа-
ного можна запропонувати таку  ієрархію правових актів 
у національній системі права України: Конституція, акти 
Конституційного Суду, закони, підзаконні акти.

Щодо  остаточності  рішення  чи  висновку  Конститу-
ційного Суду України, то вона полягає в тому, що вони не 
підлягають оскарженню (про це, відповідно до ст. ст. 65 
і 66 Закону, зазначається в кожному рішенні та висновку 
Конституційного Суду України) і не можуть бути змінені 
чи скасовані. 

Юридична сила рішення про визнання акта неконсти-
туційним не може бути подолана повторним прийняттям 
того ж акта. Щоправда, законодавець має можливість обі-
йти це, прийнявши повторно скасований акт у дещо зміне-
ному вигляді. У цьому разі Конституційний Суд України 
за зверненням відповідних суб’єктів може висловитися з 
приводу  ситуації, що  склалася,  і  визнати неконституцій-
ним  акт,  у  якому  фактично  були  відтворені  положення, 
раніше  визнані  неконституційними.  Така  ситуація  мала 
місце  щодо  неповного  врахування  Верховною  Радою 
України  в  прийнятій  Постанові  «Про  чинність  Закону 
«Про Рахункову палату» правових позицій Конституцій-
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ного Суду України, викладених у рішенні щодо визнання 
неконституційними  окремих  положень  Закону  України 
«Про Рахункову палату Верховної Ради України» [10]. За 
конституційним  поданням  Президента  України  вказана 
Постанова  Верховної  Ради України  була  визнана  некон-
ституційною [11].

Остаточність  рішення  чи  висновку  Конституційного 
Суду України не виключає можливості відкриття ним но-
вого провадження у справі в разі виявлення нових обста-
вин по справі, які не були предметом його розгляду, але які 
існували на час розгляду і прийняття рішення або давання 
висновку у справі (ст. 68 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України»).

Правові наслідки актів Конституційного Суду України 
визначаються характером (категорією) справ, у яких вони 
прийняті, і конкретним різновидом цих актів. 

Виходячи  з  чинного  законодавства  України,  можемо 
виділити  такі  правові  наслідки  рішень  Конституційного 
Суду України про конституційність:

– закони,  інші правові акти або окремі  їх положення, 
що визнані неконституційними, втрачають чинність із дня 
ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх 
неконституційність (ч. 2 ст. 152 Конституції України). Це 
означає, що правові акти або окремі їх положення, що ви-
знані неконституційними, не застосовуються й не реалізу-
ються будь-яким іншим способом із моменту початку дії 
рішення Конституційного Суду України; 

–  визнання Конституційним Судом України  правово-
го  акта чи окремих його положень неконституційними є 
підставою для скасування в установленому порядку поло-
жень  інших нормативних актів, заснованих на акті  (його 
положеннях), що визнаний неконституційним; 

– рішення судів та інших органів, які засновані на не-
конституційному акті, не підлягають виконанню й пови-
нні бути переглянуті в обов’язковому порядку;

– якщо визнання нормативного акта неконституційним 
створило прогалину в правовому регулюванні, то в цьому 
випадку застосовується Конституція України [12, с. 268].

Свої  особливості  мають  акти  офіційного  тлумачення 
правових  норм.  Ухвалюючи  їх,  Конституційний  Суд  од-
ночасно перевіряє  конституційність  відповідних  законів. 

Такі акти тісно пов’язані з Конституцією чи тими закона-
ми, які були предметом офіційного тлумачення. У певному 
сенсі вони є їх складовою частиною. Як і закони, рішення 
Конституційного Суду з питань офіційного тлумачення є 
обов’язковими до виконання всіма суб’єктами національ-
ного права. 

На відміну від рішень про конституційність, рішення 
Конституційного Суду про офіційне тлумачення Консти-
туції й законів України не тягнуть втрати юридичної сили 
будь-якими  актами  чи  їх  окремими  положеннями.  Але 
воно  може  стати  підставою  для  судового  оскарження  в 
судах загальної юрисдикції конкретних рішень, дій, якщо 
під час їх винесення ці органи чи посадові особи керува-
лись  неправильною  інтерпретацією  своїх  повноважень, 
які суперечать офіційному тлумаченню, що дав Конститу-
ційний Суд України.

Висновки. Отже,  рішення  та  висновки Конституцій-
ного Суду України відрізняються за своєю правовою при-
родою  і  юридичною  силою.  Джерелом  права,  частиною 
національного  законодавства України  є  рішення Консти-
туційного Суду України  з питань конституційності  актів 
та офіційного тлумачення Конституції й законів України, 
а також висновки про конституційність чинних міжнарод-
них договорів України. 

Що  ж  до  інших  висновків  Конституційного  Суду,  а 
саме:  про  конституційність  міжнародних  договорів,  які 
вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на 
їх обов’язковість, про додержання конституційної проце-
дури розслідування й розгляду справи про усунення Пре-
зидента України з поста в порядку імпічменту, про відпо-
відність законопроекту про внесення змін до Конституції 
України вимогам ст. ст. ст. 157 і 158 Конституції України, 
про порушення Верховною Радою Автономної Республі-
ки Крим Конституції або законів України, то вони є лише 
обов’язковою підставою для прийняття Верховною Радою 
України відповідних рішень, проте самостійного правово-
го значення не мають.

Нормативне  значення мають також ухвали Конститу-
ційного  Суду  України  про  припинення  конституційного 
провадження  і  про  відмову  у  відкритті  конституційного 
провадження.
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У статті висвітлено окремі правові категорії у сфері медичного законодавства. Проаналізовані нормативно-правові акти, що опо-
середковують здійснення загальнообов’язкового державного медичного страхування. Розкриваються окремі проблемні питання запро-
вадження медичного страхування в Україні, пропонуються удосконалення правового регулювання цього питання. 
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В статье освещены отдельные правовые категории в сфере медицинского законодательства. Проанализированы нормативно-
правовые акты, опосредующие осуществление обязательного государственного медицинского страхования. Раскрываются отдельные 
проблемные вопросы внедрения медицинского страхования в Украине, предлагаются усовершенствования правового регулирования 
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The article deals with some legal categories in the field of medical legislation. Were analyzed normative legal acts mediating the implementation 
compulsory state of health insurance. Disclosed some problem questions of health insurance in Ukraine, proposed the improvements of legal 
regulation of this issue.
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РОЗДІЛ 3
ЦиВІЛьНЕ ПРАВО І ЦиВІЛьНиЙ ПРОЦЕС; 

СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРиВАТНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Розвиток  добровільного  ме-
дичного страхування та страхового ринку в Україні є не-
рівномірним, що спричинено складною економічною си-
туацією, низьким рівнем платоспроможності населення та 
іншими чинниками. Основними стримуючими факторами 
розвитку добровільного медичного страхування є відсут-
ність  гарантованого  обсягу  медичної  допомоги,  затвер-
дженої методики розрахунку вартості медичної допомоги 
та мотивації для роботодавців і громадян до укладання до-
говору з добровільного медичного страхування.

Стан дослідження проблеми. Питання  страхуван-
ня  як  виду  цивільно-правового  договору  розглядало-
ся  такими  науковцями,  як,  Д.  Меєр,  М.  Александрова,  
А.  Александров,  В.  Базидевич,  К.  Базидевич,  Д.  Білен-
чук, П. Біленчук, М. Клименко, Є. Білоусов, Р. Сабодаш 
та  ін.  Проблемі  розвитку  системи  обов’язкового  та  до-
бровільного  медичного  страхування  присвячені  праці  
Н. Болотіної, О. Виноградова, В. Заросила, В. Москаленка,  
І.В.  Рожкової, М. Мниха,  В.  Стеценко. Особливості  від-
шкодування  шкоди,  завданої  внаслідок  медичного  втру-
чання,  досліджували  у  своїх  працях  такі  вітчизняні  вче-
ні, як С. Антонов, Р. Гревцова, О. Крилова, Р. Майданик,  
І. Сенюта, С. Стеценко та ін.

Проте  питання  медичного  страхування  пов’язане  з 
активним  розвитком  приватної  медичної  практики,  ви-
користанням  новітніх  досягнень  медичної  науки  (тран-
сплантологія,  репродуктивні  технології,  клонування), 

удосконаленням управлінської діяльності в галузі охоро-
ни здоров’я, запровадженням нових підходів у реалізації 
прав та інтересів громадян щодо надання медичної допо-
моги тощо.

Метою цієї статті є дослідження стану окремих питань 
правового регулювання медичного страхування та шляхів 
його вдосконалення.

Виклад основного матеріалу. Нині медичне страху-
вання  є  різновидом  загальнообов’язкового  державного 
соціального страхування, що визначається відповідно до 
Основ  законодавства  України  про  загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування (далі – Основи) [1]. Від-
повідно до ст. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» [2] (далі – Закон) Фонд 
соціального  страхування України  є  органом,  який  здій-
снює  керівництво  та  управління  загальнообов’язковим 
державним  соціальним  страхуванням  від  нещасного 
випадку  у  зв’язку  з  тимчасовою  втратою  працездат-
ності  та  медичним  страхуванням,  провадить  акумуля-
цію  страхових  внесків,  контроль  за  використанням  ко-
штів,  забезпечує  фінансування  виплат  за  цими  видами 
загальнообов’язкового  державного  соціального  страху-
вання. Таким чином, передбачено об’єднання двох фон-
дів соціального страхування – Фонду соціального стра-
хування  з  тимчасової  втрати  працездатності  та  Фонду 
соціального  страхування  від  нещасних  випадків  на  ви-
робництві та професійних захворювань. Отже, страхови-
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ком  для медичного  страхування  є  новостворений Фонд 
соціального страхування в Україні.

Формування коштів, за рахунок яких буде здійснюва-
тись  надання  соціальних  послуг  та матеріального  забез-
печення в медичному страхуванні (а саме: діагностика та 
амбулаторне  лікування;  стаціонарне  лікування;  надання 
готових  лікарських  засобів  та  виробів  медичного  при-
значення;  профілактичні  та  освітні  заходи;  забезпечення 
медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі 
операції або мають хронічні захворювання (ст. 25 Основ)), 
проводиться за рахунок консолідованого страхового вне-
ску,  який  в  обов’язковому  порядку  сплачується  страху-
вальниками з метою забезпечення реалізації прав застра-
хованих осіб на отримання страхових виплат (послуг) за 
соціальним страхуванням (ст. 21 Основ).

Обсяг  послуг,  що  надаються  за  рахунок  коштів 
обов’язкового  медичного  страхування,  визначається  ба-
зовою  та  територіальними  програмами  обов’язкового 
медичного  страхування,  які  затверджуються  в  порядку, 
встановленому  законодавством.  На  теперішній  час  та-
ких  програм  не  затверджено,  існує  проект  закону  «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне медичне страху-
вання», яким передбачено, що відповідні програми будуть 
прийматися Верховною Радою України кожного року [3]. 
Однак такі програми повинні будуть базуватися на стан-
дартах, що діють і сьогодні відповідно до Закону України 
«Про державні соціальні стандарти та державні соціальні 
гарантії» [4]. 

Такими державними соціальними нормативами у сфері 
охорони здоров’я є: перелік та обсяг гарантованого рівня 
медичної допомоги громадянам у державних і комуналь-
них закладах охорони здоров’я [5]; нормативи надання ме-
дичної допомоги, що включають обсяг діагностичних, лі-
кувальних та профілактичних процедур; показники якості 
надання медичної допомоги; нормативи пільгового забез-
печення окремих категорій населення лікарськими засоба-
ми  та  іншими  спеціальними  засобами;  нормативи  забез-
печення стаціонарною медичною допомогою; нормативи 
забезпечення  медикаментами  державних  і  комунальних 
закладів охорони здоров’я; нормативи санаторно-курорт-
ного забезпечення; нормативи забезпечення харчуванням 
у державних і комунальних закладах охорони здоров’я. 

Спираючись  на  світовий  досвід,  доцільно  зазначити, 
що найбільш оптимальним є створення в межах загальної 
системи страхування здоров’я трьох рівнів захисту насе-
лення. Перший рівень – державне соціальне страхування 
як  захист  від  галузевого  ризику;  другий  –  страхування 
працівників за рахунок коштів підприємств (захист колек-
тивного ризику),  третій –  індивідуальні ризики, предмет 
особистого страхування за рахунок власних коштів. Вар-
то додати, що така структура страхового захисту здоров’я 
має бути затверджена на законодавчому рівні, але в Украї-
ні відповідне законодавство відсутнє. Хоча в Законі Украї-
ни «Про страхування» медичне страхування і назване пер-
шим у  переліку  обов’язкових  видів  страхування,  закону, 
який  би  регламентував  його  впровадження  і  здійснення, 
досі не прийнято [6]

Ще однією гранню дієвої конструкції «медичне стра-
хування» є запровадження санітарних вимог та правил до 
здійснення  медичної  практики,  що  повинні  відповідати 
міжнародним  стандартам  та  сприяти максимально  висо-
кому  рівню  надання  медичних  послуг  для  людини.  Від-
повідно до Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з медичної практики [7] медична практика про-
вадиться суб’єктами господарювання на підставі ліцензії 
та за умови наявності, зокрема, приміщень, що відповіда-
ють установленим санітарним нормам і правилам. Проте 
відповідні норми були прийняті ще державним санітарним 
лікарем СРСР у 1990 році [8]. Таким, що потребує законо-
давчого  вирішення,  є  той факт, що  використання  наказу 
Міністерства охорони здоров’я України «Про затверджен-

ня методичних рекомендацій «Здійснення контролю за до-
триманням  радіаційно-гігієнічних  параметрів  у  будівни-
цтві» [9] є незаконним, оскільки він не був зареєстрований 
у Міністерстві юстиції України. Поряд  із  цим для  отри-
мання ліцензії на здійснення медичної практики необхідно 
дотримуватись положень ДБН В 2.2. –9-2009 [10], що се-
ред іншого встановлює вимоги до повітряного середови-
ща та температурного режиму таких приміщень (п. 8.2.),  
а  це,  у  свою  чергу,  має  відповідати  ДСТУ  ISO  14644-
1:2009 «Чисті приміщення та пов’язані з ними контрольо-
вані середовища». Частина 1, 2 – «Класифікація чистоти 
повітря  та  вимоги до  контролювання й моніторингу для 
підтвердження відповідності (ISO 14644-1:1999, IDT)».

На нашу думку, тим фактором, що буде сприяти роз-
витку медичного страхування, може стати запровадження 
обов’язкової умови для виплати страхового відшкодуван-
ня як в рамках загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування, так і за участю приватних страховиків, 
наявності  в  закладу  охорони  здоров’я  акредитаційного 
сертифіката, що засвідчить офіційне визнання наявності в 
закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, 
певного  рівня медичного  обслуговування  населення,  до-
тримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відпо-
відності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним 
кваліфікаційним вимогам [11]. Одним із таких стандартів 
є здійснення контролю за бактеріологічним складом пові-
тряного середовища в операційних та інших приміщеннях 
з асептичним режимом роботи [1], до визначення якого і 
має застосовується ДСТУ ISO 14644-1:2009.

У Верховній Раді України знаходиться на розгляді два 
законопроекти «Про загальнообов’язкове державне соці-
альне  медичне  страхування»,  що  встановлюють  взаємо-
дію суб’єктів системи загальнообов’язкового державного 
соціального  медичного  страхування,  а  саме  страхуваль-
ників, застрахованих осіб, страхових фондів і лікувально-
профілактичних установ. 

В одному з них, що зареєстрований під № 4981-1 від 
18.07.2016 року, серед суб’єктів відповідних правовідно-
син називається «суб’єкт господарювання у сфері охорони 
здоров’я», до яких відносять і фізичних осіб-підприємців, 
котрі  провадять  господарську  діяльність,  спрямовану  на 
збереження  і  відновлення фізіологічних  і  психологічних 
функцій,  оптимальної  працездатності  та  соціальної  ак-
тивності  людини,  які  зареєстровані  та  одержали  відпо-
відну ліцензію в установленому законом порядку. Однак 
таке розширення кола «закладів охорони здоров’я» (ст. 3 
Основ [1]) є безпідставним та не відповідає вимогам, що 
встановлені  Ліцензійними  умовами  провадження  госпо-
дарської діяльності з медичної практики [7].

Укладання договорів медичного страхування здійсню-
ється через Фонд медичного страхування України – само-
стійну, децентралізовану і некомерційну організацію, яка 
виступає юридичною особою і здійснює свою діяльність 
відповідно до законодавства. При цьому відкритим є пи-
тання щодо істотних умов такого договору. Вони повинні 
базуватися та бути підпорядковані медичним стандартам 
і клінічним протоколам, в яких чітко визначається, як має 
надаватися медична допомога. Однак  в Україні  стандар-
тів медичної  допомоги всього 5,  уніфікованих клінічних 
протоколів медичної допомоги – 123 [13]. Для порівняння, 
у  Німеччині  за  допомогою  стандартизації  медичної  до-
помоги щомісяця  розробляються  і  подаються  на  затвер-
дження понад 100 медичних стандартів, у США діє понад  
5000 медичних стандартів [14, с. 97].

Для успішної реалізації реформ у медицині необхідно, 
щоб медичні стандарти та клінічні протоколи розробляли-
ся виключно на засадах доказової медицини, що означає 
використання методик та лікарських засобів, які системно 
використовуються, і їх ефективність і безпечність вже до-
ведені. А вже далі на основі цих стандартів та протоколів 
лікування розробляється так званий «маршрут пацієнта», 
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який чітко визначає, як має бути надана певна медична до-
помога в окремому медичному закладі.

Відповідно  до  іншого  законопроекту  заклади  охо-
рони  здоров’я  можуть  стати  суб’єктами  системи 
загальнообов’язкового державного соціального медично-
го  страхування  за  умови  проходження  акредитації  в Мі-
ністерстві охорони здоров’я України та укладання відпо-
відного договору із страховиком.

Висновки. Необхідно привести  до  одного  знаменни-
ка  санітарні  норми  і  правила  для  всіх  закладів  охорони 
здоров’я, оскільки одні з них застаріли, інші – наприклад, 
Державні санітарні норми і правила «Санітарно-протиепі-
демічні вимоги до закладів охорони здоров’я, що надають 
первинну медичну (медико-санітарну) допомогу» [15] та 

Державні санітарні норми та правила «Гігієнічні вимоги 
до розміщення, облаштування, обладнання та експлуатації 
перинатальних центрів» [16] – стосуються окремих кате-
горій закладів охорони здоров’я.

У проекті Концепції побудови в Україні нової системи 
охорони здоров’я є перехід до бюджетно-страхової моделі 
фінансування, створення економіко-правових засад впро-
вадження страхової медицини в Україні та створення ці-
льових Фондів. Однак впровадження відповідних реформ 
із січня 2017 року, як декларують у Міністерстві охорони 
здоров’я України, є скоріше передчасним та не підготов-
леним, виходячи з відсутності Типових договорів у сфері 
медичної практики та невизначеності суб’єктного складу 
таких договорів. 
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Стаття присвячена дослідженню цивільно-правових аспектів нотаріального захисту та охорони корпоративних прав засновників 
(учасників) товариства з обмеженою відповідальністю. Автор аналізує законодавчо закріплені поняття товариства з обмеженою відпо-
відальністю, порядок його створення та особливості установчих документів. Окрема увага приділяється засновницькому договору. Про-
понується розглядати нотаріальну форму захисту як позасудову, що стане з боку держави гарантією забезпечення корпоративних прав 
та інтересів учасників бізнесу. У висновках автором також пропонуються зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», Цивільного кодексу України та Закону України «Про нотаріат».
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Статья посвящена исследованию гражданско-правовых аспектов нотариальной защиты и охраны корпоративных прав учредите-
лей (участников) общества с ограниченной ответственностью. Автор анализирует закрепленные законодательно понятия общества с 
ограниченной ответственностью, порядок его создания и особенности учредительных документов. Особое внимание уделяется учре-
дительному договору. Предлагается рассматривать нотариальную форму защиты как внесудебную, что станет со стороны государства 
гарантией обеспечения корпоративных прав и интересов участников бизнеса. В выводах автором также предлагаются изменения в За-
кон Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований», 
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Article is dedicated to the scientific research of notarial protection and defence of the civil legal aspects of corporate rights of founder’s 
(participant’s) of limited liability company. Author analyses legal notions of limited liability company, procedure of its foundation and peculiarities 
of constituent documents. Separate attention is payed to the constitutive agreement. It is proposed to consider notarial form of protection as 
extrajudicial and considered to be a legal state guarantee of business participants corporate rights and interests ensuring. In a conclusions author 
proposes some fills in to Law of Ukraine «Under state registration of juridical persons, physical persons-entrepreneurs and public formations», 
Civil code of Ukraine and Law of Ukraine «Under notariat».
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Постановка проблеми. Написання цієї статті та про-
ведення досліджень у сфері урегулювання корпоративних 
правовідносин учасників (засновників) господарських то-
вариств  та  здійснення  захисту  і  охорони  корпоративних 
прав  учасників  товариства  з  обмеженою  відповідальніс-
тю шляхом нотаріального посвідчення установчих доку-
ментів  викликані  об’єктивними  причинами,  які  виникли 
сьогодні у сфері реєстрації суб’єктів підприємницької ді-
яльності, та спробами тиску на бізнес як з боку державних 
органів,  так  і  з  позиції  продовження  рейдерських  захо-
плень із боку конкурентів.

Як  зазначає  Д.О.  Беззубов,  нормальне  функціонування 
і розвиток сфери господарювання та підприємництва в еко-
номіці будь-якої країни вимагає наявності певних державно-
правових гарантій і механізмів. Забезпечення правової без-
пеки господарської діяльності й підприємництва є однією з 
найважливіших умов поступального розвитку економіки та 
реалізації економічних прав і свобод громадян [1, с. 110].

Необхідно  відзначити, що  в  останні  роки  вимоги  за-
конодавства  щодо  оформлення  документів  юридичними 
особами, які підлягають державній реєстрації, були спря-
мовані на спрощення різного роду реєстраційних проце-
дур, установчих документів, що мало б полегшити умови 
ведення бізнесу. Однак, як відзначають експерти у сфері 
корпоративного  права,  відбувається  зворотній  процес, 
а  саме підробка  (фальшування)  документів  і  судових рі-
шень, які стосуються захисту корпоративних прав.

Стан дослідження. Проблемами  та  системними  до-
слідженнями  корпоративних  прав  учасників  господар-
ських товариств, установчих документів та правовідносин 
у сфері підприємництва займалися і продовжують займа-
тися  таки  вітчизняні  вчені,  як  В.М.  Коссак,  О.В.  Дзера,  
Р.А. Майданик, В.А. Васильєва, В.М. Кравчук та ін. 

Запропонована  нова  редакція  Закону  «Про  державну 
реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-підприємців 
та  громадських формувань» несе, на жаль, ризики нової 
хвилі рейдерських захоплень.

Мета статті – дослідити цивільно-правові аспекти нота-
ріального захисту та охорони корпоративних прав засновни-
ків (учасників) товариства з обмеженою відповідальністю.

Виклад основного матеріалу. Багато звернень  і заяв 
від бізнесменів сьогодні звучить у пресі та на інтернет-ре-
сурсах щодо вжиття заходів із захисту бізнесу від зловжи-
вань  та  рейдерських  атак.  Так,  якщо  раніше  таким  діям 
піддавалися великі підприємства, то зараз пішла хвиля за-
хоплень у середньому і малому бізнесі, як зазначає Олек-
сандр  Соколовський.  І  ми  всі  зобов’язані  вимагати  від 
держави основне, заради чого ми живемо тут, працюємо 
і платимо податки, – захисту! Мін’юсту необхідно негай-
но розробити зміни до регуляторних документів, оскільки 
спрощення в існуючому вигляді може й вдалі для опера-
тивної роботи бізнесу, однак не всі ще розуміють, що вони 
створюють неадекватні покращенням загрози. Крім цього, 
автор пропонує вже сьогодні для того, щоб унеможливи-



66

№ 4 2016
♦

ти будь-які втручання в діяльність товариства через вико-
ристання  Єдиного  державного  реєстру  юридичних  осіб, 
фізичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань, 
внести до реєстру запис-застереження про заборону про-
ведення будь-яких реєстраційних дій у реєстрі на підставі 
документів,  підписи  учасників  (засновників)  товариства 
на яких нотаріально не засвідчені [2].

Якщо здійснити аналіз тих дій, які проводились під час 
реєстрації юридичних осіб до  запровадження  спрощеної 
процедури їх реєстрації, то з упевненістю можна відзна-
чити, що  нотаріат,  засвідчуючи  підписи  та  посвідчуючи 
засновницькі  договори,  реалізовував  функцію  держави 
щодо  охорони  і  захисту прав  та  інтересів  осіб,  які мали 
намір  створити  юридичну  особу  для  ведення  підприєм-
ницької діяльності. На стадії оформлення установчих до-
кументів нотаріус був гарантом посвідчення волі осіб, які 
об’єднували свої зусилля та капітали. 

Корпоративні  правовідносини  в  Україні  регулюють-
ся  Цивільним  кодексом  України,  Господарським  кодексом 
України,  Законом  України  «Про  господарські  товариства» 
та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Оскільки в цій статті мова йтиме про товариство з об-
меженою  відповідальністю,  то  відповідно  до  ч.  3  статті 
80  Господарського  кодексу України  товариством  з  обме-
женою  відповідальністю  є  господарське  товариство,  що 
має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких 
визначається  установчими  документами,  і  несе  відпові-
дальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм майном. 
Учасники товариства, які повністю сплатили свої вклади, 
несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, 
в межах своїх вкладів.

Цивільний кодекс України у статті 140 також визначає 
товариство  з  обмеженою  відповідальністю  як  засноване 
одним або кількома особами товариство, статутний капі-
тал якого поділений на частки, розмір яких встановлюєть-
ся статутом. 

За загальним правилом та визначенням Господарсько-
го кодексу України (стаття 57) установчими документами 
суб’єкта  господарювання  є  рішення  про  його  утворення 
або  засновницький  договір,  а  у  випадках,  передбачених 
законом, – статут (положення) суб’єкта господарювання.

Цивільний кодекс України, навпаки ж, робить акцент 
на  тому, що установчим документом юридичної  особи  є 
затверджений  учасниками  статут  або  засновницький  до-
говір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. 

Як Цивільний кодекс України (стаття 143), так і Госпо-
дарський кодекс України (стаття 82) визначають установ-
чим документом товариства з обмеженою відповідальніс-
тю статут. Однак Цивільний кодекс України в статті 142 
виокремлює ще один документ, який ми пропонуємо від-
нести до засновницьких, – це договір про заснування това-
риства з обмеженою відповідальністю. Цивільний кодекс 
України  не  відносить  установчий  договір  до  установчих 
документів,  а  тому під  час  державної  реєстрації  товари-
ства цей документ не є обов’язковим.

У  статті  88 Цивільного  кодексу України  законодавчо 
закріплені  вимоги  до  змісту  установчих  документів,  а 
саме щодо статуту. У ньому обов’язковому вказуються:

1) найменування юридичної особи; 
2) органи управління товариством, їх компетенція, по-

рядок прийняття ними рішень; 
3) порядок вступу до товариства та виходу з нього; 
4)  розмір  статутного  капіталу,  з  визначенням  частки 

кожного учасника; 
5) розмір і порядок формування резервного фонду; 
6) порядок передання (переходу) часток у статутному 

капіталі. 
Останні три умови конкретизовані щодо статуту това-

риства з обмеженою відповідальністю в статті 143 Цивіль-
ного кодексу України. 

Відповідно,  обов’язковими  умовами  засновницького 
договору є: 

1) зобов’язання учасників створити товариство;
2) порядок їх спільної діяльності щодо його створення;
3) умови передання товариству майна учасників.
Відповідно  до  товариства  з  обмеженою  відповідаль-

ністю в засновницькому договорі обов’язково виокремлю-
ються:

4) розмір статутного капіталу; 
5) частка в статутному капіталі кожного з учасників; 
6) строки та порядок внесення вкладів.
Крім обов’язкових умов, у засновницькому договорі і 

статуті можуть передбачатися й інші умови.
У  постанові  Пленуму  Верховного  Суду  України  від 

24.10.2008 року №13 «Про практику розгляду судами кор-
поративних  спорів»  зазначається, що  під  час  вирішення 
спорів про визнання установчих документів господарсько-
го товариства недійсними господарським судам необхідно 
розмежовувати  правову  природу  статуту  та  установчого 
(засновницького) договору товариства.

Статут  юридичної  особи  за  змістом  частини  другої 
статті  20  Господарського  кодексу України  є  актом,  який 
визначає правовий статус юридичної особи, оскільки він 
містить норми, обов’язкові для учасників товариства, його 
посадових осіб та інших працівників, а також визначає по-
рядок затвердження та внесення змін до статуту.

Підставами  для  визнання  акта,  в  тому  числі  статуту, 
недійсним  є  його  невідповідність  вимогам  чинного  за-
конодавства та/або визначеній законом компетенції орга-
ну, який видав (затвердив) цей акт, а також порушення у 
зв’язку з його прийняттям прав та охоронюваних законом 
інтересів позивача.

Статут  не  є  одностороннім  правочином,  оскільки  за-
тверджується (змінюється) загальними зборами учасників 
(засновників,  акціонерів),  які не  є ні  суб’єктом права, ні 
органом, який здійснює представництво товариства. Не є 
статут і договором, тому що затверджується (змінюється) 
не за домовленістю всіх учасників (засновників, акціоне-
рів)  товариства,  а  більшістю  голосів  акціонерів  чи  про-
стою більшістю  голосів  учасників  товариства  (статті  42, 
59 Закону України «Про господарські товариства»).

У  зв’язку  із  цим  під  час  вирішення  спорів щодо  ви-
знання  статуту  недійсним  не  застосовуються  норми,  які 
регламентують  недійсність  правочинів.  Засновниць-
кі  договори  мають  відповідати  загальним  вимогам,  що 
пред’являються до правочинів,  і  під час розгляду  спорів 
про визнання їх недійсними суди повинні керуватися від-
повідними нормами про недійсність правочинів. У спра-
вах про визнання недійсним статуту відповідачем є госпо-
дарське товариство, тому залучати до участі в справі всіх 
учасників  (акціонерів)  товариства немає необхідності. У 
справах  щодо  визнання  недійсним  установчого  (засно-
вницького) договору мають  залучатися всі учасники  (за-
сновники) товариства як сторони договору.

Відповідно  до  вимог  нотаріального  законодавства 
нотаріус  посвідчує  права  і  юридичні  факти,  які  мають 
юридичне значення, та засвідчує підписи осіб. У цьому і 
реалізується  правоохоронна  функція  нотаріату,  оскільки 
нотаріус, посвідчуючи права засновників (учасників) май-
бутнього  товариства  з  обмеженою  відповідальністю,  ро-
бить певні дії щодо створення такого документу, який би 
за змістом і формою відповідав намірам сторін об’єднати 
свої зусилля щодо створення товариства з метою ведення 
спільного  бізнесу. Цей  документ має  бути  не  тільки  по-
свідчений нотаріусом,  але й відповідати вимогам закону 
та підтверджувати факт створення товариства. Таким до-
кументом, вважаємо ми, є засновницький договір. Як за-
значає Б.Л. Хаскельберг, договір як юридичний факт поро-
джує між сторонами правовий зв’язок, розповсюджує на 
них дію відповідних норм позитивного права, підпорядко-
вуючи їм їх поведінку, і встановлює (може встановлювати) 
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певні правила поведінки, які не суперечать закону і іншим 
нормативним правовим актам [3, с. 310]. Ми пропонуємо 
віднести засновницький договір до установчих докумен-
тів  товариства  з  обмеженою  відповідальністю,  який  ра-
зом із статутом необхідно було б подавати до державного 
реєстратора для подальшої реєстрації суб’єкта підприєм-
ницької діяльності. Саме нотаріальне посвідчення засно-
вницького  договору  та  засвічення  підписів  засновників 
(учасників) на статуті зміцнили б підвалини процесу охо-
рони і захисту прав та інтересів осіб, які є засновниками 
(учасниками) товариства з обмеженою відповідальністю.

У цьому контексті цікавим є досвід Німеччини. Деякі 
вчені-цивілісти вважають, що статут товариства не може 
бути підписаний засновниками (учасниками) товариства, 
оскільки затверджується зборами засновників. Ми ж вва-
жаємо,  що  підписи  засновників  на  статуті  товариства  з 
обмеженою  відповідальністю  є  обов’язковими,  оскільки 
вони  підтверджують  факт  схвалення  ними  затвердженої 
редакції (змісту) статуту, і відповідно, ці підписи фізичних 
осіб-засновників необхідно було б  засвідчити нотаріаль-
но. Це у майбутньому усуне будь-які спори між засновни-
ками,  оскільки  нотаріус  не  лише  засвідчує  справжність 
підписів, але й зшиває текст статуту таким способом, що 
унеможливлює його підробку чи фальшування в майбут-
ньому. 

Так, у §59 Глави 2 Розділу 2 Цивільного уложення Ні-
меччини  зазначено, що  статут  повинен  бути  підписаний 
не менше, ніж сімома учасниками об’єднання,  і в ньому 
обов’язково має бути вказана дата його прийняття. Крім 
цього, будь-які відомості для реєстру об’єднань подають-
ся членами правління у формі офіційно засвідченої заяви 
(§77 Глави 2 Розділу 2 Цивільного уложення Німеччини) 
[4, с. 11–13].

Відповідно  до  Федерального  Закону  Російської  Фе-
дерації «Про товариства з обмеженою відповідальністю» 
від 08.02.1998 року установчими документами товариства 
з обмеженою відповідальністю є статут і установчий до-
говір. Для товариств, які засновуються одним учасником, 
установчим документом є статут, а у випадку наступного 
збільшення кількості учасників товариства між ними по-
винен бути укладений установчий договір [5, с. 39].

У Польщі Кодекс торговельних товариств передбачає 
два порядки, в яких може бути створене товариство з об-
меженою відповідальністю: звичайний (на основі нотарі-
ально посвідченого договору) або спрощений  (на основі 
засновницького договору з використанням модельного до-
говору (взірця)).

Для  створення  товариства  з  обмеженою  відповідаль-
ністю необхідним є: укладення договору про заснування 
товариства; внесення вкладів учасниками; обрання прав-
ління;  обрання  наглядової  ради  або  ревізійної  комісії, 
якщо  цього  вимагає  закон  або  договір  про  заснування; 

реєстрація  товариства  (стаття  163 Кодексу  торговельних 
товариств) [6, с. 90].

Можливість  застосувати  позасудову  форму  захисту, 
різновидом  якої  є  нотаріальна форма  (навіть  у  випадках 
рейдерства), стане з боку держави гарантією корпоратив-
них прав та інтересів учасників бізнесу. Слушною є думка 
В.О. Швець, що нотаріальний захист здійснюється нота-
ріальними органами, на які покладено завдання щодо за-
безпечення захисту та охорони прав і законних інтересів 
суб’єктів  господарювання,  що  стосуються  їх  майнових 
прав [7, с. 93].

Таким чином, ми можемо зробити наступні висновки:
1)  оскільки  засновницький  договір  є  правочином,  то 

під час розгляду спорів про визнання його недійсним су-
дами  застосовуються  відповідні  норми  про  недійсність 
правочинів, що не є можливим по відношенню до статуту;

2) відповідно, це спростить процедуру вирішення кор-
поративних  спорів  за  позовами  учасників  (засновників) 
господарського товариства, які пов’язані з вимогами про 
визнання  недійсними  установчих  документів  господар-
ського товариства (особливо коли засновницький договір 
буде віднесений у товаристві з обмеженою відповідальніс-
тю до установчих документів) та припинення юридичної 
особи у зв’язку з порушенням вимог законодавства щодо 
порядку їх укладення та затвердження;

3) з метою попередження неправомірних дій та з до-
триманням правових гарантій з боку держави для стабіль-
ного  та  успішного  ведення  учасниками  господарських 
товариств бізнесу в Україні  слід внести зміни до Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фі-
зичних  осіб-підприємців  та  громадських  формувань», 
Цивільного кодексу України та Закону України «Про но-
таріат» про: 

– обов’язкове нотаріальне засвідчення підписів на за-
твердженому зборами засновників (учасників) статуті то-
вариства з обмеженою відповідальністю; 

–  обов’язкове  нотаріальне  засвідчення  підписів  
у  разі  змін  до  статуту  товариства  з  обмеженою  відпові-
дальністю;

– обов’язкове нотаріальне посвідчення засновницько-
го договору товариства з обмеженою відповідальністю; 

– обов’язкове нотаріальне посвідчення договорів про 
передання корпоративних прав третім особам; 

– обов’язкове нотаріальне засвідчення підписів учас-
ників  (засновників)  на  протоколі  загальних  зборів  про 
відмову  від  переважного  права  купівлі  корпоративних 
прав, які відчужуються і згода про їх продаж конкретній 
особі. 

4)  нотаріальний  захист  і  охорона  можуть  здійснюва-
тися  безпосередньо  шляхом  юридичного  підтвердження 
і  закріплення  цивільних  прав  з  метою  попередження  їх 
можливого порушення.
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ІНТЕРНЕТ ЯК ЦиВІЛьНЕ ПРАВОВІДНОШЕННЯ 
ТА ОСОБЛиВОСТІ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ
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У статті розглянуто питання щодо правової сутності Інтернету та відносин у мережі з позиції цивільного права. Встановлено, що 
Інтернет можна розглядати як об’єкт правового впливу, тобто як відносини, що складаються між його користувачами. Природа цивільних 
правовідносин, що виникають в Інтернет-середовищі, відповідає загальній природі цивільних правовідносин. Водночас цивільні право-
відносини, що виникають у мережі Інтернет, мають певні особливості. Проаналізовано основні види Інтернет-відносин. Визначено осо-
бливості відносин між провайдером і користувачем. 

Ключові слова: інтернет, правовідношення, договір Інтернет-провайдингу, Інтернет-відносини, телекомунікації, цивільне право, про-
вайдер, споживач.

В статье рассмотрен вопрос о правовой сущности Интернета и отношений в сети с позиции гражданского права. Установлено, что 
Интернет можно рассматривать как объект правового воздействия, то есть как отношения, складывающиеся между его пользователями. 
Природа гражданских правоотношений, возникающих в Интернет-среде, соответствует общей природе гражданских правоотношений. 
В то же время гражданские правоотношения, возникающие в сети Интернет, имеют определенные особенности. Проанализированы 
основные виды Интернет-отношений. Определены особенности отношений между провайдером и пользователем. 

Ключевые слова: интернет, правоотношение, договор Интернет-провайдинга, Интернет-отношения, телекоммуникации, граждан-
ское право, провайдер, потребитель.

The article considers the question of the legal essence of the Internet and network relationships from the civil law. It is established that the 
Internet can be considered as the object of legal action, that is, as the relations between its users. The nature of civil legal relations arising in the 
Internet environment, consistent with the General nature of civil relations. At the same time, the civil legal relations arising in the Internet have 
certain features. The basic types of online relationships. The features of the relationship between the provider and the user. 

Key words: Internet, legal, contract, agreement, Internet providing, Internet-relations, telecommunications, civil law, provider, consumer.

Постановка проблеми.  Перетворення  глобального 
масштабу,  що  відбуваються  сьогодні  у  світі,  обумовлені 
стрімким розвитком цивілізації. Сьогодні вона перейшла 
на етап формування  інформаційного суспільства, основу 
якого складає  інформація, об’єкти  інтелектуальної, твор-
чої діяльності людини. Сучасний період розвитку можна 
охарактеризувати як перехід від постіндустріального сус-
пільства до інформаційного суспільства. Його неможливо 
сьогодні уявити без інтенсивного інформаційного обміну 
та розвитку інформаційних систем.

Серед сучасних телекомунікаційних засобів найбільш 
стрімко розвиваються системи мережі Інтернет. Ці систе-
ми є принципово новим видом інформаційних систем. До-
ступ кожної людини до Інтернету стає одним із найважли-
віших показників розвитку тієї чи іншої країни. Кількість 
користувачів  Інтернету  щороку  збільшується.  Інтернет 
стає  загальнодоступною  системою масового  телекомуні-
каційного обслуговування. Щороку до мережі підключа-
ються мільйони  нових  користувачів.  Закономірно  поста-
ють питання правової сутності Інтернет-відносини і які їх 
види потребують першочергового правового регулювання 
та визначення. Існує багато інших проблем, які вже вини-
кли  у  процесі  використання  Інтернету,  або  найближчим 
часом виникнуть.

Стан дослідження. Інтернет  ще  малодосліджений  з 
точки зору визначення специфіки відносин, які виникають 
у зв’язку з його існуванням і практичним застосуванням. 
Серед  науковців,  які  займалися  такими  дослідженнями, 
треба назвати І.В. Жилінкову, А.Б. Венгерова, В.А. Копи-
лова, А.К. Жарову, І.М. Рассолова. Питання правової при-
роди  Інтернету,  відносин  в  мережі,  їх  видів  потребують 
широкої  дискусії  серед  юридичного  співтовариства.  На-
скільки суттєвими та принциповими є зміни, які потрібно 
внести в правову теорію у зв’язку з особливостями Інтер-
нет-відносин  як  нової  сфери  регулювання  в  цивільному 

праві? Особливо гостро постає питання щодо послуг, які 
опосередковують надання доступу до мережі, встановлен-
ня специфіки відносин між користувачем та провайдером. 

Мета статті. Відповідно, намагання знайти відповідь 
на зазначені вище питання, вказати можливі напрямки ви-
рішення згаданої проблеми є визначальним під час поста-
новки завдань і формулювання цілей цієї статті.

Виклад основного матеріалу. У Законі України «Про 
телекомунікації» від 8 листопада 2003 р. Інтернет визна-
чається  як  «всесвітня  інформаційна  система  загального 
доступу, яка логічно  зв’язана  глобальним адресним про-
стором  та  базується  на  Інтернет-протоколі,  визначеному 
міжнародними  стандартами».  Можна  погодитися  з  дум-
кою І.В. Жилінкової, що ніхто не заперечує технічних ас-
пектів Інтернету як явища. Утім, цей підхід не може задо-
вольнити юристів, насамперед тому, що таке визначення 
будується не на юридичній термінології  і не може вклю-
чатися до існуючих юридичних конструкцій, застосовува-
тися в юридичній термінології  і на практиці. Наочне до-
мінування технічного боку Інтернету не повинно заважати 
юридичному осмисленню цього феномену [1, с. 124].

Використовуючи  традиційні  для  юриспруденції  ка-
тегорії  в  спеціальній літературі,  дослідники пропонують 
такі підходи до правової сутності Інтернету.

Інтернет  –  це  сукупність  технічних  і  програмних  за-
собів,  що  використовуються  на  підставі  договірних 
зобов’язань  співтовариством  користувачів  і  операторів 
зв’язку. Це дозволяє розглянути Інтернет у ракурсі визна-
ння за ним ознак, характерних для суб’єкта права. Однак 
Інтернет  не  здатний  самостійно  нести  цивільні  права  та 
виконувати обов’язки, оскільки за правовідносинами, які 
виникають у процесі роботи в Інтернеті, стоїть конкретний 
праводієздатний суб’єкт. В Інтернету не можна виокреми-
ти риси, які притаманні юридичній, а тим більше фізичній 
особі. Інтернет не володіє організаційною єдністю, не ін-
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корпорований  у жодній  країні  світу  і  не  є міжнародною 
організацією.  Інтернет  не  має  власного  відокремленого 
майна, оскільки матеріальні й  інформаційні ресурси, що 
використовуються, належать на праві власності найрізно-
манітнішим суб’єктам. 

Розглянемо Інтернет як об’єкт цивільного права, тобто 
як те,  з приводу чого виникають правовідносини. Однак 
правовідносини породжує не Інтернет як комп’ютерна ме-
режа, а самі об’єкти, які тим чи іншим чином пов’язані з 
такою мережею. Зазначені об’єкти або вже добре відомі, 
або менше досліджені з точки зору юридичної науки, але 
не є такими, що являють собою щось незвичайне. Інтер-
нет як комп’ютерна мережа не створює яких-небудь нових 
об’єктів, а лише надає можливість, створює підстави для 
їх використання за нових умов. 

Оскільки  Інтернет  не  може  бути  ні  суб’єктом,  ні 
об’єктом  цивільного  права,  виникає  запитання:  чи  має 
він взагалі будь-які юридичні ознаки. У світлі цього існує 
погляд на Всесвітню мережу як на комплексний предмет 
правового регулювання

Інтернет  є  складною  інформаційно-технічною  сис-
темою, що складається як  із  технічних,  так  і  соціальних 
компонентів.  Саме  соціальні  властивості  дозволяють  за-
стосовувати щодо мережі  категорію  предмета  правового 
регулювання, що  напрацьована  в  загальній  теорії  права. 
Під предметом правового регулювання, як відомо, розумі-
ються різноманітні суспільні відносини, які об’єктивно по 
своїй  природі  можуть  піддаватися  нормативно-організа-
ційному впливу. Інтернет не тільки здійснює вплив на іс-
нуючі суспільні відносини, а й породжує комплекс нових 
суспільних відносин. 

Інтернет можна розглядати як об’єкт правового впли-
ву, тобто як відносини, що складаються між його корис-
тувачами.  Таким  чином,  в  юридичному  вимірі  Інтернет 
можна  розглядати  як  сукупність  особистих  та  майнових 
відносин (Інтернет-відносин), що за своєю природою по-
требують правового нормування. І хоча в такому вигляді 
поняття «Інтернет» має небагато спільного  з  традиційно 
технічним його визначенням, нічого неприродного в цьо-
му  немає.  Інтернет  являє  собою  настільки  багатозначне 
соціальне явище, що може мати різні тлумачення, оскіль-
ки кожне з них висвітлює певний його аспект, віддзерка-
лює ту чи іншу суттєву особливість [1, с. 125]. 

Охарактеризувати об’єкт правового регулювання в  Ін-
тернеті – це все одно, що перерахувати всі види суспільних 
відносин, які реалізуються через Інтернет і фактично нічим 
не відрізняються від реального життя. Відносини, що вини-
кають у віртуальному просторі або будуються на викорис-
танні в тій чи іншій мірі віртуального простору, як суспільні 
відносини можуть мати свої особливості [2, с. 20].

Виходячи  із  зазначеної  вище  позиції,  необхідно 
з’ясувати правову природу  Інтернет-відносин, визначити 
їх специфіку та здійснити класифікацію цих відносин.

Слід  зазначити,  що  в  літературі  аналіз  відносин,  які 
виникають в  Інтернет-середовищі, не призвів до єдності 
думок.  Передусім  це  пов’язано  з  відсутністю  усталених 
чітких критеріїв і підстав, на яких базується аргументація 
авторів. Це негативно відбивається на формулюванні  за-
гальної концепції Інтернет-права на сучасному етапі.

У  цілому  можна  говорити  про  існування  двох  осно-
вних підходів до характеристики відносин, що виникають 
в Інтернет-середовищі. Перший з них можна визначити як 
широкий, а другий – звужений (спеціалізований).

На думку А.Б. Венгерова [3, с. 70–78] і М.М. Рассоло-
ва [4], в широкому розумінні відносини, що виникають у 
процесі використання Інтернет-технологій, визначаються 
як інформаційні відносини, або відносини в інформацій-
ній  сфері.  У  цьому  випадку  власне  Інтернет-відносини 
«поглинаються» більш широким поняттям, а  саме – «ін-
формаційні відносини», або «відносини, що виникають в 
інформаційній сфері в цілому».

Другий,  спеціалізований  підхід  (Ю.Є.  Булатецький  
[5, с. 880–934], В.А. Копилов [6, с. 8–16], А.К. Жарова [7]) 
полягає у виокремленні спеціальних власне Інтернет-від-
носин як самостійного виду соціальних зв’язків. Прибіч-
ники такого підходу у процесі аналізу проблем правового 
забезпечення  електронної  торгівлі  спеціально  виділяють 
поняття  «правовідносини  в  Інтернеті»  та  «інформаційні 
відносини в Інтернеті», під якими розуміють врегульовані 
нормами права відносини у віртуальному просторі Інтер-
нету.  Інтернет-відносини  є  віртуальними  відносинами  в 
Інтернеті, що регламентовані нормами права й етики, для 
яких необхідне правове регулювання у сфері електронної 
торгівлі  під  час  укладення  правочинів,  інформаційного 
обміну провайдерів і організацій.

Другий підхід вбачається більш обґрунтованим. У су-
часних умовах логічно говорити про  Інтернет-відносини 
як  самостійний  вид  соціальних  відносин.  Інформаційні 
відносини  не  можна  ототожнювати  з  Інтернет-відноси-
нами.  Не  співвідносяться  вони  між  собою  і  як  загальне 
та  спеціальне. Поняття  «Інтернет-відносини»  та  «інфор-
маційні  відносини»  значною мірою  збігаються,  але  не  в 
усьому. Інформаційні відносини можуть виникати і в тра-
диційному – позаінтернетному – середовищі, тобто в тому 
світі,  в  якому  не  використовується  Інтернет-обладнання. 
Водночас Інтернет-відносини можуть і не набувати харак-
теру інформаційних відносин.

Правовідносини, що вникають у процесі використан-
ня  Інтернет-технологій,  мають  різноманітний  характер. 
На сьогодні вже відзначилися певні різновиди Інтернет-
відносин, які, в першу чергу, потребують правового опо-
середкування та визначення. До них, зокрема, належать 
такі.

По-перше, це відносини, які пов’язані з функціонуван-
ням самої мережі й доступом до неї. 

По-друге, відносини, що виникають у сфері електро-
нної  комерції  (електронного  бізнесу).  Цей  термін  уже 
отримав  досить  широке  розповсюдження.  З  правової 
точки  зору  він  означає  сукупність  правочинів,  які  укла-
даються  за  допомогою  Інтернет-технологій  –  договорів  
купівлі-продажу,  перевезення,  страхування,  надання  по-
слуг, банківських розрахунків тощо.

По-третє, відносини щодо захисту авторських та  ін-
ших  виключних  прав  на  об’єкти  інтелектуальної  влас-
ності, які розміщені в Інтернеті, а також ті, що пов’язані 
з функціонуванням у Мережі засобів масової інформації.

По-четверте,  відносини,  що  виникають  стосовно  за-
хисту конфіденційної інформації в Інтернеті, забезпечен-
ня цілісності систем, інформаційної безпеки, запобігання 
розповсюдженню інформації, що має кримінальний зміст. 

Можлива й  інша класифікація правовідносин, що ви-
никають у процесі  користування  Інтернетом.  За різними 
ознаками  можна  здійснити  наступні  класифікації  Інтер-
нет-правовідносин.

З  точки  зору  динаміки  процесу  використання  Інтер-
нет-технологій Інтернет-правовідносини можна поділити 
на окремі групи:

–  правовідносини,  що  виникають  у  процесі  надання 
доступу до Інтернету;

–  правовідносини, що  виникають  у  процесі  користу-
вання Інтернетом;

– правовідносини, що виникають у процесі припинен-
ня користування Інтернетом.

Залежно від  суб’єктів можна  виділити правовідноси-
ни, що виникають між:

– розробниками інформаційних мереж і їх партнерами, 
що знаходяться в договірних відносинах;

– спеціалістами, що виробляють і поширюють інфор-
мацію в Інтернеті;

– останніми і спеціалістами, що надають різні послуги;
– перерахованими вище суб’єктами і споживачами ін-

формації в Інтернеті;
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–  громадянами,  організаціями,  фірмами  та  іншими 
споживачами;

– провайдерами і НКРЗІ щодо отримання ліцензії;
–  провайдерами  (операторами)  і  користувачами  (спо-

живачами) щодо доступу в мережу.
Залежно  від  місця  реєстрації  фізичних  і  юридичних 

осіб – учасників Інтернет-правовідносин – можна виокре-
мити правовідносини, що виникають між:

– вітчизняними та закордонними юридичними особа-
ми (провайдерами);

– останніми і вітчизняними користувачами Інтернету;
– вітчизняними юридичними особами та  іноземними 

громадянами.
За критерієм мети виникнення Інтернет-відносин мож-

на виділити:
– внутрішні або внутрішньоорганізаційні правовідно-

сини, які виражають інтереси системи інформації країни 
і  суспільства,  включаючи  центральні  органи  виконавчої 
влади і зареєстрованих суб’єктів Інтернет-відносин;

– зовнішні правовідносини, пов’язані з безпосереднім 
впливом на об’єкти, що знаходяться в просторі Інтернету. 
Сюди ж входять і відносини, пов’язані з наданням зовніш-
ніх інформаційних послуг.

Навіть такий загальний перелік відносин, які виника-
ють у мережі, наочно свідчить, що вони є неоднорідними 
за своєю правовою природою. Складно навіть знайти чіткі 
критерії, які б дали змогу здійснити їх класифікацію. Єди-
ним об’єднавчим фактором є,  так би мовити,  віртуальне 
розташування  цих  відносин:  вони  виникають,  розгорта-
ються та припиняють своє існування в мережі.

Аналізуючи  проблему  Інтернет-відносин  з  позицій 
цивілістичної науки та цивільного законодавства, ми, зви-
чайно, говоримо лише про ті суспільні відносини, які ста-
новлять предмет цивільного права.

Природа  цивільних  правовідносин,  що  виникають  в 
Інтернет-середовищі,  відповідає  загальній  природі  ци-
вільних  правовідносин.  Не  вдаючись  до  полеміки  щодо 
поняття предмета цивільного права як сукупності суспіль-
них відносин, варто зазначити їх склад: 1) майнові відно-
сини  (конкретні  економічні  відносини,  що  складаються 
між  суб’єктами  цивільного  права  із  приводу  володіння, 
користування й розпорядження майном); 2) особисті не-
майнові відносини; 

Варто  зазначити,  що  майнові  відносини  становлять 
конкретні економічні відносини між суб’єктами цивільно-
го  права  із  приводу  володіння,  користування  й  розпоря-
дження засобами виробництва й предметами споживання.

Під час розгляду й аналізу відносин, що мають місце 
в Інтернет-середовищі, варто виявити серед них майнові 
відносини,  що  відображають  рух  матеріальних  благ  від 
одних осіб до інших. Звичайно, переміщення товарів і на-
дання  послуг  відбувається  в  реальному фізичному  світі, 
а не безпосередньо в Інтернеті. Інтернет при цьому вико-
ристовувався  як  середовище  укладення  правочинів.  Од-
нак в Інтернеті присутні й такі відносини, в яких товаром 
виступає інформація, яка набувається й передається в Ін-
тернеті. Як приклад можна навести Інтернет-провайдера, 
переважна більшість клієнтів якого отримує доступ в ме-
режу й одержує інформацію, основний товар, через Інтер-
нет. Інформація ж, як відомо, виступає об’єктом цивільних 
прав (ст. 177 ЦК України). Таким чином, можна зробити 
висновок, що в Інтернеті присутні майнові відносини, які 
входять до складу предмета цивільного права.

Розглянемо  цивільні  особисті  немайнові  відносини, 
що  виникають  в  Інтернет-середовищі.  Нематеріальними 
духовними благами,  з приводу яких виникають особисті 
немайнові відносини, як відомо, є такі блага, як життя й 
здоров’я  людини,  гідність  її  особистості,  честь  і  добре 
ім’я, ділова репутація й інше. 

Цивільне  право  захищає  такого  роду  нематеріальні 
блага властивими йому засобами, наприклад, надаючи їх 

власникам можливість пред’явлення судових позовів про 
відновлення порушених прав і припинення дій, що пору-
шують їх права й інтереси. Крім того, об’єктами є й веб-
сторінки  в  Інтернеті,  які  становлять  результати  творчої 
діяльності  людини,  продукти  інтелектуального  виробни-
цтва. Викладене вище дозволяє зробити висновок про на-
явність  в  Інтернеті  особистих  немайнових  відносин, що 
виникають з приводу нематеріальних благ.

Беручи до уваги все зазначене, цивільні Інтернет-пра-
вовідносини  можна  визначити  як  врегульовані  нормами 
права особисті немайнові та майнові відносини, які ґрун-
туються  на  юридичній  рівності,  вільному  волевиявлен-
ні,  майновій  самостійності  їх  учасників,  що  виникають 
у  процесі  використання  Інтернет-технологій,  учасники 
яких виступають носіями цивільних суб’єктивних прав та 
обов’язків.

Водночас  цивільні  правовідносини,  що  виникають  у 
мережі Інтернет, мають певні особливості. До них, зокре-
ма, можна віднести:

– віртуальний характер;
– спеціальний суб’єктний склад.
Перша із зазначених особливостей полягає в тому, що 

Інтернет-правовідносини  виникають,  розвиваються  та 
припиняються  в  штучному  Інтернет-середовищі,  тобто 
середовищі, яке створене та підтримується комп’ютерами 
з використанням спеціального програмного та технічного 
забезпечення.

Вказане свідчить про те, що Інтернет-правовідносини 
обумовлені і безпосередньо пов’язані з існуванням Всес-
вітньої мережі як такої. Відсутність Інтернету як техніч-
ного явища зведе нанівець і можливість існування Інтер-
нет-відносин.  Водночас  за  своєю  правовою  природою 
Інтернет-відносини нічим не відрізняються від будь-яких 
інших цивільно-правових відносин, що входять до пред-
мета цивільного права і ґрунтуються на юридичній рівно-
сті, вільному волевиявленні та майновій самостійності їх 
учасників.

Стосовно відносин, які виникають у зв’язку з функці-
онуванням  Інтернету  як  комп’ютерної  мережі  (маються 
на увазі  технічно-апаратні й програмні  засоби  з’єднання 
комп’ютерів), то, по-перше, вони практично не мають пра-
вового характеру, а належать до сфери технічних стандар-
тів  і  специфікацій; по-друге,  у  тих небагатьох випадках, 
коли те чи інше правове регулювання застосовується, його 
предметом стають знову послуги, суб’єктивні права й ма-
теріальні об’єкти, які нічим принципово не відрізняються 
від  аналогічних  предметів  регулювання, що  існували  до 
появи  мережі  Інтернет  (наприклад,  прокладення  кабелів 
зв’язку,  надання  під  них  ділянок  землі;  право  власності 
на  кінцеве  обладнання;  порядок  використання  телефон-
них  ліній, що  належать  телекомунікаційним  компаніям). 
Усі ці питання або вже детально регламентовані відповід-
ними правовими актами, або для їх врегулювання цілком 
достатньо застосувати методи, аналогічні вже існуючим.

Цивільні  правовідносини  в  Інтернеті  мають  свою 
специфіку й,  на  відміну  від  подібного,  але  виникаючого 
поза  віртуальним  середовищем  мережі,  можуть  виник-
нути  тільки  за  наявності  ще  однієї  нетрадиційної,  але 
обов’язкової  передумови:  крім  правоздатності  учасник 
цивільних  правовідносин  в  Інтернеті  повинен  бути  ко-
ристувачем мережі, або, говорячи більш конкретно, мати 
доступ до Інтернету, що дозволяє вільно здійснювати во-
левиявлення,  реалізовувати  цивільні  права  й  виконувати 
обов’язки в мережі. 

Тільки маючи такий доступ до Інтернету, особа може 
реалізовувати  в  мережі  встановлене  законом  право  на 
участь  у  цивільних  правовідносинах.  Такий  доступ  за-
безпечується  договором  про  надання  послуги  доступу 
в  Інтернет  (договором  Інтернет-провайдингу),  де  фік-
суються,  як правило, оплата,  строк дії договору, права й 
обов’язки сторін, відповідальність за їх порушення. Саме 
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цей  договір  є  першочерговим  кроком,  який  забезпечує 
саму можливість користувачу в майбутньому здійснювати 
найрізноманітнішу  діяльність  у  самій  мережі.  Відноси-
ни, регламентовані зазначеним вище договором, можна з 
упевненістю назвати  Інтернет-відносинами  і цивільними 
відносинами в Інтернеті тощо.

Головне  –  чітко  встановити  специфіку  відносин  між 
провайдером і користувачем, щоб уникнути непорозумінь 
щодо їх регулювання. Ця специфіка полягає в наступному:

1) не потрібно плутати договір Інтернет-провайдингу з 
договорами, які укладаються безпосередньо в Інтернеті і 
пов’язані з так званою електронною комерцією (хоча ніщо 
не заважає можливості укладення договору Інтернет-про-
вайдингу через саму мережу);

2) Інтернет у правовому розумінні – певна сукупність 
суспільних відносин, які є предметом правового регулю-
вання.  Відповідно,  відносини  між  провайдером  і  корис-
тувачем  є  відносинами  з надання доступу до  інших від-
носин, які представляють саму мережу. Коли цей доступ 
відбувається,  змінюються  й  первинні  відносини,  бо  їх 
цивільно-правовий  зміст  обумовлений  урахуванням  всіх 
особливостей Інтернету;

3) можливість майже повної регламентації зазначених 
договірних відносин з боку законодавця шляхом встанов-

лення чітких нормативних приписів у законі. Наприклад, 
щодо предмета, об’єкта, сторін, їх відповідальності;

4)  ці  відносини  є  виключно  диспозитивними. Навіть 
державні органи мають право отримати доступ в мережу 
лише  на  підставі  цивільно-правового  договору.  Звідси  – 
специфіка їх правового регулювання;

5) наявність чітко встановлених сторін – провайдера і 
абонента. Поява нових суб’єктів обумовлена специфікою 
відносин в Інтернеті. До речі, навіть їх можливий вплив на 
взаємодію сторін можна регламентувати в договорі, хоча 
він не може бути визначальним. Стосовно  змісту право-
відносин, які виникають між споживачами, то вони різно-
манітні  й  відповідають  набору  всіх  видів  договорів,  що 
існують у законодавстві країн, громадянами яких вони є, 
або міжнародним приватним правом.

Висновки.  Ситуацію  з  нормативним  регулюванням 
відносин,  що  виникають  у  мережі,  не  треба  сприймати 
песимістично. Багато з існуючих норм можуть бути при-
стосовані  до  віртуального  простору.  Разом  із  тим  ніхто 
не заперечує, що вже виникла необхідність встановлення 
спеціальних правил,  які б враховували особливості  саме 
Інтернет-відносин,  створення  норм міжнародного  та  на-
ціонального законодавства, спрямованих на їх ефективне 
регулювання.
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Стаття присвячена дослідженню правових проблем у сфері розмежування цивільної та адміністративної юрисдикції щодо оскар-
ження рішень державних реєстраторів. Проаналізовано правовий статус державних реєстраторів та положення чинного цивільного й 
адміністративного законодавства, вітчизняну та міжнародну судову практику оскарження їх рішень. Наголошується, що в процесі ви-
значення судочинства найголовнішим чинником виступає встановлення й чітке розмежування підстав позовних вимог, а також характер 
правовідносин, які склалися між сторонами.

Ключові слова: цивільне судочинство, адміністративне судочинство, державний реєстратор, нотаріус, публічно-правовий спір, при-
ватноправовий спір, юрисдикція суду, державна реєстрація, оскарження рішень.

Статья посвящена исследованию правовых проблем в сфере разграничения гражданской и административной юрисдикции отно-
сительно обжалования решений государственных регистраторов. Проанализированы правовой статус государственных регистраторов 
и положения действующего гражданского и административного законодательства, отечественная и международная судебная практика 
обжалования их решений. Отмечается, что в процессе определения судопроизводства главным фактором выступает установление и 
четкое разграничение оснований исковых требований, а также характер правоотношений, сложившихся между сторонами.

Ключевые слова: гражданское судопроизводство, административное судопроизводство, государственный регистратор, нотариус, 
публично-правовой спор, юрисдикция суда, государственная регистрация, обжалование решений.

The article is devoted to legal problems in the sphere of delimitation of the civil and administrative jurisdiction regarding appeals of the 
state registrars’ decisions. The legal status of the state of registrars, the provisions of the existing civil and administrative law, domestic and 
international judicial practice of appealing against their decisions are analyzed. It is noted that in the process of determining the proceedings, the 
main factor is the establishment and clear delineation of the grounds of the claim and the nature of relationships established between the parties.

Key words: civil proceedings, administrative proceedings, state registrar, notary, public legal dispute, court’s jurisdiction, state registration, 
appeal decisions.

Постановка проблеми. Відповідно до п.  1  ч.  1  ст.  2 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на майно та їх обтяжень» [1] державна реєстрація речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень – офіційне визна-
ння і підтвердження державою фактів набуття, зміни або 
припинення  речових  прав  на  нерухоме майно,  обтяжень 
таких прав шляхом внесення відповідних записів до Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Згідно з ч. 1 ст. 10 Закону «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» держав-
ним  реєстратором  є:  1)  громадянин  України,  який  має 
вищу освіту за спеціальністю правознавство, відповідає 
кваліфікаційним вимогам,  встановленим Міністерством 
юстиції України, та перебуває у трудових відносинах  із 
суб’єктом державної реєстрації прав; 2) нотаріус; 3) дер-
жавний виконавець, приватний виконавець – у разі дер-
жавної реєстрації обтяжень, накладених під час приму-
сового виконання рішень відповідно до закону, а також у 
разі державної реєстрації припинення іпотеки у зв’язку з 
придбанням (передачею) за результатом прилюдних тор-
гів  (аукціонів)  нерухомого  майна, що  є  предметом  іпо-
теки.

Частина  1  ст.  9  Закону  України  «Про  державну  реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
у  редакції  від  10.11.2015 р.  передбачала, що Державним 
реєстратором  може  бути  громадянин  України,  який  має 
вищу освіту та відповідає кваліфікаційним вимогам, уста-
новленим  Міністерством  юстиції  України.  У  випадку, 
передбаченому цим  Законом,  державним  реєстратором  є 
нотаріус  як  спеціальний  суб’єкт,  на  якого  покладаються 
функції державного реєстратора прав на нерухоме майно. 
Державний реєстратор є державним службовцем, крім ви-
падку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеці-
альний суб’єкт. Умови оплати праці державного реєстра-
тора визначаються Кабінетом Міністрів України згідно із 

законодавством.  Повноваження  державного  реєстратора, 
передбачені цим Законом,  з  видачі  та прийому докумен-
тів можуть виконувати посадові особи органів місцевого 
самоврядування,  адміністратори центрів надання адміні-
стративних послуг, нотаріуси.

Враховуючи положення названої редакції Закону «Про 
державну реєстрацію речових прав на майно  та  їх  обтя-
жень»,  Листом  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з 
розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 р. 
«Про судову практику розгляду справ про оскарження но-
таріальних дій або відмову в їх вчиненні» [2], судам було 
надано роз’яснення, відповідно до яких держава в частині 
здійснення  функції  державної  реєстрації  делегує  владні 
повноваження  нотаріусам.  Тому  судам  під  час  розгляду 
позовів щодо оскарження дій або бездіяльності нотаріуса 
як державного реєстратора прав на нерухоме майно слід 
пам’ятати,  що  це  справи  адміністративної  юрисдикції 
згідно з п. 8 постанови пленуму Вищого адміністративно-
го суду України від 20 травня 2013 року № 8 «Про окремі 
питання юрисдикції адміністративних судів» [3].

Однак згодом до Закону «Про державну реєстрацію ре-
чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» було вне-
сено  істотні  зміни  Законом України  «Про  внесення  змін 
до  Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших 
законодавчих актів України щодо децентралізації повно-
важень з державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» від 26.11.2015 року, який вступив 
у силу 01.01.2016 р. Відтак нотаріус не просто є спеціаль-
ним суб’єктом, на якого покладаються функції державно-
го реєстратора прав на нерухоме майно, а є, власне, дер-
жавним реєстратором.

Згідно з ч. 1 ст. 37 Закону «Про державну реєстрацію 
речових прав на майно та  їх обтяжень» рішення, дії  або 
бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної 
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реєстрації  прав  можуть  бути  оскаржені  до Міністерства 
юстиції України, його територіальних органів або до суду. 

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав лю-
дини і основоположних свобод (далі – Конвенція) [4] ко-
жен має право на справедливий і публічний розгляд його 
справи упродовж розумного строку незалежним і безсто-
роннім судом, встановленим законом. 

Європейський  суд  з  прав  людини  у  рішенні  від  12 
жовтня 1978 року в  справі «Zand v. Austria» вказав, що 
словосполучення  «встановлений  законом»  поширюєть-
ся не лише на правову основу самого існування «суду», 
але й на дотримання таким судом певних норм, які регу-
люють його діяльність. Поняття «суд,  встановлений  за-
коном» у частині першій  статті  6 Конвенції  передбачає 
«усю організаційну структуру судів, включно з <…> пи-
таннями, що  належать  до юрисдикції  певних  категорій 
судів <…>». З огляду на це не вважається «судом, вста-
новленим  законом»  орган,  котрий,  не  маючи  юрисдик-
ції,  судить  осіб  на  підставі  практики,  не  передбаченої  
законом.

Таким чином, необхідним є з’ясування, до юрисдикції 
якого суду належить розгляд справ щодо оскарження рі-
шень, дій чи бездіяльності державного реєстратора.

Стан дослідження. Окремі  питання  розмежування 
судової юрисдикції досліджували В.В. Комаров, П.І. Рад-
ченко,  В.В.  Сердюк,  Д.М. Шадура  та  ін.,  проте  ця  про-
блема  залишається  актуальною  з  огляду на  її  системний 
характер і триваючі в державі судову та реєстраційно-пра-
вову реформи. 

Мета дослідження полягає  у  визначенні  та  розмеж-
уванні юрисдикції судів щодо оскарження рішень, дій чи 
бездіяльності державних реєстраторів на основі правового 
аналізу судової практики, чинного законодавства України 
та міжнародно-правових актів. 

Виклад основного матеріалу. На перший погляд, оче-
видним є  те, що розгляд спорів про оскарження рішень, 
дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень, яким 
є державний реєстратор, належить до юрисдикції адміні-
стративних судів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 3 Кодексу адміністративного 
судочинства  України  [5]  справа  адміністративної  юрис-
дикції – переданий на вирішення адміністративного суду 
публічно-правовий спір, в якому хоча б однією зі  сторін 
є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядуван-
ня,  їхня посадова чи  службова особа  або  інший  суб’єкт, 
який  здійснює владні  управлінські функції на основі  за-
конодавства, в  тому числі на виконання делегованих по-
вноважень. Так, відповідно до роз’яснень, наданих у По-
станові пленуму Вищого адміністративного суду України  
№ 8 від 20.05.2013 р., законодавство не містить визначен-
ня терміна «публічно-правовий спір». Для розгляду спору 
адміністративним  судом  необхідно  встановити  його  пу-
блічно-правовий  зміст  (характер). Для  з’ясування  харак-
теру спору суди повинні враховувати, що протилежним за 
змістом є приватноправовий спір. Це означає, що в основі 
розмежування спорів лежить поділ права на публічне та 
приватне.

Згідно з п. 3 Постанови пленуму суди повинні звертати 
увагу на те, що спір набуває ознак публічно-правового за 
умов не лише наявності серед суб’єктів спору публічного 
органу чи посадової особи, але й здійснення ним (ними) у 
цих відносинах владних управлінських функцій.

Для  цілей  і  завдань  адміністративного  судочинства 
владну  управлінську  функцію  необхідно  розуміти  як  
діяльність усіх суб’єктів владних повноважень із виконан-
ня покладених на них Конституцією чи законами України 
завдань.

Спори, які виникають у відносинах з державним реє-
стратором (щодо його рішень, дій чи бездіяльності), підля-
гають розгляду в порядку адміністративного судочинства. 
Проте станом на сьогодні сформувалась досить неодноз-

начна судова практика з розгляду спорів, що виникають у 
відносинах з державними реєстраторами.

Визначальною у формуванні єдиної практики розгля-
ду таких спорів є Постанова Верховного Суду України від 
14.06.2016 р.  [6], винесена внаслідок розгляду заяви про 
перегляд судових рішень Верховним Судом України з під-
стави, встановленої пунктом 1 частини першої статті 237 
Кодексу адміністративного судочинства України.

Так, у березні 2015 року ОСОБА_2 звернувся до суду 
з позовом, в якому просив про наступне: визнати проти-
правним  та  скасувати  рішення  держреєстратора  ДРСУ 
Молдованової  Г.М.  від  26  січня  2015  року №  18860992 
про  державну  реєстрацію  права  власності  на  нерухоме 
майно – квартиру загальною площею 156,9 кв. м, яка зна-
ходиться  за АДРЕСА_1,  –  за  ТОВ  «Кей-Колект»  (далі  – 
рішення № 18860992, спірне майно відповідно), визнати 
протиправними дії  держреєстратора реєстраційної  служ-
би ГУЮ в Києві Сипчу К. М., що полягають у внесенні 
запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно  (далі  –  Реєстр)  на  підставі  рішення №  18860992; 
скасувати запис про право власності № 8655321 в Реєстрі, 
який був внесений на підставі рішення № 18860992. 

Суди встановили, що 23 листопада 2007 року між акці-
онерним комерційним інноваційним банком «Укрсиббанк» 
та ОСОБОЮ_2 укладено договір про надання споживчо-
го кредиту № 11257382000 (далі – Кредитний договір), за 
умовами якого останній отримав на строк до 23 листопада 
2027 року кошти у сумі 458 000 доларів США зі сплатою 
12,4 % річних.

Із метою забезпечення виконання зобов’язань за кре-
дитним  договором  позичальник  та  позикодавець  укла-
ли договір  іпотеки від 23 листопада 2007 року № 70847 
(далі  –  Договір),  який  посвідчено  приватним  нотаріу-
сом  Київського  міського  нотаріального  округу  Орловою  
М.О. за реєстраційним № 5948. Згідно з умовами Догово-
ру ОСОБА_2 передав в  іпотеку  спірне майно.  За умова-
ми договору факторингу від 13 лютого 2012 року та до-
датка № 1 до нього приватного акціонерного товариства  
«УкрСиббанк» передало,  а ТОВ «Кей-Колект»  прийняло 
на платній основі права вимоги щодо погашення заборго-
ваності на підставі низки кредитних договорів та догово-
рів забезпечення, в тому числі і за Договором.

На підставі договору факторингу між ПАТ «УкрСиб-
банк»  і ТОВ «Кей-Колект» укладено договір про відсту-
плення права вимоги за певною кількістю договорів іпо-
теки, до переліку яких входить Договір.

28  лютого  2014  року  ТОВ  «Кей-Колект»  направило 
ОСОБІ_2 повідомлення про намір звернути стягнення на 
предмет  іпотеки, яким поінформувало позивача про свій 
намір набути право власності на предмет іпотеки або звер-
нути стягнення на заставлене майно шляхом його продажу 
від власного імені, а також запропонувало погасити забор-
гованість за кредитним договором протягом 30-ти днів із 
моменту отримання повідомлення.

22  січня  2015  року  представник  ТОВ  «Кей-Колект» 
звернувся до реєстраційної служби ГУЮ в Києві із заявою 
про проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень 
(щодо права власності) на нерухоме майно – спірне майно.

Разом  із  заявою  ТОВ  «Кей-Колект»  подало:  договір 
про надання споживчого кредиту та його копію, Договір 
та його копію, повідомлення про намір звернути стягнен-
ня на предмет іпотеки та його копію, копію договору фак-
торингу, копію договору про відступлення права вимоги.

26  січня  2015  року  держреєстратор  Молдованова  
Г.М.  прийняла  рішення №  18860992.  На  підставі  зазначе-
ного  рішення  держреєстратор  реєстраційної  служби  ГУЮ  
у м. Києві Сипчу К.М. внесла відповідний запис до Реєстру.

Окружний адміністративний суд міста Києва постано-
вою від 2 червня 2015 року в  задоволенні позову відмо-
вив. Приймаючи таке рішення, цей суд виходив із того, що 
договір  про  задоволення  вимог  іпотекодержателя,  яким 
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також  вважається  відповідне  застереження  в  іпотечному 
договорі,  визначає  можливий  спосіб  звернення  стягнен-
ня на предмет  іпотеки відповідно до Закону України від  
25 грудня 2008 року № 800-VI «Про запобігання впливу 
світової кризи на розвиток будівельної галузі та житлово-
го будівництва». Визначений договором спосіб задоволен-
ня вимог іпотекодержателя не перешкоджає іпотекодержа-
телю застосувати інші встановлені цим Законом способи 
звернення стягнення на предмет іпотеки. 

Київський  апеляційний  адміністративний  суд  поста-
новою  від  30  липня  2015  року  рішення  суду  першої  ін-
станції  скасував  та  прийняв  нове,  яким  позов  задоволь-
нив частково: визнав протиправним та скасував рішення  
№ 18860992, в іншій частині позову відмовив.

Приймаючи таке рішення, цей суд виходив із того, що 
для передачі  іпотекодержателю права власності на пред-
мет іпотеки в рахунок виконання основного зобов’язання 
згідно з умовами Договору необхідним є укладення окре-
мого  договору  між  ОСОБОЮ_2  і  ТОВ  «Кей-Колект». 
Оскільки такий договір не укладено, суд дійшов висновку 
про протиправність рішення № 18860992.

Вищий  адміністративний  суд  України  ухвалою  від  
25 листопада 2015 року рішення суду апеляційної інстан-
ції  скасував,  а  постанову  окружного  адміністративного 
суду міста Києва від 2 червня 2015 року залишив у силі, 
вказавши, що за змістом положень статті 36 Закону Украї-
ни від 5 червня 2003 року № 898-IV «Про іпотеку» (далі – 
Закон №  898-IV)  відповідне  застереження  в  іпотечному 
договорі  вважається  договором  про  задоволення  вимог 
іпотекодержателя.

Згідно з пунктом 5.1 розділу 5 «Застереження про за-
доволення  вимог  Іпотекодержателя»  Договору  сторони 
досягли  згоди  про  можливість  звернення  стягнення  на 
предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання. Тоб-
то сторони дійшли згоди, що в разі невиконання або не-
належного виконання боржником основного зобов’язання 
іпотекодержатель  набуває  права  на  звернення  стягнення 
на  предмет  іпотеки  згідно  з  договором  про  задоволення 
вимог іпотекодержателя в один чи інший спосіб звернен-
ня стягнення на предмет  іпотеки, передбачений Законом  
№ 898-IV.

Верховний Суд України зробив висновок, що, розгля-
даючи справу, суди всіх інстанцій виходили з того, що спір 
у  цій  справі  є  публічно-правовим  та  належить  до юрис-
дикції  адміністративних  судів.  На  думку  колегії  суддів 
Судової  палати  в  адміністративних  справах, Судової  па-
лати у господарських справах і Судової палати у цивіль-
них  справах  Верховного  Суду  України,  такий  висновок 
не ґрунтується на правильному застосуванні норм права з 
огляду на нижченаведене.

Так, відповідно до пункту 1 частини другої статті 17 
КАС  юрисдикція  адміністративних  судів  поширюється 
на  публічно-правові  спори,  зокрема  спори  фізичних  чи 
юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо 
оскарження  його  рішень  (нормативно-правових  актів  чи 
правових  актів  індивідуальної  дії),  дій  чи  бездіяльності. 
Вжитий у цій процесуальній нормі термін «суб’єкт влад-
них повноважень» позначає орган державної влади, орган 
місцевого  самоврядування,  їхню  посадову  чи  службову 
особу,  інший  суб’єкт  під  час  здійснення  ними  владних 
управлінських  функцій  на  основі  законодавства,  в  тому 
числі  на  виконання  делегованих  повноважень  (пункт  7 
частини першої статті 3 КАС).

За правилами пункту 1 частини першої статті 15 Ци-
вільного  процесуального  кодексу  України  [7]  суди  роз-
глядають у порядку цивільного судочинства справи щодо: 
захисту  порушених,  невизнаних  або  оспорюваних  прав, 
свобод чи  інтересів, що виникають  із цивільних, житло-
вих, земельних, сімейних, трудових відносин. 

Враховуючи те, що в справі, яка розглядається, спірні 
правовідносини пов’язані з невиконанням, на думку пози-
вача, умов цивільно-правової угоди, колегія суддів Судо-
вої палати в адміністративних справах, Судової палати у 
господарських справах і Судової палати у цивільних спра-
вах Верховного Суду України дійшла висновку, що спір не 
є публічно-правовим, а випливає з договірних відносин і 
має вирішуватися судами за правилами Цивільного проце-
суального кодексу України. При цьому аналогічна позиція 
не є новою для судів України.

Так,  раніше  Дніпропетровський  апеляційний  адмі-
ністративний суд по справі № 804/19218/14 ухвалою від 
16.02.2016  р.  [8]  скасував Постанову Дніпропетровсько-
го  окружного  адміністративного  суду  від  19  листопада 
2015 року по справі  за позовом ОСОБА_4 до Приватно-
го нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального 
округу  Кошляк  Наталії  Едуардівни,  Приватного  нотарі-
уса  Дніпропетровського  міського  нотаріального  округу  
Хоміч Оксани Михайлівни, третя особа, яка не заявляє са-
мостійних вимог на предмет спору – Компанія «Хагворт 
Менеджмент Лімітед», про визнання дій протиправними 
та зобов’язання вчинити певні дії та закрив провадження 
по справі, оскільки справа не підлягає розгляду в порядку 
адміністративного судочинства.

У  своїй  ухвалі  суд  встановив,  що  в  позові  позивач 
зазначає,  що  «укладення  договору  купівлі-продажу  від 
12.09.2008 року, реєстрація цього правочину та реєстра-
ція прав власності має наслідком припинення іпотечних 
правовідносин щодо квартири НОМЕР_1, і до неї не мо-
жуть  застосовуватися  положення  ст.  23  Закону України 
«Про  іпотеку»,  тому приватний нотаріус не мала права 
проводити  нотаріальні  дії  щодо  заборони  відчуження 
майна, яке на час такої дії фактично належало третій осо-
бі,  яка  ніякого  відношення  до  кредитно-іпотечних  від-
носин не мала». Отже,  невизначеність щодо майнового 
права,  права  власності  є  ключем даної  справи,  а  відтак 
даний спір має суто цивільно-правовий характер, а саме 
спір про право.

Позов, предметом якого є перевірка правильності фор-
мування волі однієї зі сторін стосовно розпорядження, во-
лодіння майном та передачі відповідних прав щодо нього, 
не може бути розглянуто за правилами Кодексу адміністра-
тивного  судочинства України. Аналогічну  правову  пози-
цію висловлено в постановах Верховного Суду України від 
14.02.2012 року справа № 21-1042во10; від 10.11.2015 року  
справа № 21-2319а15 та ін.

Висновки. Така правова позиція сформувалася ще з 
2007 року, а саме: спір щодо оскарження актів суб’єктів 
владних повноважень, на підставі яких виникли цивільні 
права і обов’язки (спір про право), не є публічно-право-
вим  і  розглядається  за  правилами Цивільного  процесу-
ального кодексу України, Господарського процесуально-
го кодексу України. Таким чином під час визначення, в 
порядку якого судочинства слід розглядати спір, необхід-
ним є встановлення та чітке розмежування підстав позо-
вних вимог та характер правовідносин, що склалися між 
сторонами.
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ПРАВОВиЙ СТАТУС ЗАСНОВНиКІВ (ЧЛЕНІВ) ФЕРМЕРСьКОГО ГОСПОДАРСТВА 
В ЯКОСТІ ПІДПРиЄМНиЦьКОї ЮРиДиЧНОї ОСОБи ПРиВАТНОГО ПРАВА 

ThE LEgaL STaTUS Of fOUNdErS (MEMBErS) Of farM 
aS ThE ENTrEPrENEUrIaL LEgaL ENTITIES Of PrIVaTE Law

Зеліско А.В.,
кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права 

Юридичного інституту
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

У статті розкривається правовий статус засновників (членів) фермерського господарства в якості підприємницької юридичної осо-
би приватного права з корпоративністю устрою. Автором підтримана позиція щодо застосування універсального поняття «член сім’ї» 
в межах усіх приватноправових галузей, а також констатовано, що особливістю статусу фермерського господарства є афілійованість 
засновників (членів), яка впливає на порядок вступу та виходу із складу господарства, а також на порядок реалізації його членами корпо-
ративних прав та обов’язків. За результатами дослідження автором встановлена потреба розмежування та чіткої регламентації в спеці-
альному Законі прав та обов’язків фермерського господарства в якості юридичної особи та корпоративних прав і обов’язків його членів. 

Ключові слова: юридична особа, корпоративні права, фермерське господарство, засновник (член) фермерського господарства, 
афілійована особа, член сім’ї. 

В статье раскрывается правовой статус учредителей (членов) фермерского хозяйства в качестве предпринимательского юридичес-
кого лица частного права с корпоративностью устройства. Автором поддерживается позиция касательно применения универсального 
понятия «член семьи» в сфере всех приватно-правовых отраслях, а также констатируется, что особенностью статуса фермерских хо-
зяйств является афилированность учредителей (членов), которая влияет на порядок вступления и выхода из состава хозяйства, а также 
на порядок реализации его членами корпоративных прав и обязанностей. По результатам исследования автором установлена потреб-
ность разделения и четкой регламентации в специальном Законе прав и обязанностей фермерского хозяйства в качестве юридического 
лица и корпоративных прав и обязанностей его членов.

Ключевые слова: юридическое лица, корпоративные права, фермерское хозяйство, учредитель (член) фермерского хозяйства, 
афилированное лицо, член семьи. 

In the article the legal status of founders (members) of farm as the entrepreneurial legal entity of Private Law are described. An author 
investigates corporate relations between a farm and members. An author is support position of the use of universal term “family’s member” in all 
private fields of law. It is established, that the general sign of the farm is the interdependence of it’s members. This sign forms the order of entry 
and exit from composition of farm. The interdependence of farm’s members influences on the order of realization by them corporate laws. An 
author considers that Law must divide farm’s rights and duties and corporate rightes and duties of it’s members in the separate articles.

Key words: legal entity, corporate rights, farm, farm’s founder (member), interdependence of the farm’s founder (member), family’s member.

Постановка проблеми.  За  результатами  наукових 
розвідок  нами  вже  неодноразово  констатувалася  відсут-
ність уніфікованої системи підприємницьких юридичних 
осіб приватного права в законодавстві України. Особливо 
яскраво означений висновок проявляється у сфері регла-
ментації фермерських господарств (далі – ФГ). Специфіч-
ність їх функціонування пов’язана з цілим рядом фактів, 
серед яких, в першу чергу, слід вказати на: 1) відсутність 
вказівки на існування таких організаційно-правових форм 
у ЦК України. Водночас досліджуване нами формулюван-
ня ч. 1 ст. 83 ЦК України, яке встановлює, що юридичні 
особи можуть  створюватися  у формі  товариств,  установ 
та  в  інших формах,  встановлених  законом,  свідчить про 
ймовірність  існування  інших  видів  підприємницьких 
юридичних осіб приватного права; 2) наявність положень 
щодо ФГ у ГК України. У вказаному кодифікованому акті 
ФГ передбачені главою 11 «Приватні підприємства. Інші 

види підприємств». Однак ГК України містить  лише  за-
гальні  положення  стосовно  них,  покладаючи  завдання 
регулювання  їх  правового  статусу на  спеціальне  законо-
давство; 3) спеціальна регламентація в окремому норма-
тивному акті – Законі України «Про фермерське господар-
ство» 2003 року. Варто зазначити, що у 2016 році статус 
ФГ  зазнав  чергового  оновлення,  оскільки  запроваджено 
таке поняття, як сімейне ФГ  із статусом юридичної осо-
би, а також ФГ, створене фізичною особою-підприємцем. 
Водночас аналіз чинної редакції означеного нормативного 
акта  свідчить про  те, що жодних спеціальних положень, 
пов’язаних із відмінністю ФГ із статусом юридичної осо-
би та із статусом фізичної особи-підприємця, не встанов-
лено.  Доктринальні  положення  цивілістики  щодо  роз-
межування  відповідальності  між юридичною  особою  та 
її  учасниками  (засновниками),  а  також  відокремленість 
їх майна не отримали належного відображення в чинній 
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редакції Закону «Про фермерське господарство», незважа-
ючи на те, що вони є конститутивними відмінностями між 
функціонуванням цього господарства у формі юридичної 
особи чи фізичної особи-підприємця. Розділ 4 «Землі фер-
мерських  господарств»,  розділ  5  «Майно  фермерського 
господарства»  не  передбачають жодних  відмінних  поло-
жень, пов’язаних  із діяльністю ФГ – юридичних осіб  та 
ФГ, створених фізичною особою-підприємцем. Таким чи-
ном, нововведення 2016 року не лише позбавили ФГ  іс-
нуючих неузгодженостей правового статусу, а лише ґрун-
товно їх поглибили. 

Стан опрацювання проблеми. Звертаючи  увагу  на 
стан дослідженості ФГ у науковій літературі, варто відзна-
чити  зорієнтованість  їх на  аграрні  аспекти.  Зокрема,  на-
укові пошуки саме з викладеної позиції здійснювали такі 
відомі учені-аграрії, як Н.О. Багай, Я.З. Гаєцька-Колотило, 
В.І.Семчик, Н.І. Титова, О.О. Погрібний, Н.М. Оніщенко, 
Т.П. Проценко, М.С. Долинська, М.В. Шульга, В.П. Жуш-
ман, П.Ф. Кулинич, В.Ю. Уркевич та ін. Опосередковано 
ФГ входили у сферу досліджень таких провідних цивіліс-
тів, як І.М. Кучеренко, В.І. Борисова, І.В. Спасибо-Фатє-
єва  та  ін.  Спеціалізоване  цивільно-правове  дослідження 
ФГ  було  здійснено М.О.  Гузеват.  У  той  же  час  сучасна 
доктрина  і  практика  однозначно  потребують  подальших 
досліджень ФГ крізь призму інституту підприємницьких 
юридичних осіб приватного права, враховуючи зміни За-
кону України «Про фермерське  господарство» та відсут-
ність вирішення в ньому проблематики цивільно-правово-
го регулювання цих суб’єктів правовідносин.

Метою  нашого  дослідження  є  розкриття  правового 
статусу  засновників  (членів) ФГ,  оскільки  саме  відноси-
ни між юридичною особою та її засновниками (членами) 
є  одним  із  тих  конститутивних  параметрів,  які  відобра-
жають  цивільно-правову  характеристику ФГ  із  статусом 
юридичної особи. 

Виклад основного матеріалу. Одним  із  елементів 
юридичного  складу, що  є  передумовою  створення ФГ,  є 
вільне  волевиявлення  його  засновників.  Закон  визначає 
особливі вимоги щодо засновників ФГ, незалежно від його 
форми. А саме, відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону засновника-
ми цього господарства можуть бути: громадянин України 
або кілька громадян, які є родичами або членами сім’ї. По-
требує з’ясування зміст терміну «родичі або члени сім’ї», і 
відповідь на це питання дає ч. 3 ст. 3 Закону, згідно з якою 
для цілей цього Закону до членів сім’ї та родичів голови 
фермерського  господарства  відносяться  дружина  (чоло-
вік), батьки, діти, баба, дід, прабаба, прадід, внуки, прав-
нуки,  мачуха,  вітчим,  падчерка,  пасинок,  рідні  та  двою-
рідні брати та сестри, дядько, тітка, племінники як голови 
фермерського господарства, так і його дружини (її чолові-
ка), а також особи, які перебувають у родинних стосунках 
першого  ступеня  споріднення  з  усіма  вищезазначеними 
членами сім’ї та родичами (батьки такої особи та батьки 
чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як та-
кої особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі уси-
новлені ними діти). Потрібно підкреслити те, що сучасна 
теорія  та  практика  не  містить  уніфікованого  визначення 
поняття «родичі» та «член сім’ї», в результаті чого ство-
рюється ситуація, за якої в різних сферах правовідносин 
означені терміни відрізняються за своїм змістовим наван-
таженням. Наприклад, згідно із ст. 2 Закону України «Про 
акціонерні товариств» члени сім’ї фізичної особи – чоло-
вік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (пі-
клувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружи-
ни) [1]. Як бачимо, наведене визначення містить вужчий 
перелік кровноспоріднених осіб, які відносяться до членів 
сім’ї, і не вказує на належність до них мачухи, вітчима, па-
синка та падчерки, але, на відміну від того поняття, яке ви-
користовується в Законі «Про фермерське господарство», 
включає до цього переліку осіб також усиновителів, опі-
кунів, піклувальників. Згідно зі ст. 64 Житлового кодексу 

УРСР «до членів сім’ї наймача належать дружина найма-
ча, їх діти і батьки. Членами сім’ї наймача може бути ви-
знано й інших осіб, якщо вони постійно проживають ра-
зом з наймачем і ведуть з ним спільне господарство» [2]. 
Фактично житлове законодавство включає до членів сім’ї 
осіб, пов’язаних не лише кровним спорідненням чи від-
носинами свояцтва (у випадку мачухи, вітчима, падчерки 
та пасинка), але й спільним проживанням однією особою. 
Із цього приводу провідний фахівець у галузі житлового 
права М.К.  Галянтич  зазначає,  що  галузі  права  можуть, 
виходячи із загального поняття, адаптувати та обмежувати 
поняття «член сім’ї» з метою досягнення результату пра-
вового регулювання, визначеного цією галуззю [3, с. 202]. 
Таким чином, маємо  три  сфери правовідносин  із  різним 
змістовим  навантаженням  одного  й  того  терміну.  Звер-
таючись  до  галузевого  тлумачення  поняття  «член  сім’ї» 
предметно  сімейним  законодавством,  варто  відзначити 
той факт, що, виходячи із ст. 2 Сімейного кодексу України, 
до членів сім’ї належать усі зазначені вище кровноспорід-
нені особи, в тому числі усиновителі, а також мачуха, ві-
тчим, пасинок та падчерка. Окрім того, згідно з ч. 3 цієї ж 
статті до членів сім’ї можуть належать інші особи, визна-
чені у СК України,  а  саме: опікуни, піклувальники та  їх 
підопічні,  патронатні  вихователі,  прийомні  батьки,  бать-
ки-вихователі,  а  також  особи,  які  фактично  проживають 
однією  сім’єю  [4]. Отже, можемо  зробити  висновок, що 
сімейне законодавство містить найширший підхід до тлу-
мачення змісту досліджуваного поняття. Із цього приводу 
В.А.  Ватрасом  аргументовано,  що  формування  єдиного, 
комплексного, універсального для всіх галузей права по-
няття «члени сім’ї» є недоцільним з огляду на ті завдання, 
які притаманні тій чи іншій галузі права, та специфіку сус-
пільних відносин, що ними регулюються. У зв’язку із цим 
кожній галузі права, в тому числі й сімейному, притаманне 
власне розуміння поняття «члени сім’ї» [5, с. 7]. Позицію 
щодо недоречності  існування  єдиного  визначення  дослі-
джуваного поняття для всіх галузей права, оскільки кожні 
правовідносини в це поняття вкладають виключно харак-
терний їм зміст, підтримує також І.Л. Сердечна [6, с. 92]. 
Безумовно, що в тій чи іншій галузі окремі ознаки поняття 
«член сім’ї» набувають ознак підвищеної пріоритетності, 
тобто, як підкреслює М.К. Галянтич, адаптуються галуззю 
[3, с. 202], однак, вважаємо за ймовірне припустити, що 
вказане не деформує сутність цього поняття. 

Із цього приводу видається необхідним зазначити, що 
різнобічне  трактування  одного  і  того ж  терміну  у  сфері 
приватноправових  відносин  навряд  чи  буде  сприяти  по-
слідовності застосування чинного законодавства на прак-
тиці,  тому  у  сфері  приватноправових  галузей  існування 
уніфікованого  терміну  «член  сім’ї»  може  бути  допусти-
мим. На нашу думку, трактування членів сім’ї, передбаче-
не сімейним законодавством, є доречним для застосування 
його у сфері регламентації відносин засновників і членів 
ФГ,  які,  будучи  корпоративними,  належать  до  приватно-
правових відносин. Як у сімейному праві, так і в корпора-
тивному праві в основі поняття «член сім’ї» знаходиться 
взаємопов’язаність  цих  осіб,  яка  в  корпоративістиці  ві-
дображається  також  в  афілійованості  осіб.  В  економіч-
ній літературі визначається, що такий сімейний характер 
бізнесу  виключає  рейдерство  та  корпоративні  конфлікти  
[7, с. 210]. Якщо з приводу рейдерства можна погодитися, 
то щодо виключення можливості виникнення корпоратив-
них конфліктів навряд чи можна однозначно стверджува-
ти,  зважаючи на необхідність  врахування  волевиявлення 
членів ФГ стосовно управління його діяльністю (а члени 
ФГ, володіючи корпоративними правами, мають право на 
участь  в  управлінні).  На  нашу  думку,  ознака  афілійова-
ності  впливає  на  зміст  елементів  правового  статусу ФГ. 
Саме афілійованість засновників (членів) ФГ, за рахунок 
наявності  сімейних взаємозв’язків,  визначає особливості 
управління  діяльністю  ФГ  та  специфіку  корпоративних 
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прав його членів, пов’язану з особистою участю працею 
в  діяльності ФГ  із  статусом юридичної  особи. Означена 
концепція фактично віднайшла своє відображення в новій 
редакції Закону «Про фермерське господарство», згідно з 
ч. 5 ст. 1 якого «ФГ, зареєстроване як юридична особа, має 
статус  сімейного  фермерського  господарства  за  умови, 
що  в  його  підприємницькій  діяльності  використовуєть-
ся  праця  членів  такого  господарства,  якими  є  виключно 
члени  однієї  сім’ї  відповідно  до  статті  3  Сімейного  ко-
дексу України». Однак варто погодитись із твердженнями 
практиків щодо  того, що  досліджена  нами  вище  ч.  3  ст. 
3 Закону «Про фермерське господарство» суперечить ч. 5  
ст.  1  цього ж  Закону,  оскільки  передбачає  значно  вужче 
коло осіб – членів сім’ї, аніж у СК України [8].

 Пов’язувати коло засновників та членів ФГ винятково 
з  особами,  кровноспорідненими між  собою,  було би до-
цільним, на наш погляд, якщо б майно ФГ належало їм на 
праві спільної часткової власності. Враховуючи ж форму 
ФГ із статусом юридичної особи, вказаний аспект не має 
жодного значення, оскільки юридична особа відзначаєть-
ся майновою відокремленістю. Відносини ж спадкування 
в  разі  смерті  одного  з  членів ФГ,  як  видається,  повинні 
регламентуватися згідно з положеннями про спадкування 
належних померлому членові ФГ корпоративних прав. 

Розглянувши  питання  стосовно  ймовірного  переліку 
засновників та членів ФГ, потрібно відзначити той факт, 
що не  всі  з  вказаних осіб можуть набувати  статус пред-
метно засновника ФГ. Адже спеціальний нормативний акт 
пішов  шляхом  встановлення  відмінних  критеріїв  щодо 
можливості набуття статусу засновника та члена ФГ. Згід-
но  з  ч.  1  ст.  5  Закону  право  на  створення фермерського 
господарства має кожний дієздатний громадянин України, 
який  досяг  18-річного  віку  та  виявив  бажання  створити 
фермерське  господарство.  Законодавець  встановив  ряд 
критерії,  які  є  передумовою  набуття  статусу  засновника 
(-ків) ФГ,  а  саме:  віковий  критерій  –  повноліття,  належ-
ний  обсяг  дієздатності,  наявність  громадянства України. 
Таким  чином,  не  кожен  член  сім’ї  чи  родич може  набу-
вати статусу  засновника ФГ. Щодо таких членів  сім’ї  та 
родичів  законодавчо  встановлено  в  ч.  2  ст.  3  Закону, що 
у випадку створення ФГ одним із членів сім’ї інші члени 
сім’ї, а також родичі можуть стати членами цього ФГ піс-
ля внесення змін до його Статуту. Викладене підтверджує 
зроблений нами вище висновок про розмежування комп-
лексу правових критеріїв для набуття статусу засновника 
та члена ФГ.

У межах моделювання цивільно-правового статусу ФГ 
виникає  потреба  дослідження  відносин  між  ФГ  в  якос-
ті  юридичної  особи  та  його  членами.  В.А.  Васильєвою 
підкреслюється, що  такі  відносини  є  постійним  особли-
вим  суспільним  зв’язком між  засновником  і юридичною 
особою,  зміст  якого  визначається  організаційно-право-
вою формою  створеної юридичної  особи,  яка,  однак,  не 
впливає на факт існування такого зв’язку [9, с. 11]. Закон 
України «Про фермерське господарство» називає такі від-
носини в рамках ФГ членством. У комплекс ознак, що ви-
значають специфіку членства в порівнянні з відносинами 
участі,  входять:  особливий  порядок  набуття  членства  та 
його припинення, в тому числі шляхом виключення; осо-
бливості  здійснення  корпоративних  прав  та  обов’язків 
членами тощо. У господарсько-правовій літературі визна-
чається, що відносини у ФГ базуються на  засадах член-
ства,  оскільки  його  члени  зобов’язані  брати  особисту 
трудову участь у діяльності ФГ [10]. У цьому контексті по-
трібно зауважити, що обов’язкова трудова участь не є кон-
ститутивною ознакою інституту членства, оскільки участь 
у діяльності юридичної особи може проявлятися в інших 
видах  діяльності  (наприклад,  у  споживчих  кооперативах 
вона проявляється в користуванні послугами кооперативу, 
а не в трудовій участі.). Стосовно ж  інших специфічних 
ознак інституту членства у ФГ, то зробити позитивний ви-

сновок про їх наявність достатньо складно у зв’язку з від-
сутністю вказівок на них у чинному нормативному акті. 

Як уже було нами зазначено, Закон України «Про фер-
мерське господарство» не передбачає порядку набуття та 
припинення членства у ФГ. Ч. 4 ст. 1 лише вказує, що по-
ложення про вступ та вихід із господарства мають перед-
бачатися  статутом ФГ. Водночас,  аргументуючи  потребу 
врегулювання цих питань у  законодавстві,  варто вказати 
на  те,  що,  як  показують  дослідження  О.Д.  Костур  ана-
логічного  характеру  нормативних  актів  в  інших  країнах 
СНД,  положення щодо  порядку  вступу  та  виходу  із  ФГ 
чітко прописані в останніх [11, с. 178].

Ч. 2 ст. 3 Закону «Про фермерське господарство» вста-
новлює, що  під  час  створення ФГ  одним  із  членів  сім’ї 
інші  члени  сім’ї,  а  також  родичі  можуть  стати  членами 
цього ФГ після внесення змін до його статуту. Опосеред-
кованого  характеру  положення  чинного  Закону  дозволя-
ють стверджувати про те, що рішення про прийняття до 
ФГ  має  відображатися  в  кінцевому  результаті  в  статуті, 
однак жодного рекомендованого порядку прийняття тако-
го рішення законодавство не містить. Указана особливість 
Закону  спричиняє  наявність  у  літературі  різних  тракту-
вань порядку набуття членства у ФГ. Зокрема, С.І. Ковач, 
К.В.  Безверхий  вказують, що  вступ  до ФГ нових  членів 
здійснюється на підставі рішення  засновника,  яким вно-
сяться відповідні  зміни до статуту, після чого такі  зміни 
підлягають  державній  реєстрації  [7,  с.  212].  Дозволимо 
собі говорити про дискусійність такого підходу. На нашу 
думку,  доцільно  законодавчо  встановити  рекомендовану 
процедуру прийняття до членів ФГ. Враховуючи той факт, 
що ФГ належить до об’єднань осіб, які характеризують-
ся особистою участю членів у його діяльності, видається 
за доречне відзначити потребу врахування волевиявлення 
всіх діючих членів ФГ щодо вступу до нього нових членів 
сім’ї та родичів. Зважаючи на викладене, пропонуємо за-
значити в Законі, що вступ до ФГ відбувається за згодою 
його членів, якщо інший порядок не передбачений у ста-
туті господарства. Аналіз чинного Закону дозволяє ствер-
джувати про орієнтацію законодавця саме на такий меха-
нізм прийняття рішень щодо найважливіших питань ФГ. 
Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 22 Закону передбачається можли-
вість відчуження цілісного майнового комплексу ФГ «за 
рішенням членів ФГ». Означене формулювання дозволяє 
припустити одноголосне прийняття рішення. 

Не  встановлюється  Законом  також  і  порядок  припи-
нення членства у ФГ шляхом його виходу, не вказується 
на можливість  виключення  з  його  складу. Хоча  природа 
ФГ, пов’язана з особистою участю членів у його діяльнос-
ті, дозволяє припускати доцільність застосування до нього 
механізму виключення з членів господарства. Належність 
ФГ до підприємницьких юридичних осіб приватного пра-
ва  спонукає до  застосування  аналогії  у  сфері  вирішення 
цих питань із господарськими товариствам, які належать 
до товариств – об’єднань осіб. А саме: 1) про підстави ви-
ключення з ФГ у зв’язку з невиконанням чи неналежним 
виконанням  членських  обов’язків  щодо  господарства; 
суперечністю  дій  чи  бездіяльності  члена  ФГ  інтересам 
господарства; 2) про порядок виходу з господарства – за 
умови попередження про це за три місяці до виходу та роз-
рахунку протягом 12 місяців із часу затвердження річного 
звіту на період, коли особа вийшла зі складу господарства. 
На нашу думку, Закон «Про фермерське господарство» має 
містити безпосередньо у своїх нормах викладені положен-
ня, оскільки наявний стан відсутності жодних вказівок на 
значну кількість питань щодо членства у ФГ призводить 
до закріплення в статутах діючих господарств положень, 
які  викривлюють  їх  суть  в  якості  підприємницької юри-
дичної особи приватного права з корпоративним устроєм. 

Продовжуючи здійснювати аналітику правового стату-
су засновників (членів) ФГ, варто зауважити, що побудова 
норм чинного Закону «Про фермерське господарство» не 
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відповідає  доктринальним  положенням  інституту  юри-
дичних осіб загалом та корпоративістики зокрема. Вказа-
ний Закон взагалі не містить переліку прав та обов’язків 
загального характеру, пов’язаних із членством у ФГ. Лише 
в Розділі  4  «Землі фермерських  господарств» подано  ст. 
14 та ст. 15 права та обов’язки членів ФГ стосовно земель-
них  ділянок.  Деяке  здивування  викликає  формулювання 
означених статей: «Права ФГ та його членів», «Обов’язки 
ФГ та його членів». До прав ФГ та його членів згідно із  
ст. 14 Закону належить право: продавати або іншим спосо-
бом відчужувати земельну ділянку, передавати її в оренду, 
заставу,  спадщину;  самостійно  господарювати  на  землі; 
право власності на посіви і насадження сільськогосподар-
ських та  інших культур, на вироблену сільськогосподар-
ську продукцію; на відшкодування збитків; на споруджен-
ня житлових будинків, господарських будівель та споруд; 
реалізацію виробленої сільськогосподарської продукції на 
вітчизняних ринках  і  право поставляти на  експорт;  інші 
права. Аналіз наведеної  статті  свідчить про  те, що  зако-
нодавець  не  розмежовує  з  правової  позиції  ФГ  та  його 
членів, змішуючи ці поняття та підміняючи їх одне одним. 
Очевидним  є  те,  що  права,  зазначені  в  проаналізованих 
вище статтях, належать ФГ в якості самостійного суб’єкта 
правовідносин. Однак  означені  права  не можуть  іденти-
фікуватися, на нашу думку, в якості членів ФГ. Констато-
вана  в  доктрині  корпоративність  устрою  досліджуваних 
господарств  із статутом юридичної особи передбачає за-
стосування щодо них конститутивних положень корпора-
тивістики стосовно відокремленості юридичної особи та 
її учасників (у даному випадку – членів ФГ), адже підпри-
ємницьку діяльність здійснюють безпосередньо ФГ.

Виходячи з розкритих положень, Закон України «Про 
фермерське господарство» має врегульовувати правомоч-
ності,  які  входять  до  складу  корпоративних  прав  членів 
ФГ, оскільки регламентація означених аспектів становить 
основу цивільно-правового статусу ФГ – юридичної осо-

би.  Однак  даний  нормативний  акт  обходить  ці  питання, 
умовно  висловлюючись,  «тактовним  мовчанням».  Якщо 
звернутися  до  досвіду  інших  держав  стосовно  регулю-
вання ФГ, зокрема країн СНД, то варто відзначити, що в 
багатьох із них у спеціальних законодавчих актах встанов-
люються права та обов’язки членів ФГ, причому останні 
диференційовані від права та обов’язків ФГ чи голови ФГ. 
Серед країн СНД у цьому розрізі увагу привертає до себе 
Республіка Казахстан, в якій у 2016 році набрав чинності 
Підприємницький кодекс, ст. 41 – 49 якого регулюють ста-
тус ФГ. Ч. 3 ст. 43 Підприємницького кодексу Республіки 
Казахстан  визначає, що члени ФГ мають право:  вийти  з 
його  складу  в  порядку,  встановленому  загальними  збо-
рами  членів ФГ;  отримувати  інформацію  про  діяльність 
ФГ,  у  тому  числі  дані  бухгалтерського  звіту,  фінансової 
звітності та  іншої документації господарства; звертатися 
до  загальних  зборів ФГ  із  скаргами  на  неправомірні  дії 
чи бездіяльність голови ФГ чи його членів; оскаржувати 
в судовому порядку рішення голови ФГ чи його загальних 
зборів у разі порушення ними їх законних прав та інтер-
есів; здійснювати інші права, передбачені Кодексом [12]. 
Подібного роду положення містяться в ст. 17 Закону Рес-
публіки Молдова «Про селянські  (фермерські)  господар-
ства» [13].

Висновки. Викладені  положення  дають  змогу  ствер-
джувати,  що  регулювання  статусу  засновників  (членів) 
ФГ  доцільно  конструювати  на  основі  доктринальних 
положень  корпоративістики  шляхом:  застосування  уні-
версального  підходу  до  поняття  «члени  сім’ї»  в  межах 
приватноправових  галузей,  оскільки  визначена  ознака 
афілійованості  засновників  (членів) ФГ  визначає  специ-
фіку його правового статусу загалом; чіткої регламентації 
корпоративних прав та обов’язків членів ФГ  і  відокрем-
лення їх від прав ФГ в якості самостійної юридичної осо-
би; встановлення в законодавстві порядку набуття та при-
пинення членства у ФГ.
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Стаття присвячена теоретико-правовому аналізу питань, пов’язаних із проблематикою застосування категорії «непідприємницька 
юридична особа». У науковій праці аналізуються концепції провідних учених України та законодавчий підхід щодо співвідношення цього 
поняття із такими термінами, як «неурядова організація», некомерційна юридична особа», «непідприємницька організація», «неприбут-
кова організація». У статті зроблено висновок із приводу доцільності розмежувань зазначених категорій як різних за обсягом та змістом, 
та відстоюється позиція щодо подальшої уніфікації термінології з використанням терміну «непідприємницька юридична особа». 

Ключові слова: непідприємницька юридична особа, неурядова організація, некомерційна юридична особа, непідприємницька ор-
ганізація, неприбуткова організація. 

Статья посвящена теоретико-правовому анализу вопросов, связанных с проблематикой применения категории «некоммерческое 
юридическое лицо». В научной работе анализируются концепции ведущих ученых Украины и законодательный подход относительно 
соотношения этого понятия со смежными терминами. В статье сделан вывод о целесообразности разграничений указанных категорий 
как различных по объему и содержанию. Отстаивается позиция по дальнейшей унификации терминологии с использованием термина 
«некоммерческое юридическое лицо.

Ключевые слова: некоммерческое юридическое лицо, некоммерческая организация, неприбыльная организация.

The article is devoted to the theoretical and legal analysis of issues related to the range of problems connected with development of such 
legal category as ‘non-entrepreneurial legal entity’. In the scientific work the author makes an analyses of the leading Ukrainian scholars’ concepts 
and the legislative approach to a correlation between this concept and such terms as “non-governmental organization”, “non-commercial 
organization”, “non-entrepreneurial organization”, “not-profit-making organization”. In the article the author has made the general conclusion 
about the appropriateness of the differentiation between the mentioned categories which are different in content and meaning and the author also 
maintains one’s position as to the further unification of terminology and using the term of “non-entrepreneurial legal entity”.

Key words: non-entrepreneurial legal entity, non-governmental organization, non-entrepreneurial organization, not-profit-making 
organization.

Постановка проблеми. Характеризуючи  ту  чи  іншу 
категорію цивільного права, постає питання щодо окрес-
лення її сутності та кваліфікуючих ознак. Поставлене за-
вдання можна вирішити через запровадження нових тер-
мінів, якщо досліджуване поняття виводиться науковцем 
вперше, або ж вдосконалення вже існуючих через автор-
ське бачення певних особливостей тих категорій, що ви-
ступають предметом дослідження. Термінологічне окрес-
лення відповідних цивільно-правових явищ та понять на 
доктринальному рівні має вкрай важливе значення, адже 
якісний юридичний термін повинен стати основою під час 
здійснення законопроектної роботи в рамках вдосконален-
ня чинного цивільного законодавства України. 

Непідприємницькі юридичні  особи,  безперечно,  не  є 
винятком  у  цьому  аспекті,  адже  відсутність  чіткого  ро-
зуміння  зазначеного  терміна  не  сприяє  єдності  поглядів 
щодо  їх  суті  як  учасників  цивільно-правових  відносин. 
Юридична  конструкція  поняття  «непідприємницька 
юридична  особа»  як  комплексного  терміна  на  сьогодні, 
на жаль, не є завершеною. Це призводить до того, що на 
практиці виникають проблемні питання віднесення тієї чи 
іншої юридичної особи до різновиду непідприємницьких. 

Показовим у цьому аспекті є рішення Конституційного 
Суду України  від  28  листопада  2013  року № 12-рп/2013 
[1],  із  змісту  якого  випливає, що  асоціація  «Дім  авторів 
музики  в Україні»  вважала, що має право на  звільнення 
від  сплати  судового  збору,  оскільки  вона  є  громадською 
організацією.  Проте  Конституційний  Суд  України  на 
основі  проведеного  аналізу  прийшов  до  висновку,  що 
вищенаведений  суб’єкт  не  є  громадською  організацією 
і,  відповідно,  пільг, що  характерні  для  останніх,  не має. 
Така  ситуація,  на  наше  глибоке  переконання,  лежить  як 
в площині неякісного урегулювання статусу непідприєм-

ницьких структур на рівні спеціального законодавства та 
відсутності закріпленої на рівні ЦК України універсальної 
правової моделі непідприємницької юридичної особи, так 
і довільного підведення під категорію «непідприємницька 
юридична» і тих структур, що не мають усіх ознак остан-
ньої. 

Стан дослідження. Непідприємницькі юридич-
ні особи  були  предметом  досліджень  багатьох  фахівців 
у  сфері  цивільного  та  господарського  права,  зокрема:  
С.С. Алєксєєва, О.А. Беляневич, В.І. Борисової, С.М. Бра- 
туся,  О.М.  Вінник,  В.П.  Грибанова,  І.П.  Грешникова,  
А.С.  Довгерта,  Н.В.  Козлової,  В.М.  Кравчука,  Н.С.  Куз-
нєцової,  А.Я.  Курбатова,  В.В.  Лаптєва,  Д.С.  Лещенка,  
В.В. Луця, Р.А. Майданика, В.К. Мамутова, О.О. Перво-
майського,  О.А.  Пушкіна,  О.О.  Сєрової,  А.А.  Слугіна, 
І.В.  Спасибо-Фатєєвої,  Є.О.  Суханова,  Ю.К.  Толстого,  
Б.Б. Черепахіна, Я.М. Шевченко, В.С. Щербини, В.Ф. Яков- 
лєва та інших. Водночас постійні динамічні процеси, що 
мають місце в Україні, поява нових видів та організацій-
но-правових форм непідприємницьких організацій зі ста-
тусом  юридичної  особи  вимагають  комплексного  пере-
гляду сучасної доктрини, чинного законодавства України і 
практики його застосування з метою приведення механіз-
му  правової  регламентації  непідприємницьких  юридич-
них осіб у відповідність до сучасних суспільних запитів, 
зокрема в частині вживання як синонімічних поняттю «не-
підприємницька юридична особа» різних понять. 

Мета статті. З огляду на зазначене в рамках цієї статті 
спробуємо відмежувати поняття «непідприємницька юри-
дична особа» від  суміжних понять, що й  становитиме  її 
мету. 

Виклад основного матеріалу.  Як  аналог  досліджу-
ваної категорії доволі часто вживаються такі поняття, як 
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«непідприємницька  організація»,  «неурядова  організа-
ція», «неприбуткова організація». Зважаючи на цей факт, 
слід  проаналізувати  та  дати  відповідь  на  питання  щодо 
доречності  проведення  таких  ототожнень  та  сприйняття 
як  синонімічних  понять,  що  наведені  вище.  Слід  зазна-
чити, що мовознавці вважають синонімію в термінології 
явищем негативним. Так, Н.О. Заніздра пише про те, що 
наявність  синонімів  у  терміносистемах  свідчить  про  те, 
що номенклатура є невпорядкованою, а, отже, й сама тер-
мінологія – недостатньо опрацьованою та точною [2, с. 8]. 
Очевидно, що наведене застереження не позбавлене сенсу.

Отже, перейдемо до співставлення кожної з категорій, 
що застосовуються в якості аналогу до поняття «непід-
приємницька юридична особа». Так, коли йдеться про за-
стосування поняття «непідприємницька організація», то 
воно, очевидно, є ширшим за обсягом за категорію «не-
підприємницька юридична особа», оскільки, крім непід-
приємницьких юридичних  осіб,  охоплює  і  ті  непідпри-
ємницькі структури, котрі діють без статусу юридичної 
особи. Для прикладу, відповідно до ЗУ «Про громадські 
об’єднання» [3] громадські організації можуть створюва-
тись та діяти без статусу юридичної особи. Іншим при-
кладом  непідприємницьких  організацій,  що  діють  без 
статусу юридичної особи,  є організації, передбачені ЗУ 
«Про свободу совісті та релігійні організації» [4]. Це, зо-
крема, релігійні громади, управління і центри, монасти-
рі,  релігійні  братства  тощо. Перелік цих організацій не 
є вичерпним і може передбачатися й іншими законодав-
чими  актами.  Водночас  можна  передбачити  тенденцію 
щодо зростання участі вступу так званих неформальних 
організацій, котрі діють без статусу юридичної особи, у 
відносини приватноправової сфери, а тому слід вдоско-
налювати  механізм  цивільно-правового  врегулювання 
останніх.

Відсутній сенс у сприйнятті як однорідних і таких ка-
тегорій, як «непідприємницька юридична особа» та «не-
урядова організація», адже останнє поняття охоплює со-
бою вужчий перелік непідприємницьких юридичних осіб. 
Наведений  термін  має  іноземне  походження  і  в  Україні 
застосовується переважно як аналог поняття «громадське 
об’єднання». Сприйняття зазначених категорій як схожих 
за  змістом  випливає  із  співставлення  визначення  гро-
мадської  організації  в  ЗУ  «Про  громадські  об’єднання» 
[3]  та  дефініції  неурядової  організації,  що  представлена 
в  Резолюції  Генеральної  Асамблеї  ООН  1296  (XIV)  від  
23 травня 1968 р. Так, згідно з Резолюцією Міжнародна не-
урядова організація – це будь-яка міжнародна організація 
з недержавним характером представництва, добровільним 
характером діяльності, яка ґрунтується не на підставі між-
урядової угоди та не переслідує комерційної мети. 

Змістову близькість категорій «неурядова організація» 
та «громадська організація» знаходимо і в доктринальних 
джерелах.  Аналізуючи  різні  підходи  і  критерії  до  визна-
чення  неурядової  організації,  використані  у  вітчизняній  і 
зарубіжній  літературі,  Г.Г.  Тараненко  визначає  неурядову 
організацію як будь-яке об’єднання, утворене не на осно-
ві  міжурядового  договору,  яке  не  передбачає  отримання 
комерційного прибутку та здобуття політичної влади [5, с. 
321]. Головною ознакою неурядових міжнародних організа-
цій, відзначає У. Ільницька, є створення їх не на основі між-
державних договорів. Вони не виражають інтересів держав 
чи міжурядових організацій, їх засновниками є професійні, 
релігійні  та  інші  громадські організації  або приватні осо-
би,  заклади,  організації  та  органи. Міжнародні  неурядові 
організації не ставлять собі за мету одержання прибутку, а 
функціонують за рахунок внесків своїх членів, тобто мають 
некомерційний,  неприбутковий  характер  і  некомерційні 
цілі [6, с. 87–88]. Аналогічне визначення неурядової орга-
нізації подає Н.В. Котенко, розуміючи під ним об’єднання 
фізичних та/або юридичних осіб на добровільних засадах, 
яке  не  підпорядковується  державним  структурам,  діє  на 

некомерційній основі та має на меті задоволення партнер-
ських інтересів влади, бізнесу і громади [7, c. 76]. 

В англомовній літературі цей сектор часто називають 
громадянським  суспільством  (civil  society),  некомерцій-
ним  (non-profit),  неурядовим  (non-governmental),  добро-
вільним (voluntary), незалежним (independent) або третім 
(third). Виходячи з цього, в науковій літературі стверджу-
ється, що дефініції «громадська організація», «недержав-
на  організація»,  «неурядова  організація»,  «організація 
громадського суспільства» тощо є практично синонімами, 
які лише частково можуть відрізнятися один від одного за 
окремими змістовними характеристиками, притаманними 
організаціям «третього сектору» [7, c. 75]. 

Варто  зазначити,  що  окремі  автори  пропонують  ві-
тчизняний  термін  «громадська  організація»  замінити 
поняттям  «неурядова». В  умовах  інтенсифікації  глобалі-
заційних  процесів  та  реалізації  Україною  європейського 
вибору  Н.В.  Котенко  та  С.Г.  Карпенко  пропонують  за-
стосовувати підходи міжнародних організацій та набутий 
європейський та міжнародний досвід, а, отже, уніфікува-
ти  понятійні  підходи  до  базової  термінологічної  одини-
ці – «неурядова організація» [7, c. 75]. Водночас із такою 
пропозицією погодитись не можемо, адже неурядова ор-
ганізація – термін, який застосовується більшою мірою в 
конституційному та міжнародному праві, а для цивільного 
законодавства  та  доктрини характерний  термін  «громад-
ська організація». Цей термін прижився у вітчизняній ци-
вілістиці  і, очевидно, зміна назви цієї організаційно-пра-
вової форми непідприємницьких юридичних осіб навряд 
чи зможе сприяти термінологічній єдності, а швидше, на-
впаки, створить тільки додаткову плутанину в правозасто-
совній практиці. З огляду на проведений аналіз передумов 
для  ототожнення  понять  «непідприємницька  юридична 
особа» та «неурядова організація» не вбачаємо. 

Із приводу вживання терміну «неприбуткова організа-
ція» зауважимо, що це термін, який окреслює перелік тих 
непідприємницьких юридичних осіб, що мають податкові 
пільги – звільнення від сплати податків. Дане поняття не 
є цивілістичним, воно розроблене представниками науки 
податкового права та закріплене у ПК України. Так, згід-
но із статтею 133 Кодексу неприбутковим підприємством, 
установою  та  організацією  є  підприємство,  установа  та 
організація (неприбуткова організація), що одночасно від-
повідає таким вимогам: 

а)  утворена  та  зареєстрована  в порядку,  визначеному 
законом, що регулює діяльність  відповідної  неприбутко-
вої організації; 

б)  її установчі документи містять заборону розподілу 
отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засно-
вників  (учасників),  членів  такої  організації,  працівників 
(крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціально-
го внеску), членів органів управління та інших пов’язаних 
із ними осіб; 

в)  її  установчі  документи передбачають передачу  ак-
тивів одній або кільком неприбутковим організаціям від-
повідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі 
припинення  юридичної  особи  (в  результаті  її  ліквідації, 
злиття, поділу, приєднання або перетворення);

г) внесена контролюючим органом до Реєстру непри-
буткових установ та організацій [8]. 

Реєстр неприбуткових установ ведеться у відповіднос-
ті з Порядком ведення Реєстру неприбуткових установ та 
організацій, включення неприбуткових підприємств, уста-
нов та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, що 
затверджений  Постановою  Кабінету  Міністрів  України 
від 13 липня 2016 р. № 440 [9].

Перелік  неприбуткових  організацій  не  є  вичерп-
ним  та  включає  в  себе:  бюджетні  установи;  громадські 
об’єднання, політичні партії,  творчі спілки, релігійні ор-
ганізації,  благодійні  організації,  пенсійні  фонди;  спілки, 
асоціації та інші об’єднання юридичних осіб; житлово-бу-
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дівельні кооперативи (з першого числа місяця, наступного 
за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено при-
йняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлово-
го будинку, і такий житловий будинок споруджувався або 
придбавався  житлово-будівельним  (житловим)  коопера-
тивом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (га-
ражно-будівельні)  кооперативи  (товариства);  об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку, асоціації влас-
ників жилих  будинків;  професійні  спілки,  їх  об’єднання 
та організації профспілок, а також організації роботодав-
ців  та  їх  об’єднання;  сільськогосподарські  обслуговуючі 
кооперативи,  кооперативні  об’єднання  сільськогосподар-
ських обслуговуючих кооперативів; інші юридичні особи, 
діяльність яких відповідає вимогам ПК України [8]. Отже, 
не  кожна  непідприємницька  юридична  особа  одразу  ж 
одержує статус неприбуткової, а тільки та, що відповідає 
вимогам ПК України щодо неприбутковості, які нами на-
водились вище.

Роз’яснювальний  характер  у  частині  віднесення  до  не-
прибуткових тих чи  інших непідприємницьких структур  зі 
статусом юридичної особи носить Лист Державної фіскаль-
ної служби України від 10.08. 2015 р. № 16782/6/99-99-19-
02-02-15  «Щодо  здійснення  неприбутковою  організацією 
підприємницької діяльності» [10]. Так, у рамках даного до-
кумента  визначено,  що  якщо  непідприємницька  організа-
ція  є  громадським  об’єднанням,  утвореним  з  урахуванням 
вимог  Закону  України  «Про  громадські  об’єднання»,  така 
організація може  скористатися  правом  для  отримання  ста-
тусу неприбуткової організації відповідно до положень пп. 
133.1.1 п. 133.1 ст. 133 ПК України за умови, що метою її ді-
яльності не може бути одержання і розподіл прибутку серед 
засновників, членів органів управління, інших пов’язаних з 
ними осіб, а також серед працівників таких організацій [10]. 
Отже, як випливає з наведеного Листа, факт здійснення під-
приємницької діяльності громадськими об’єднаннями як не-
підприємницькими юридичними особами не є перешкодою 
для віднесення їх до переліку неприбуткових. Головне – щоб 
одержаний в результаті такої діяльності прибуток не розпо-
ділявся між засновниками (членами) такої юридичної особи. 

Проводячи  співвідношення  між  непідприємницьки-
ми та неприбутковими організаціями, слід зауважити, що 
в  доктрині  права  висловлюються  міркування  з  приводу 
доцільності  прийняття  окремого  нормативно-правового 
акту, який би визначав правовий статус і врегульовував ді-
яльність неприбуткових організацій, оскільки нормативні 
акти різних галузей права по-своєму називають суб’єкти 
права, що, по суті, підпадають під одне поняття «непри-
буткових» [11; 12]. На нашу думку, перспектива прийняття 
окремого Закону, який би врегульовував статус неприбут-

кових  організацій,  є  доволі  сумнівною,  адже  статус  не-
прибутковості розкриває одну з граней діяльності непід-
приємницької юридичної  особи  як  суб’єкта  податкового 
права, а правовий режим неприбутковості досить деталь-
но  регламентований  положеннями  Податкового  Кодексу 
України та підзаконними нормативно-правовими актами. 
Сама  ж  категорія  «непідприємницька  юридична  особа» 
повинна отримати більш детальне врегулювання в рамках 
ЦК України, адже саме норми Кодексу є ядром, основою 
регламентації всіх юридичних осіб, у тому числі непідпри-
ємницьких. Дійсно, юридична  особа  виступає  основним 
учасником  цивільного  обороту,  а  вчення  про  юридичні 
особи складає серцевину цивілістики, система юридичних 
осіб повинна зосереджуватись у ЦК України, носити уні-
версальний характер та бути придатною для використання 
й  іншими галузями права. Останні повинні послуговува-
тись розробленою цивілістикою конструкцією юридичної 
особи, як, скажімо, цивільне право послуговується катего-
рією «податок» чи «неприбуткова організація», що закрі-
плені в податковому законодавстві [13, с. 115]. 

Висновки. Враховуючи  наведені  нами  позиції,  слід 
погодитись  із міркуваннями, що висловлюються філоло-
гами, відповідно до яких під час створення нормативного 
акта  законодавці  часто  не  враховують  того,  що  основні 
ознаки терміна – це чітка сфера його застосування і точне 
співвідношення слова та того об’єкта дійсності, який він 
відображає. Без змістовної однозначності термін не може 
виконувати  функцію  позначення  спеціального  поняття 
[14, c. 10]. Наведена думка стосується і ситуації, наведеної 
нами вище, в частині прийняття окремих законів, які од-
нозначно не мали б чіткої сфери застосування. 

На основі проведеного аналізу вбачаємо, що кожна не-
прибуткова  організація  належить  до  непідприємницьких 
юридичних осіб, проте не кожна непідприємницька юри-
дична особа відповідає вимогам, які б дозволяли їй набути 
неприбутковий статус та бути звільненою від сплати по-
датків.  Поняття  «неприбуткова»  характеризує  непідпри-
ємницьку юридичну особу в якості суб’єкта оподаткуван-
ня,  що  має  певні  пільги,  категорія  «непідприємницька» 
розкриває цивілістичну сутність тієї чи іншої юридичної 
особи як різновиду юридичних осіб. 

Підсумовуючи,  варто  наголосити  на  недоцільності 
ототожнення  із  поняттям  «непідприємницька  юридична 
особа» таких термінів, як «неурядова», «неприбуткова» та 
«непідприємницька» організації, оскільки вони різняться 
за  сутністю  та  змістом.  Під  час  здійснення  відповідних 
термінологічних розробок вважаємо за доцільне послуго-
вуватись категорією «непідприємницька юридична особа» 
як загальною.
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хАРАКТЕРиСТиКА ПРАВОВІДНОСиН МІЖ СПІВВЛАСНиКАМи БАГАТОКВАРТиРНОГО 
БУДиНКУ ТА НАДАВАЧАМи ЖиТЛОВО-КОМУНАЛьНих ПОСЛУГ

CharaCTErISTICS Of LEgaL rELaTIONShIP BETwEEN aParTMENT OwNErS 
aNd SUPPLIErS Of hOUSINg aNd UTILITIES SErVICES

Коршакова О.М.,
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доцент кафедри правового регулювання економіки 
Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

У статті досліджуються питання правового регулювання відносин, що виникають між співвласниками багатоквартирного будинку та 
надавачами житлово-комунальних послуг. Визначаються питання нормативно-правового регулювання правовідносин у сфері надання 
житлово-комунальних послуг. На основі проведеного дослідження сформульовано категорії суб’єктів правовідносин між співвласниками 
багатоквартирного будинку та надавачами житлово-комунальних послуг.

Ключові слова: житлово-комунальні послуги, суб’єкти правовідносин, співвласники багатоквартирних будинків, надавачі житлово-
комунальних послуг, договірне регулювання.

В статье рассматриваются вопросы правового регулирования отношений, возникающих между совладельцами многоквар-
тирного дома и поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Исследованы вопросы нормативно-правового регулирования пра-
воотношений, возникающих в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. На основании проведенного исследования 
сформулированы категории субъектов правоотношений между совладельцами многоквартирного дома и поставщиками жилищно-
коммунальных услуг.

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, субъекты правоотношений, совладельцы многоквартирных домов, предостав-
ление жилищно-коммунальных услуг, договорное регулирование.

The issues of legal regulation of relations that arise between apartment owners and suppliers of housing services are examines in articles. 
Identifies issues of legal regulation of legal relations in the sphere of housing and utilities services. On the basis of the conducted research are 
formulated categories of subjects of legal relationship between apartment owners and suppliers of housing services.

Key words: housing and utulities services, legal entities, condominiums, providing housing and utilities services, contractual regulation.

Постановка проблеми. Останнім часом найбільш  го-
строю проблемою є врегулювання правовідносин, що скла-
даються між співвласниками багатоквартирного будинку та 
надавачами  житлово-комунальних  послуг.  У  чинному  за-
конодавстві  залишається  недослідженою проблема  визна-
чення категорії «управління багатоквартирним будинком» і 
належності обов’язку управління багатоквартирним будин-
ком, що, у свою чергу, призводить до недбалого ставлення 
до будинку, безвідповідальності за аварії й ремонт.

Мета статті – проаналізувати сучасний стан правого 
регулювання  правовідносин,  що  складаються  між  спів-
власниками  багатоквартирного  будинку  та  надавачами 
житлово-комунальних послуг.

Виклад основного матеріалу. Відповідно до п. 1 ст. 1 
Закону України «Про особливості здійснення права влас-
ності  у  багатоквартирному  будинку»,  багатоквартирний 
будинок  –  це  житловий  будинок,  у  якому  розташовано 
три  чи  більше  квартири.  У  багатоквартирному  будинку 
можуть  також  бути  розташовані  нежитлові  приміщення, 
які є самостійними об’єктами нерухомого майна. Багато-
квартирний будинок складається  із житлових приміщень 
(квартири),  нежитлових  приміщень  (магазини,  офіси, 
тощо) та спільного майна будинку. 

Згідно зі ст. 316 Цивільного кодексу (далі – ЦК) Укра-
їни,  правом  власності  є  право  особи на  річ  (майно),  яке 
вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, неза-
лежно від волі інших осіб. Майно, що є у власності двох 
або  більше  осіб  (співвласників),  належить  їм  на  праві 
спільної власності (спільне майно). Майно може належати 
особам на праві спільної часткової або на праві спільної 
сумісної власності. 

Аналізуючи положення двох спеціальних нормативних 
актів щодо регулювання відносин між співвласниками ба-
гатоквартирного будинку, варто відзначити таке. Згідно зі 
ст. 19 Закону України «Про об’єднання співвласників ба-
гатоквартирного  будинку»,  спільне  майно  співвласників 
багатоквартирного  будинку  складається  з  неподільного 
та загального майна. Неподільне майно перебуває в їхній 
спільній сумісній власності й не підлягає відчуженню, за-
гальне майно – у спільній частковій власності. Із прийнят-
тям  Закону  України  «Про  особливості  здійснення  права 
власності  у  багатоквартирному  будинку»  вищевказану 
ст. 19 було виключено. Спільне майно багатоквартирного 
будинку  зараз  визначається  як  спільна  сумісна власність 
співвласників (ст. 5). Крім того, спільне майно багатоквар-
тирного будинку не може бути поділено між співвласника-
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ми, і такі співвласники не мають права на виділення в на-
турі частки зі спільного майна багатоквартирного будинку, 
а відтак з урахуванням положень ст. 358 ЦК України пра-
ва спільної сумісної власності, володіють і користуються 
нею спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між 
ними.  Розпорядження  майном, що  є  в  спільній  сумісній 
власності, здійснюється за згодою всіх співвласників.

Надання житлово-комунальних послуг можна поділи-
ти на виробництво послуг і доведення послуг до кінцевого 
споживача – співвласників багатоквартирного будинку.

У  зв’язку  з  ускладненням  взаємин  між  учасниками 
ринку  послуг  із  надання  житлово-комунальних  послуг, 
управління  житловими  будинками,  їх  обслуговування 
постала  низка  питань щодо  правового  регулювання  від-
носин  між  співвласниками  багатоквартирного  будинку 
та  надавачами  житлово-комунальних  послуг.  Виріши-
ти  поставлені  завдання  можна  лише  шляхом  глибокого 
опрацювання відносин, які мають місце у сфері надання 
житлово-комунальних  послуг  та  управління  багатоквар-
тирним  будинком.  При  цьому  необхідно  дослідити  осо-
бливості  суб’єктів  –  учасників  правовідносин,  об’єктів 
і взаємозв’язок, що виникає між суб’єктами, тобто зміст 
правовідносин. 

Співвласники багатоквартирного будинку та надавачі 
житлово-комунальних  послуг  вступають  у  правовідно-
сини  щодо  надання  житлово-комунальних  послуг,  які  є 
об’єктом цих відносин.

Як зазначає А.С. Яковлєв [1, с. 16], суб’єкти цивіль-
ного  права,  будучи  в юридичному  сенсі  носіями прав  і 
обов’язків, із економічного погляду є особами, котрі ма-
ють певний інтерес, як правило, майновий, носіями належ-
них їм благ, майна, цінностей. Зважаючи на майнову заці-
кавленість суб’єктів відносин, виникає колізія інтересів, 
а отже, і між співвласниками багатоквартирного будинку, 
між співвласниками та надавачами послуг і посередника-
ми виникають суперечності в інтересах. Урегулювати цю 
колізію покликано цивільне право, що виражається через 
цивільні правовідносини. Правовідносини за своїм функ-
ціональним  призначенням,  як  відмічає  С.А.  Зінченко  
[2, с. 18], належать до практичних інструментів, призначе-
них упорядкувати певні суспільні відносини. О.А. Пушкін 
[3, с. 64] цивільне правовідношення визначав як відноси-
ни, що входять у предмет цивільного права (цивільного 
законодавства), майнові або особисті немайнові відноси-
ни, можлива й належна поведінка учасників яких відпові-
дає вимогам чинних норм цивільного права. Є.О. Суханов  
[4, с. 52] під правовідношенням розуміє зв’язок суб’єктів 
суспільних  відносин,  що  врегульовані  правом  і  ви-
ражаються  через  наявність  у  них  суб’єктивних  прав  і 
обов’язків. В.А. Тархов [5, с. 97] визначає цивільне пра-
вовідношення  як  суспільні  відносини,  учасники  якого 
пов’язані  правами  та  обов’язками,  що  ґрунтуються  на 
правових нормах. Але вчений наголошує, що правовідно-
сини є  ідеологічними відносинами, а отже, правовідно-
сини є такими лише за наявності правового (державного) 
регулювання суспільних відносин. Тому вольовий харак-
тер правовідносин визначається наявністю волі держави, 
а  отже,  на  думку  В.А.  Тархова,  воля  учасників  право-
відносин  у  момент  виникнення  правовідношення  може 
бути відсутньою. Таке розуміння правовідносин яскраво 
характеризує  ставлення  до  цивільного  права  загалом  у 
радянські часи, що, у свою чергу, суттєво вплинуло й на 
регулювання відносин із надання житлово-комунальних 
послуг, захисту прав їхніх споживачів і на відносини між 
надавачами  житлово-комунальних  послуг  і  співвласни-
ками багатоквартирних будинків. Так, провідні фахівці з 
цивільного права зазначали, що цивільне майнове право-
відношення не можна зарахувати повністю ані до еконо-
мічного базису, ані до правової надбудови, а отже, воно 
являє  собою  діалектичну  єдність  економічного  змісту  і 
правової форми [6, с. 74].

Правовідносини  між  надавачами  житлово-комуналь-
них  послуг  і  співвласниками  багатоквартирного  будин-
ку як різновид цивільних складається з трьох елементів: 
змісту, тобто суб’єктивних прав та обов’язків, із суб’єктів 
і об’єктів.

У  кожному  цивільному  правовідношенні  є,  як  міні-
мум,  дві  сторони  –  уповноважена  й  зобов’язана.  Вони  і 
є  суб’єктами  цивільного  правовідношення.  Суб’єктами 
цивільних правовідносин визнаються фізичні особи, юри-
дичні особи, а також держава. Суб’єкти правовідносин між 
співвласниками багатоквартирного будинку та надавачами 
житлово-комунальних послуг діляться на три групи. 

До  першої  належать  особи, що  надають  споживачам 
житлово-комунальні послуги, а саме: енергопостачальні й 
теплопостачальні підприємства, водо– та газопостачальні 
організації. 

До другої групи належать власники житлових примі-
щень.

І до третьої – спеціалізовані організації – об’єднання 
співвласників  багатоквартирних  будинків,  управляючі 
компанії, житлово-експлуатаційні контори й інші посеред-
ники. Основний вид діяльності спеціалізованих організа-
цій – управління багатоквартирними будинками. 

Виконавцем, згідно зі ст. 1 Закону України «Про житло-
во-комунальні послуги», є суб’єкт господарювання, пред-
метом  діяльності  якого  є  надання  житлово-комунальної 
послуги споживачу відповідно до умов договору. Закон не 
визначає форму власності такого суб’єкта господарюван-
ня, предметом діяльності якого є надання житлово-кому-
нальної послуги споживачу. Тому виконавцем може бути 
суб’єкт  господарювання  будь-якої  форми  власності  за 
умови, що він був визначений виконавцем у встановлено-
му законом порядку. Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 5 указаного 
Закону, до повноважень центрального органу виконавчої 
влади,  що  забезпечує  формування  державної  політик  у 
сфері  житлово-комунального  господарства,  окрім  за-
гальних повноважень, належить розроблення стандартів, 
нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-ко-
мунальних послуг, а також щодо експлуатації, поточного 
й капітального ремонтів, реконструкції об’єктів житлово-
го фонду.  Згідно  з п.  1.1 Порядку визначення виконавця 
житлово-комунальних послуг у житловому фонді, затвер-
дженого  Наказом  Державного  комітету  України  з  пи-
тань  житлово-комунального  господарства  від  25.04.2005  
№ 60 [7], органами місцевого самоврядування, власника-
ми житлових будинків визначаються виконавці житлово-
комунальних  послуг  із  управління  будинком,  спорудою 
або групою будинків; із утримання будинків, споруд і при-
будинкових  територій;  із  ремонту  приміщень,  будинків, 
споруд, передбачених п. 4 ч. 1 ст. 13 Закону України «Про 
житлово-комунальні  послуги»;  із  централізованого  опа-
лення,  централізованого  постачання  холодної  та  гарячої 
води,  централізованого  водовідведення.  Варто  звернути 
увагу на те, що виконавець житлово-комунальних послуг 
визначається  органами  місцевого  самоврядування  лише 
у випадку, коли співвласники багатоквартирного будинку 
не  бажають  визначити  виконавця  житлово-комунальних 
послуг самостійно. Отже, якщо співвласники багатоквар-
тирного будинку  (власники житлових  і нежитлових при-
міщень  у  будинку)  самостійно  не  визначили  виконавця, 
виконавця  для  них  повинен  визначити  орган  місцевого 
самоврядування.

Отже,  законодавством  закріплено, що  виконавця жит-
лово-комунальних послуг визначає орган місцевого само-
врядування або співвласники будинку, проте ст. 29 цього ж 
Закону указує, що виконавцем послуг у багатоквартирному 
будинку є балансоутримувач житлового будинку. По-перше, 
у зв’язку з тим що приблизно 80% житлового фонду країни 
приватизовано й перебуває в приватній власності, поняття 
«балансоутримувач» має бути виключене з нормативно-за-
конодавчої  термінології,  тому  що  власниками  житлового 
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фонду є фізичні особи. Це підтверджується останніми змі-
нами до законодавства у сфері надання житлово-комуналь-
них послуг, а саме прийняттям Закону України «Про осо-
бливості  здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку», який не містить поняття «балансоутримувач».

Розглядаючи  співвласників  багатоквартирного  будин-
ку  як  суб’єкта  правовідносин,  необхідно  звернути  ува-
гу  на  те,  що  їхній  фактичний  статус  залежить  від  того, 
власниками  якого  будинку  вони  є.  Співвласники  будин-
ків-новобудов  користуються  ширшими  правами,  на  від-
міну від співвласників будинків, які були збудовані ще за 
радянських часів. Як  відмічає О.О. Старицька  [8,  с.  90], 
дві третини житла в Україні побудовано до 70-х років ми-
нулого століття. Варто звернути увагу й на проблеми, що 
виникають  під  час  створення  об’єднання  співвласників 
багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) в нових будин-
ках, у яких ще не оформлено право власності на квартири.  
О.В.  Гончаренко  зазначає  [9,  с.  32],  що  в  більшості  су-
часних  будинків,  зданих  в  експлуатацію,  право  власнос-
ті або не оформлено взагалі, або відбувається процедура 
реєстрації, більшість таких власників мають статус інвес-
тора. Особливої актуальності набуває питання у випадку 
реєстрації в багатоквартирному будинку кількох власників 
квартир – більше трьох, тоді як  інші власники-інвестори 
проходять реєстраційну процедуру.

Згідно зі ст. 331 ЦК України, право власності на ново-
створене нерухоме майно (житлові будинки, будівлі, спо-
руди  тощо)  виникає  з  моменту  завершення  будівництва 
(створення майна). Але  в  окремих  випадках момент  ви-
никнення права власності різниться. Так, якщо договором 
або законом передбачено прийняття нерухомого майна до 
експлуатації, то право власності виникає з моменту його 
прийняття до експлуатації. Якщо право власності на не-
рухоме майно підлягає державній реєстрації, право влас-
ності виникає з моменту такої реєстрації. 

Ураховуючи вищезазначене та керуючись положенням 
ч. 3 ст. 331 ЦК України, за яким передбачено можливість 
укласти договір щодо об’єкта незавершеного будівництва, 
право власності на який реєструється органом, що здійснює 
державну реєстрацію прав на нерухоме майно, на підставі 
документів, які підтверджують право власності або корис-
тування земельною ділянкою для створення об’єкта неру-
хомого майна, проектно-кошторисної документації, а також 
документів, що містять опис об’єкта незавершеного будів-
ництва,  доходимо  такого.  Фізична  особа,  яка  в  повному 
обсязі здійснила  інвестицію в будівництво багатоквартир-
ного будинку, за своїм статусом може вважатись власником 
майна, а у випадку незавершення будівництва – власником 
частини майна в незавершеному об’єкті будівництва. У разі 
завершення будівництва до моменту здійснення державної 
реєстрації фізична особа стає власником конкретної квар-
тири,  а  після  здійснення  державної  реєстрації  –  офіційно 
визнається державою як власник майна. 

Суб’єкти  правовідносин  між  співвласниками  багато-
квартирного  будинку  та  надавачами  житлово-комуналь-
них послуг діляться на три групи: особи, котрі здійснюють 
обслуговування  (енергопостачальні,  теплопостачальні, 
водопостачальні й газопостачальні організації); особи, які 
обслуговуються  (співвласники  багатоквартирного  будин-
ку);  спеціалізовані  організації  (об’єднання  співвласників 

житла, житлові й житлово-будівельні кооперативи, упра-
витель).  Відповідно  до  ст.  1  Закону  України  «Про  осо-
бливості здійснення права власності у багатоквартирному 
будинку»,  співвласником  багатоквартирного  будинку  ви-
знається власник квартири або нежитлового приміщення 
й багатоквартирному будинку. Указаний Закон надає три 
можливі форми  управління  багатоквартирним  будинком: 
через ОСББ, або через управителя (це фізична особа-під-
приємець або юридична, яка має підписати угоду з меш-
канцями про забезпечення утримання та ремонт спільного 
майна), або зборами співвласників. У свою чергу, управи-
тель діятиме від імені всіх співвласників, йому фактично 
делегуються необмежені повноваження під час укладання 
договорів. Постає проблема щодо некомпетентності пере-
січного управителя будинку, який без необхідного досвіду 
не зможе ефективно й в інтересах співвласників домовля-
тися про тарифи з енергопостачальниками, розбиратися з 
обслуговуванням ліфтів,  самостійно здійснювати ремонт 
сантехнічного  обладнання,  виконувати  будь-які  електро-
технічні роботи й надавати інші послуги.

Залишаючись однією з найбільш державно-регламен-
тованих сфер за кількістю чинних у ній підзаконних нор-
мативно-правових  актів,  житлово-комунальне  господар-
ство  поступово  змінюється,  пристосовуючись  до  нових 
ринкових умов. Це, у свою чергу, неминуче призводить до 
посилення ролі договірних інститутів, формування ново-
го суб’єктного складу правовідносин між співвласниками 
багатоквартирного будинку та надавачами житлово-кому-
нальних послуг, коригування принципів розподілу відпо-
відальності й нового розуміння власності.

У співвласників квартир у багатоквартирному будинку 
виникають права щодо володіння, користування та розпо-
рядження спільним майном, тобто права й обов’язки сто-
совно управління цим майном, унаслідок чого формується 
нова  система  відносин  із  утримання  будинку,  прийняття 
загальних рішень, укладання договорів щодо надання жит-
лово-комунальних  послуг,  облаштування  прибудинкової 
території тощо. Власник квартири тепер виступає у двох 
ролях одночасно: з одного боку, вільно здійснює свої пра-
вомочності щодо належного йому житлового приміщення, 
а  з  іншого –  є  учасником  складних правовідносин щодо 
управління спільним майном багатоквартирного будинку. 
У другому аспекті дії власника є обмеженими відповідно 
до прийнятої законом процедури прийняття рішень щодо 
володіння, користування й розпорядження.

Висновки. Підсумовуючи зазначене й виходячи з осо-
бливостей відносин, що складаються між співвласниками 
багатоквартирного будинку та надавачами житлово-кому-
нальних  послуг,  можемо  констатувати,  що  співвласники 
багатоквартирного  будинку  укладають  два  види  догово-
рів:  договори  про  передачу  функцій  управління  (ОСББ, 
управитель) і договори, спрямовані на здійснення функцій 
управління  (договори  щодо  надання  житлово-комуналь-
них послуг, про розпорядження індивідуальною власністю 
тощо).  Управління  спільним  майном  багатоквартирного 
будинку є комплексом дій співвласників багатоквартирно-
го будинку щодо реалізації своїх повноважень, що вклю-
чає в  себе не  тільки способи та форми реалізації право-
мочностей,  а  й  певну  сукупність  обов’язків,  покладених 
на співвласників у силу закону. 
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Стаття присвячена аналізу законодавства України у сфері захисту авторських та суміжних прав. Авторами розглянуті позитивні зміни 
у відповідній сфері, що мали місце у вітчизняному законодавстві під впливом міжнародних норм. Наголошено на основних причинах 
піратства у сфері авторського та суміжних прав та способах подолання цього явища. 
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Статья посвящена анализу законодательства Украины в сфере защиты авторских и смежных прав. Авторами рассмотрены 
положительные изменения в соответствующей сфере, которые имели место в отечественном законодательстве под влиянием 
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The article analyzes the legislation of Ukraine in the sphere of protection of copyright and related rights. The authors considered the positive 
developments in the relevant field, which took place in the domestic legislation is influenced by international norms. The attention is focused on 
the root causes of piracy in the field of copyright and related rights, and ways of overcoming this phenomenon. 
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Постановка проблеми. Згідно з п. «б» ч. 1 ст. 50 За-
кону України «Про авторське право  і  суміжні права» пі-
ратство  у  сфері  авторського  і  (або)  суміжних  прав  –  це 
опублікування, відтворення, ввезення на митну територію 
України, вивезення з митної території України і розповсю-
дження контрафактних примірників творів  (у тому числі 
комп’ютерних програм і баз даних), фонограм, відеограм і 
програм організацій мовлення [1].

Поняття «охорона», так само, як і поняття «захист», не 
знайшли  свого  нормативного  визначення  ані  в  чинному 
ЦК України,  ані  в  Законі України  «Про  авторське  право 
і суміжні права». Разом  із тим зазначені закони встанов-
люють загальні умови  і способи захисту цивільних прав 
та інтересів. При цьому умови захисту як особистих, так 
і майнових авторських та суміжних прав базуються на за-
гальній моделі захисту суб’єктивних цивільних прав, але 
зі  специфікою.  Характер  порушення  авторського  права 
і  суміжних  прав  обумовлює  порядок  та  межі  реалізації 
конкретних способів захисту, які застосовуються шляхом 
здійснення комплексу узгоджених дій, спрямованих на за-
хист суб’єктивних прав та інтересів суб’єктів авторського 
права і суміжних прав [2].

Мета статті – аналіз законодавства України у сфері за-
хисту авторських та суміжних прав.

Виклад основного матеріалу. Держава  ініціює  та 
створює умови для виникнення організацій, агентств но-

вого виду, готових до рішучих дій у протидії порушенню 
прав інтелектуальної власності. Однією з таких організа-
цій  є  «Всеукраїнське Агентство Авторських Прав»  (далі 
ВААП), засноване у 2004 році та зареєстроване Міністер-
ством юстиції України 05.04.2004 року за № 2072 [3].

ВААП – це практично унікальна для України організа-
ція, яка забезпечує повний комплекс заходів щодо захисту 
прав  інтелектуальної  власності,  в  т.  ч.  на  торгові марки, 
включаючи боротьбу з контрабандою, підробками та пара-
лельним (сірим) імпортом товарів під відомими брендами, 
управління  правами  суб’єктів  авторського  та  суміжних 
прав тощо.

Принципи  роботи  Агентства  побудовані  на  забезпе-
ченні максимального захисту прав у сфері інтелектуальної 
власності компаній-засновників, компаній-членів та парт-
нерів  організації. ВААП  також представляє  інтереси  ба-
гатьох художників, письменників, видавництв, рекордин-
гових, мультимедійних та книжкових компаній  із питань 
захисту та управління авторськими правами та об’єктами 
інтелектуальної власності.

У  сучасних  умовах  глобалізації  інформаційного  сус-
пільства  захист  авторського  права  потребує  ще  більшої 
уваги, ніж раніше. З кожним роком зростає потреба у ви-
користанні новітніх  заходів охорони, які б постійно роз-
ширювались  та  оновлювались  в  залежності  від  темпів 
розвитку  суспільства.  Саме  такі  агентства,  як  ВААП,  є 
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провідними у сфері захисту прав інтелектуальної власнос-
ті в Україні.

Піратство, тобто незаконне використання об’єктів  ін-
телектуальної  власності,  зробило  практично  безкоштов-
ним  користування  продуктами  чужої  інтелектуальної 
власності – комп’ютерними програмами, фільмами, кни-
гами,  фонограмами.  У  цих  умовах  стали  практично  по-
рожніми  ринкові  ніші,  призначені  для  національного  ін-
телектуального виробництва. Наукові, художні, театральні 
школи  стрімко  втрачають  популярність,  молодь  не  хоче 
працювати там, де немає гідної винагороди, а  її не може 
бути за розквіту піратства. Вітчизняним інтелектуальним 
продуктам складно конкурувати з піратськими (практично 
безкоштовними) найкращими світовими зразками. Відтак 
без плідної боротьби з піратством будь-які неринкові ме-
ханізми захисту вітчизняного виробництва не можуть ста-
ти ефективними. 

Що  заважає  розвитку  виробництва  продукції  інтелек-
туальної  власності  в  Україні  та  вдосконаленню  її  захис-
ту? Широко розповсюдженою є думка про недосконалість 
українського  законодавства  в  цій  сфері.  Однак  аналітики 
стверджують,  що  недоліки  законодавства  не  є  головною 
причиною  неналежного  стану  захисту  інтелектуальної 
власності.  Наприклад,  основний  законодавчий  акт  у  цій 
сфері  –  Закон  України  «Про  авторське  право  та  суміжні 
права» (як у попередній редакції від 1993 року, так і в новій 
від 2001 року) – вже неодноразово аналізували на відповід-
ність міжнародним та європейським нормам [4]. Результати 
аналізу свідчать: хоча законодавство України щодо захисту 
авторського права і містить деякі відмінності від міжнарод-
них норм та має деякі термінологічні і процедурні недоліки, 
але  з  урахуванням  ратифікації  українським  парламентом 
цілої низки міжнародних документів, передусім Бернської 
угоди та договору Всесвітньої організації  інтелектуальної 
власності, воно може ефективно використовуватися для за-
хисту власності як українських, так і іноземних авторів. На-
віть міжнародні правозахисні організації, з ініціативи яких 
здійснювався і здійснюється тиск на Україну, критикували 
не  українське  законодавство  з  прав  інтелектуальної  влас-
ності, а невиконання його положень. 

Ця критика стосувалась і недостатньої, на їхній погляд, 
суворості кримінальних покарань та відсутності механіз-
мів контролю за виробництвом компакт-дисків. 1 вересня 
2001 року ці зауваження були враховані в новій редакції 
Кримінального кодексу України, а саме в ст. 176. Що сто-
сується виробництва, експорту та імпорту компакт-дисків, 
то зауваження експертів були враховані лише частково, що 
й зумовило подальшу критику стану захисту прав інтелек-
туальної власності в Україні з боку міжнародних органі-
зацій та збереження за Україною сумнівного статусу PFC 
(Priority Forensic Country). 

Співробітники правоохоронних органів, судді та слідчі 
не можуть доcконало орієнтуватися в особливих умовах, 
дотримання яких вимагають правовласники під час вико-
ристання своїх  творів. Отже, важливу роль у  захисті  ав-
торського права відіграє експертиза, що проводиться як у 
ході  здійснення  оперативних  акцій,  так  і  в  ході  слідства 
та суду. Проблема якісної, незалежної і своєчасної експер-
тизи  об’єктів  інтелектуальної  власності  вперше  в  історії 
української  судової  практики  була  вирішена  без  жодних 
витрат  державного  бюджету  [5].  Наявність  достатньої 
кількості  технічних  спеціалістів  високої  кваліфікації  до-
зволила запровадити в Україні в цілковитій відповідності з 
чинним законодавством систему проведення судових екс-
пертиз на базі приватних компаній. 

У  світовій  практиці  ефективному  функціонуванню 
системи боротьби з  інтелектуальним піратством допома-
гає інформаційна кампанія в поєднанні з активною робо-
тою правоохоронних органів. Проте закликати населення 
до придбання ліцензійної продукції, яка коштує у 2-3 рази 
дорожче  за неліцензійну  і  при цьому  за  якістю нічим  їй 

не  поступається,  є  нелогічним.  Набагато  краще  працює 
законодавство, яке було б підкріплене політичною волею 
уряду, і враховувало б інтереси як виробників, так і спожи-
вачів й авторів. Оскільки в Україні «піратом» бути модно 
і прибутково, це є великою перешкодою для тих підпри-
ємців, які працюють у законодавчому полі. Безліч існую-
чих монополій у сфері розповсюдження інтелектуального 
продукту, з одного боку, і низька купівельна спроможність 
споживачів,  з  іншого,  дають  індустрії  піратства  широке 
поле для діяльності. Відтак усі важелі юридичного впливу 
на ситуацію, зокрема й запровадження єдиної ліцензійної 
марки  для  мультимедійного  продукту,  зможуть  лише  на 
деякий час призупинити потік розкраденого інтелектуаль-
ного майна на внутрішній і зовнішній ринки. 

У світовій практиці боротьба з піратством – це стра-
тегічне завдання, в першу чергу, видавничої індустрії, яке 
виконується  засобами  ринкової  конкуренції,  а  не  тільки 
послідовного поліційного переслідування. Очевидна без-
порадність офіційного українського рекордингового рин-
ку та видимість правового захисту не може тривати без-
межно.  На  створення  відповідних  передумов  для  нашої 
споживацької чесності тільки й залишається сподіватися 
кожному з нас. Головною передумовою подолання «пірат-
ства» може стати підвищення життєвого рівня пересічно-
го споживача [6]. 

Які  здобутки  боротьби  з  інтелектуальним піратством 
можна констатувати на даний час? Головний із них – ви-
никнення  ринку  легальних  продуктів  інтелектуальної 
власності. В Україні з’явилося декілька великих операторів 
ринку інтелектуальної продукції. У секторі відеопродукції 
це  «Інтерфільм»,  у  секторі  аудіопродукції  –  «Ukrainian 
Records»,  у  секторі  комп’ютерних  програм  –  «Квазар-
мікро»,  «Софтпром»,  Центр  ліцензійного  програмного 
забезпечення,  в  секторі  мультимедіа  –  «Мультитрейд», 
Національна мультимедійна компанія. Уперше за всю но-
вітню історію не тільки зарубіжні, а й українські автори та 
виконавці почали отримувати прибуток від продажу при-
мірників своїх творів [5].

Виникнення легального ринку, крім надання прибутку 
державі  й  авторам,  кардинально  змінило  ситуацію  із  за-
хистом  прав  інтелектуальної  власності.  Тепер  такий  за-
хист – це вже не тільки справа правоохоронних органів. 
Оператори ринку матеріально зацікавлені в його дієвості. 
Поява легального ринку інтелектуальних продуктів укра-
їнського  виробництва  ставить  крапку  на  багатьох  пірат-
ських операціях, кожен продукт повинен мати свою ціну. 
Суспільство повинно отримувати винагороду за свою ін-
телектуальну працю, а не бездумно отримувати від піратів 
чужий інтелектуальний продукт. І тоді поряд із малодос-
тупними населенню України виробами іноземних корпо-
рацій  знайдуть попит  і більш доступні продукти україн-
ських виробників музики, фільмів, книжок та програм для 
комп’ютерів.

З  формальної  точки  зору  українське  законодавство  з 
проблеми вирішення питань інтелектуальної власності та 
піратства є доволі прогресивним. Вітчизняний закон, що 
захищає авторські права, відповідає аналогічним законо-
давчим актам  інших європейських країн. Україна приєд-
налася фактично до всіх міжнародних конвенцій, догово-
рів у цій сфері. Адже навіть однією з умов вступу України 
до СОТ була імплементація угоди про деякі аспекти інте-
лектуальної власності. Під міжнародним впливом суттєво 
змінилося національне законодавство. 

Санкції,  передбачені  українським  законодавством  за 
порушення авторських прав, також є достатньо суворими. 
Наприклад,  максимальне  покарання  за  такі  дії  в  Кримі-
нальному кодексі України – шість років позбавлення волі. 

Проблема, як завжди, не в тому, які в нас закони, а в 
тому, як вони виконуються. Через відсутність ефективної 
системи захисту авторських прав порушення залишаються 
не тільки непокараними, а навіть непоміченими. Удоскона-
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лення законодавства, перш за все Кримінального кодексу, 
закону «Про авторське право та суміжні права», початок 
активної протидії «піратам», підвищення професійної під-
готовки правоохоронних органів, слідчих, суддів, адвока-
тів, поява операторів ринку легальної інтелектуальної про-
дукції – всі ці фактори свідчать про незворотний характер 
позитивних змін у захисті прав інтелектуальної власності. 
А високий рівень такого захисту – це не тільки необхідна 
умова для вступу в СОТ та зростання надходжень до бю-
джету, але, що головне, основоположна засада збереження 
інтелектуального потенціалу нації, яка без такого захисту 
приречена на провінційність та культурний занепад. Ма-
ють функціонувати державні структури, які уповноважені 
контролювати дотримання законів про захист авторських 
прав, потрібні зміни в ставленні до чужої інтелектуальної 
власності з боку самих користувачів.

Висновки. З  метою  відновлення  інноваційного  по-
тенціалу та збільшення прибутку до державного бюджету 
вкрай важливо розробити стратегію і програми розвитку 
захисту прав осіб на основі інноваційної моделі. Необхід-
но продовжувати вдосконалення чинного законодавства у 
патентно-ліцензійній сфері, надавати йому відповідності з 
нормами міжнародного  права  інтелектуальної  власності, 
зокрема передбачати:

– державне регулювання трансферу технологій;
– регулювання міжнародної науково-технологічної  та 

економічної співпраці;

–  відновлення патентних підрозділів на  виробництві, 
передусім у державному секторі;

–  створення  підрозділів  з  охорони  інтелектуальної 
власності  в  міністерствах,  інших  центральних  органах 
державної влади  і управління, широке  залучення вітчиз-
няних  громадських  організацій,  недержавних  академій 
наук до виконання цих завдань;

–  запровадження  системи  заходів щодо  стимулюван-
ня  і державної підтримки винахідництва та  інноваційної 
діяльності,  яка  передбачає,  зокрема,  створення  цільових 
фондів  для  одержання  українськими  суб’єктами  україн-
ських патентів та патентів міжнародного рівня;

–  запровадження  широкого  викладання  права  інте-
лектуальної  власності,  проведення  інтенсивної  підготов-
ки  суддів  та працівників органів юстиції,  співробітників 
підрозділів  із  захисту  прав  інтелектуальної  власності  в 
органах  внутрішніх  справ,  безпеки,  митних,  податкових 
службах [7].

Особливістю інноваційної діяльності у сфері інтелек-
туальної  власності  є  те,  що  вона  передбачає  створення 
нового продукту, а це вимагає його реєстрації, сертифіка-
ції,  визначення правових відносин щодо  інтелектуальної 
власності  та  її  захищеності в процесі просування на ри-
нок. Цей вид послуг забезпечують відповідні інфраструк-
турі установи: патентні відомства, лабораторії, що мають 
право проводити експертизи та реєстрацію проектів, про-
дукції тощо.
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У статті проаналізовано поняття «аліменти», співвідношення його з поняттям «утримання». Установлюється належність цієї категорії 
до дефініцій «обов’язки» та «зобов’язання». Надається визначення терміна «аліментні зобов’язання на утримання дитини», визначаєть-
ся стосунок цієї правової категорії до категорії сімейного правовідношення, виділяються їх специфічні ознаки.
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В статье проанализировано понятие «алименты», соотношение его с понятием «содержание». Устанавливается принадлежность 
данной категории к дефинициям «обязанности» и «обязательства». Дается определение термина «алиментные обязательства на со-
держание ребенка», устанавливается отношение данной правовой категории к категории семейного правоотношения, выделяются их 
специфические признаки.
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The article analyzes the concept of “maintenance” of its relationship with the concept of “maintenance”. Set this category belong to the 
“responsibilities” and “obligations”. Provided the definition of “maintenance obligations for the maintenance of the child” and the attitude of the 
legal category to the category of family relationship, highlighted their specific features.

Key words: child support, alimony obligations for child support, family relationship, signs of maintenance obligations for the maintenance of 
the child.

Постановка проблеми. Сім’я в усі часи була й зали-
шається однією з головних загальнолюдських цінностей. 
Від нормалізації соціальних, економічних і правових від-
носин у сім’ї залежить майбутнє дітей як членів суспіль-
ства.  Важлива  роль  у  забезпеченні  реалізації  цього  за-
вдання  відводиться  інституту  аліментних  зобов’язань на 
утримання дітей. 

Із моменту прийняття Сімейного кодексу  (далі – СК) 
України (2002 р.) [1] суспільні відносини загалом і у сфері 
аліментних зобов’язань на утримання дітей дещо усклад-
нилися,  видозмінилися,  роль  і  питома  вага  аліментних 
зобов’язань на утримання дитини у сфері сімейно-право-
вого регулювання на практиці суттєво зросла, що зумов-
лює необхідність вивчення, аналізу та вироблення пропо-
зицій щодо вдосконалення механізму їх реалізації.

Стан дослідження. Варто  зазначити,  що  загальним 
положенням інституту аліментних зобов’язань у доктрині 
сімейного  права  приділена  значна  увага,  але  монографії 
О.Й. Пергамент [2] і З.В. Ромовської [3] вийшли у світ, від-
повідно, у 1951 та 1973 рр.; праця Г.П. Гришина (1988 р.) 
[4] має практичний характер, автор у ній зосереджує свою 
увагу  на  аналізі  чинного  на  той  час  шлюбно-сімейного 
законодавства  радянських  республік  колишнього  СРСР; 
дисертаційне  дослідження М.В.  Антокольської  (1988  р.) 
[5] здійснене на базі чинного тоді шлюбно-сімейного за-
конодавства РРФСР. 

Сучасні ж наукові роботи: дисертація на здобуття на-
укового ступеня кандидата юридичних наук  за спеціаль-
ністю  12.00.03  «Аліментні  правовідносини  в  Україні»  
Л.В. Афанасьєвої (2003 р.) [6], дисертація на здобуття нау-
кового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальніс-
тю 12.00.03 «Правове регулювання аліментних обов’язків 
батьків та дітей» Л.В. Сапейко (2004 р.) [7] – не дають до-
сить повного уявлення про порядок правового регулюван-

ня аліментних зобов’язань на утримання дитини та лише 
частково  вказують  на  напрями  вирішення  проблемних 
питань за сучасних умов розвитку суспільства. Крім того, 
відсутні  спеціальні  монографічні  дослідження  сучасних 
проблем аліментних зобов’язань на утримання дитини.

Безумовно, роботи зазначених авторів мають важливе 
наукове  і  практичне  значення:  висновки  й  рекомендації, 
що містяться в них, послугували і слугують подальшому 
вдосконаленню законодавства у сфері аліментних право-
відносин  і  правозастосовної  практики  в  цій  сфері,  але  з 
моменту  прийняття  Сімейного  кодексу  України  та  про-
ведених  досліджень  накопичилася  значна  кількість  про-
блем  правозастосування  норм,  що  регулюють  аліментні 
зобов’язання на утримання дитини, до яких варто зараху-
вати відсутність єдиного підходу до визначення алімент-
них зобов’язань на утримання дитини, недосконалість по-
рядку визначення розміру аліментів на утримання дитини, 
низький рівень популяризації договірної форми алімент-
них зобов’язань на утримання дитини, відсутність реаль-
ного механізму притягнення до відповідальності осіб, які 
ухиляються від сплати аліментів.

Метою статті є встановлення правової природи, сут-
ності й особливостей аліментних зобов’язань на утриман-
ня дитини в сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу. Виходячи  із  загально-
теоретичних положень, можемо сказати, що аліменти (від. 
лат. alimentum – харчування, утримання) – це утримання, 
яке у визначених законом або договором випадках нада-
ється одним членом сім’ї  іншому,  якщо останній не має 
власних коштів для існування [8, c. 24].

Ми погоджуємося з думкою, висловленою Т.В. Маляр-
чук, що  зазначене  визначення  не можна  вважати  цілком 
правильним через ототожнення в ньому понять «алімен-
ти» й «утримання» [9, с. 113]. 
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Однак доходимо висновку, що Т.В. Малярчук, обґрунто-
вуючи вищевикладену позицію, помилково вважала, що, з 
одного боку, аліменти – це утримання, яке надається добро-
вільно одним членом сім’ї іншому та яке може здійснюва-
тись як шляхом надання їжі, забезпечення одягом, догляду 
тощо, у натурі й у грошах, з іншого боку, аліменти – це ко-
шти або майно, що надається аліментнозобов’язаною осо-
бою примусово на утримання іншої особи.

Як  зазначала О.О. Дерій,  у юридичній літературі на-
голошується  на  необхідності  розмежування  таких  по-
нять, як «аліменти» й «утримання». Пропонується термін 
«аліменти» вживати до ситуацій, коли втрачені нормальні 
сімейні  відносини,  а  якщо  зобов’язана  за  законом особа 
добровільно бере на себе зобов’язання, доцільно вживати 
термін «утримання» [10, c. 285]. 

Ми погоджуємося з думкою тих учених, які вважали, 
що  термін  «аліменти»  має  застосовуватися  до  випадків, 
коли  йдеться  про  примусове  виконання  обов’язку.  Коли 
обов’язок надавати допомогу іншим членам сім’ї викону-
ється добровільно, мова йде саме про утримання.

Наприклад, М.Г. Масевич звертала увагу на те, що ко-
декси не вживають слова «аліменти» стосовно випадків, 
коли  «просто  встановлюється  обов’язок  з  утримання,  а 
застосовують  цей  термін  до  випадків  примусового  стяг-
нення коштів на утримання»  [11]. Аналогічну думку ви-
словлювала також Н.М. Єршова [12].

Зі змісту СК України вбачається, що утримання одни-
ми членами сім’ї інших здійснюється двома шляхами – за 
домовленістю і примусово за рішенням суду. Виходячи з 
буквального змісту цих положень, можемо сказати, що по-
няття «аліменти» застосовується виключно до примусово-
го способу виконання обов’язку утримання дитини.

Аналогічну думку підтверджує й С.Я. Фурса, яка, ви-
ходячи зі спільного аналізу ч. ч. 2 і 3 ст. 181 СК України, 
вважає аліментами «суму, що має виплачувати той із бать-
ків,  який  проживає  окремо  від  дитини»,  а  саме  поняття 
аліменти пов’язує з рішенням суду [13, c. 560].

Ми  погоджуємося  з  такою  позицією,  адже,  як  зазна-
чала Л.В. Красицька, якщо аліменти на утримання дити-
ни  стягуються  на  підставі  рішення  суду,  то  відбувається 
трансформація  зобов’язань  із  утримання  в  аліментні 
зобов’язання,  в  яких  здійснюється  захист  не  лише  при-
ватних (дитини, одного з батьків), а й публічних інтересів 
(забезпечення  розвитку  дитини  й  формування  її  як  осо-
бистості, гідного члена суспільства) [14, c. 244]. 

Відтак під аліментами на утримання дитини доцільно 
розуміти забезпечення в грошовій чи натуральній формах, 
яке призначається і стягується за рішенням суду з одного з 
батьків на користь іншого з батьків на утримання дитини.

Із запропонованого визначення випливає, що поняття 
«аліменти» й «утримання» перебувають у стосунку підпо-
рядкування. Адже обсяг поняття «аліменти» входить в об-
сяг поняття «утримання», однак не вичерпує його.

Таку ж думку підтримує й В.І. Труба, який указує, що 
«утримання» є більш широким поняттям, оскільки вклю-
чає  в  себе  взаємний  обов’язок  доглядати,  забезпечувати 
членів сім’ї  засобами до  існування, який виконується як 
добровільно, так і примусово чи вимушено в разі виник-
нення  права  на  утримання  в  когось  із  учасників  сімей-
них  правовідносин,  який  не  здатен  утримувати  себе  че-
рез  порушення  або  недостатність  особистих  здібностей.  
А  «аліментні  зобов’язання»  («аліменти»)  співвідносять-
ся з поняттям «утримання» як частина із цілим, оскільки 
відображають  саме  примусове  чи  вимушене  виконання 
обов’язку з утримання [15, c. 45].

Не менш дискусійним питанням є стосунок аліментів 
до категорії обов’язків чи зобов’язань. Щоб остаточно ви-
рішити  цю  дискусію,  вважаємо  за  необхідне  дослідити 
юридичну природу понять «обов’язок» і «зобов’язання».

Із  положень  теорії  держави  і  права  вбачається,  що 
юридичний  обов’язок  –  це  міра  необхідної  поведінки, 

що є гарантією реалізації суб’єктами наданих їм прав. Це 
об’єктивно необхідна та можлива поведінка, котра забез-
печує  реальність  можливостей,  наданих  суспільством  і 
державою окремій особі [16, c. 48].

За  загальними  положеннями  зобов’язального  права 
(ст. 509 ЦК України),  зобов’язанням є правовідношення, 
в  якому одна сторона  (боржник)  зобов’язана вчинити на 
користь другої  сторони  (кредитора) певну дію  (передати 
майно, виконати роботу, надати послугу,  сплатити гроші 
тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право 
вимагати від боржника виконання його обов’язку [17].

Виходячи з вищевикладених положень, доходимо ви-
сновку,  що  аліменти  належать  до  категорії  зобов’язань, 
адже виплата  аліментів не  є необхідною мірою поведін-
ки, дотримання якої гарантує особі, яка їх сплачує, певні 
права.

Навпаки, необхідною для суспільства мірою поведінки 
є добровільне утримання батьками своїх дітей, виплата ж 
аліментів гарантує лише забезпечення прав дитини, тобто 
особи на користь якої сплачуються аліменти.

Під  час  призначення  аліментів  на  утримання  дитини 
сторони вступають в правовідношення, за якого одна сто-
рона  (аліментозобов’язаний) зобов’язана виплачувати чи 
надавати на користь іншої сторони (аліментоуповноваже-
ного) утримання в попередньо обумовленій формі, а інша 
сторона має право вимагати від аліментозобов’язаного ви-
конання цього зобов’язання.

Щодо  поняття  аліментних  зобов’язань  на  утримання 
дитини варто зауважити, що раніше науковцями було за-
пропоноване загальне визначення аліментних зобов’язань, 
поняття ж аліментних  зобов’язань на утримання дитини 
не виділялося в окрему категорію.

О.Й. Пергамент під  аліментними  зобов’язаннями ро-
зуміє встановлений законом обов’язок певних членів сім’ї 
утримувати інших, що мають у цьому потребу, членів сім’ї 
[2, c. 6].

Як зауважувала Л.В. Афанасьєва, це поняття, сформу-
льоване О.Й. Пергамент, є найбільш поширеним і загаль-
новизнаним [18, c. 39]. 

Л.І.  Пацева,  повністю  повторюючи  в  дослідженні  це 
визначення, підкреслює, що аліментне зобов’язання вини-
кає й існує безвідносно до того, порушені сімейні зв’язки 
чи ні, а також і від того, чи виконуються зобов’язання до-
бровільно [19, c. 3].

На думку З.В. Ромовської, аліментне зобов’язання – це 
не тільки обов’язок однієї сторони, це насамперед право-
відношення, в якому обов’язку однієї сторони кореспон-
дує відповідне право іншої, тому аліментне зобов’язання 
може бути визначене як «правовідношення, в якому одна 
сторона  зобов’язана  при  наявності  умов,  передбачених 
законом,  утримувати  іншу  сторону,  члена  своєї  сім’ї 
чи  родича,  а  остання  вправі  вимагати  виконання  даного 
обов’язку» [3, c. 5].

Погоджуємося з думкою Л.В. Афанасьєвої, що визна-
чення, яке дала З.В. Ромовська, є найбільш удалим, бо не 
тільки  визначає  аліментне  зобов’язання  як  правовідно-
шення, а й більш точно вказує на суб’єктний склад цього 
правовідношення [18, c. 40].

З урахуванням вищевикладеного вважаємо за можливе 
сформувати визначення аліментних зобов’язань на утри-
мання дитини, згідно з яким під цією категорією варто ро-
зуміти правовідношення,  яке  виникає на підставі  рішен-
ням  суду,  за  якого  одна  сторона  (аліментозобов’язаний) 
зобов’язується  виплачувати/надавати  на  користь  іншої 
сторони  (аліментоуповноваженого)  забезпечення  в  гро-
шовій чи натуральній формі, цільове призначення якого – 
утримання дитини, а інша сторона (аліментозобов’язаний) 
має право вимагати виконання цього обов’язку.

Відносини,  що  складаються  між  матір’ю,  батьком  і 
дитиною,  врегульовані  нормами  права,  є  сімейно-право-
вими. 
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Л.В. Красицька, погоджуючись  із думкою В.І. Труби, 
справедливо наголошує на тому, що відносини з виховання 
дітей, із взаємного утримання, які складаються між бать-
ками й дітьми, а також у сфері спільного вирішення питань 
життя сім’ї, турботи про сім’ю опосередковуються правом 
і за своєю сутністю є сімейно-правовими. Суб’єктами та-
ких відносин є виключно учасники сімейних правовідно-
син, а здійснення ними своїх прав і виконання ними своїх 
обов’язків не супроводжується майновим забезпеченням, 
їм не притаманна відплатність [14, c. 23].

Цієї ж думки дотримується також І.В. Чеховська, яка 
вважає, що, оскільки суб’єктами аліментних правовідно-
син є їх учасники, відповідно, такі правовідносини потріб-
но вважати сімейними [20, с. 150].

Ці  обставини  суттєво  відрізняють  аліментні 
зобов’язання від цивільних зобов’язань, а тому за своєю 
природою  аліментне  зобов’язання  на  утримання  дитини 
має сімейно-правовий характер.

Характеризуючи аліментні зобов’язання на утримання 
дитини, варто зауважити, що загальні ознаки аліментних 
зобов’язань були виокремлені Л.В. Афанасьєвою [18], де-
якою мірою вони притаманні й аліментним зобов’язанням 
на утримання дитини. 

Першочерговою  ознакою  є  підстава  виникнення  алі-
ментних  зобов’язань  на  утримання  дитини.  Адже  алі-
ментні зобов’язання на утримання дитини виникають ви-
ключно на підставі судового рішення, всі інші відносини 
між батьками  та  дітьми щодо матеріального  забезпечен-
ня,  виховання  й  утримання  є  виконанням  батьківського 
обов’язку, що за своєю природою не може бути зараховано 
до аліментних зобов’язань.

Другою ознакою аліментних зобов’язань на утримання 
дитини є те, що право на призначення аліментних виплат 
виникає в сторін із моменту народження дитини і триває 
до моменту досягнення особою повноліття, незалежно від 
бажання  учасників  цього  правовідношення, що  свідчить 
про тривалий характер зобов’язання.

Третьою ознакою аліментних зобов’язань на утриман-
ня  дитини  є  особливий  суб’єктний  склад.  Зокрема,  алі-
ментне  зобов’язання  на  утримання  дитини  характеризу-
ється наявністю двох суб’єктів – аліментозобов’язаного та 
аліментоуповноваженого. Останній має суб’єктивне право 
вимагати  надання  утримання,  якому  відповідає юридич-
ний обов’язок аліментозобов’язаної особи. 

Особливістю  суб’єктного  складу  аліментних 
зобов’язань на утримання дитини є те, що коло суб’єктів 
обмежується  кровною  спорідненістю  й  сімейними 
зв’язками. Так,  зазвичай  аліментні  зобов’язання  виника-
ють між батьками дитини.

СК  України  не  визначає  поняття  «батьки».  Поряд  із 
тим ст. 121 СК України вказує, що права та обов’язки ма-
тері, батька й дитини ґрунтуються на походженні дитини 
від них, засвідченому органом державної реєстрації актів 
цивільного стану в порядку, встановленому ст. ст. 122 і 125 
цього Кодексу [1].

За  виключних  обставин  учасниками  цих  правовідно-
син  стають  баба,  дід,  повнолітні  брати,  сестри,  вітчим, 
мачуха та інші особи за умови, що дитина перебувала на 
їхньому вихованні.

Діти в силу обсягу своєї дієздатності не є безпосеред-
ньою стороною аліментних зобов’язань, однак, так як саме 
необхідність їх утримання є передумовою виникнення алі-
ментних  зобов’язань  і  саме  на  їхню  користь  стягуються 
аліменти, вважаємо, що діти також уходять до суб’єктного 
складу цього зобов’язання як треті особи.

Як  зауважує  А.А.  Епрікян,  сьогодні  правознавці  по-
різному розглядають поняття  «дитина». Так,  вона  зазна-
чала, що представник української правової науки В.В. Ве-
селуха характеризує дитину як «маленьку людину, що має 
певні потреби, але не має достатніх сил, розуму і досвіду, 
щоб захистити себе» [21, с. 93]. 

Ст. 1 Конвенції про права дитини вказує, що дитиною 
є кожна людська істота до досягнення нею 18-річного віку, 
якщо за законом, що застосовується до цієї особи, вона не 
досягає повноліття раніше [22]. 

Закон України «Про охорону дитинства» характеризує 
дитину як особу віком до 18 років (повноліття), якщо, згід-
но із законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав 
повнолітньої раніше [23].

Згідно зі ст. 34 ЦК України, саме після досягнення по-
вноліття (18 років) фізична особа набуває повної дієздат-
ності [17].

Отже, найбільш поширеною точкою зору є така: дити-
на – особа віком до 18 років, якщо ж вона набуває повної 
дієздатності до досягнення нею повноліття, відповідно до 
ЦК України, це не є підставою для виключення цієї особи 
з категорії «дитина» [21, c. 94].

Четвертою  ознакою  аліментних  зобов’язань  на  утри-
мання  дитини,  яка  випливає  з  попередньої  ознаки,  є  те, 
що цей вид зобов’язань належить до відносних, бо його 
суб’єктний склад завжди конкретизовано. 

Оскільки,  як  зазначала  З.В.  Ромовська,  у  цьому 
зобов’язанні на одній стороні зосереджено тільки права, а 
на іншій – тільки обов’язки, то його можна назвати одно-
стороннім, що і є п’ятою ознакою цих зобов’язань [3, c. 4].

Шостою ознакою аліментних зобов’язань на утриман-
ня дитини є особистий характер, оскільки суб’єктами його 
можуть бути тільки особи, які вказані в законі, пов’язані 
певними зв’язками, що мають сімейний характер.

Правовий  статус  суб’єкта  сімейно-правових  зв’язків 
характеризується суворою персональною індивідуалізаці-
єю, невідчужуваністю прав та обов’язків, значить, немож-
ливістю заміни одного суб’єкта іншим. Усе це характерно 
й для аліментних зобов’язань на утримання дитини.

Аліментне  зобов’язання  не  може  передаватись  ін-
шим  особам,  а  тому  смерть  або  оголошення  померлим 
аліментозобов’язаної чи аліментоуповноваженої особи зу-
мовлює припинення наявного  аліментного  зобов’язання. 
Перехід  такого  права  чи  обов’язку  до  спадкоємців  не 
відповідає  самій  сутності  аліментного  зобов’язання  й  у 
зв’язку з цим не допускається законом.

З  особистого  характеру  аліментного  зобов’язання  на 
утримання дитини  випливає й  така його особливість,  як 
безоплатний  характер,  що  й  варто  визначити  як  сьому 
ознаку цього виду зобов’язань.

Надання утримання не створює для особи, котра отри-
мує аліменти, ніякого обов’язку щодо аліментозобов’язаної 
особи. Це  випливає  з  мети  аліментного  зобов’язання  на 
утримання дитини, яка полягає в забезпеченні отримання 
дітьми матеріальної допомоги за рахунок батьків. 

Поряд із тим погоджуємося з думкою Л.В. Афанасьє-
вої,  яка  зазначала,  що  аліментні  зобов’язання  мають  у 
більшості  випадків  взаємний  характер, що  відрізняється 
від  взаємних  цивільно-правових  зобов’язань.  В  остан-
ніх  кожен  контрагент  володіє  одночасно  й  правами,  й 
обов’язками. Проте  в  сімейному праві  не може  існувати 
одночасно обов’язок однієї особи утримувати іншу і право 
отримувати аліментні платежі від неї. Взаємні аліментні 
зобов’язання не існують одночасно [18, с. 43].

Отже, взаємність аліментних зобов’язань на утриман-
ня дитини суттєво відрізняється від відповідної ознаки ци-
вільного  правовідношення. У  сімейних  правовідносинах 
це означає, що одна особа, яка потребує допомоги й отри-
мує її, у майбутньому сама за певних обставин може стати 
аліментозобов’язаною особою. 

Висновки.  Підбиваючи  підсумки,  варто  зауважити, 
що  сьогодні  не  існує  єдиного  підходу,  як  теоретичного, 
так  і  нормативного,  до  визначення  поняття  «аліментні 
зобов’язання  на  утримання  дитини». Деякі  вчені  взагалі 
не вбачають потреби відокремлювати цю категорію від за-
гального поняття аліментних зобов’язань. В умовах такої 
правової  невизначеності  праворозуміння  та  правозасто-
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сування цієї  категорії  суб’єктами, на  яких  спрямовані ці 
норми, значно ускладнюється. 

У ході дослідження було встановлено, що під алімент-
ними зобов’язаннями на утримання дитини потрібно ро-
зуміти правовідношення,  яке  виникає на підставі  рішен-
ня  суду,  за  якого  одна  сторона  (аліментозобов’язаний) 
зобов’язується  виплачувати/надавати  на  користь  іншої 
сторони  (аліментоуповноваженого)  забезпечення  в  гро-
шовій чи натуральній формі, цільове призначення якого – 
утримання дитини, а інша сторона (аліментозобов’язаний) 
має право вимагати виконання цього обов’язку.

Уважаємо,  що  аліментні  зобов’язання  на  утримання 
дитини є окремою правовою категорією, володіють інди-
відуальними ознаками та регулюють відокремлену сферу 
майнових відносин, що виникають між батьками й дітьми.

Як  один  із  можливих  заходів,  спрямованих  на  вдоско-
налення правового регулювання аліментних зобов’язань на 
утримання дитини, вважаємо за необхідне внести зміни до 
ст. 181 СК України, якими закріпити визначення «аліментні 
зобов’язання на утримання дитини». Очікуваним результа-
том указаних дій є встановлення єдиної практики застосуван-
ня норм матеріального права у сфері аліментних зобов’язань.
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СТРОК ЯК ІСТОТНА УМОВА ЦиВІЛьНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

TErM aS ESSENTIaL CONdITION Of ThE CIVIL CONTraCT
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аспірант кафедри цивільного права та процесу 

Хмельницького університету управління та права 

У статті досліджується питання місця строків серед істотних умов цивільно-правового договору. Уносяться пропозиції щодо вдоско-
налення положень законодавства стосовно строків. Детально проаналізовано законодавство щодо обов’язковості визначення строку дії 
договору та його тривалості.

Ключові слова: строк, договір, зміст договору, істотна умова, неукладений договір.

В статье исследуется вопрос места сроков среди существенных условий гражданско-правового договора. Вносятся предложения по 
совершенствованию положений законодательства о сроках. Проведен детальный анализ законодательства об обязательности опред-
еления срока действия договора и его продолжительности.

Ключевые слова: срок, договор, содержание договора, условие договора, незаключенный договор.

In article the question of the place of terms among essential conditions of the civil contract is investigated. Suggestions for improvement of 
provisions of the legislation on terms are made. The detailed analysis of the legislation on obligation of definition of period of validity of the contract 
and its duration is carried out.

Key words: term, contract, contents of the contract, term of the contract, unconcluded contract.

Постановка проблеми. Зміст  договірного  зобов’я- 
зання  (як  сукупність прав  та  обов’язків  сторін)  визнача-
ється  підставою  виникнення  такого  зобов’язання,  тобто 
цивільно-правовим договором. Звичайно, життя (зокрема 
зовнішні фактори) й діяльність контрагентів можуть уно-
сити свої корективи, проте загалом права та обов’язки сто-
рін визначаються змістом договору. Саме зміст договору 
фактично  є  планом  (проектом)  майбутнього  договірного 
зобов’язання. Строк є однією з умов договору, що станов-
лять його зміст. Часто така умова є істотною. Традиційно 
предметом наукової уваги є строки здійснення цивільних 
прав  і  виконання цивільних  обов’язків.  Більше  того,  на-
укові дослідження зазвичай присвячені аналізу строку як 
умови конкретних договорів. Тому виникає потреба в уза-
гальненому дослідженні строку як істотної умови цивіль-
но-правового договору. 

Стан дослідження.  Питання  строків  і  їх  значення 
в  змісті  цивільно-правового  договору  досліджувалися  
Д.О.  Бадіковим,  М.В.  Батяновим,  Т.М.  Вахонєвою,  
Л.Г.  Востріковою,  В.П.  Грібановим,  В.В.  Груздєвим,  
П.Д.  Гуйваном,  А.В.  Жгуновою,  М.Я.  Кірілловою,  
П.В. Крашенінніковим, К.Ю. Лєбєдєвою, В.В. Луцем, Д.О. 
Маріц,  М.Д.  Пленюк,  Н.В.  Хащівською,  Н.В.  Черногор, 
О.В. Шовковою, В.В. Юсипом та ін. Проте проблема уза-
гальненого аналізу строку як істотної умови цивільно-пра-
вового договору залишається відкритою в силу своєї склад-
ності й неоднозначності, суперечливості законодавства.

У зв’язку з цим метою статті є аналіз строку як істот-
ної умови цивільно-правового договору.

Виклад основного матеріалу. Умови,  з  яких  досяг-
нуто домовленість сторін, у своїй сукупності утворюють 
зміст договору. У свою чергу, у сучасній правовій доктрині 
умови, що становлять зміст договору, умовно діляться на 
три групи – істотні, звичайні та випадкові. Як справедливо 
зазначається науковцями, з них усіх сам законодавець ви-
користовує й, відповідно, розкриває сутність лише першої 
групи умов – істотних [1, с. 295]. 

Згідно  з  ч.  1  ст.  628 Цивільного  кодексу  (далі  – ЦК) 
України,  зміст  договору  становлять  умови  (пункти),  ви-
значені на розсуд сторін і погоджені ними, й умови, які є 
обов’язковими відповідно до актів цивільного законодав-
ства. Насамперед хочеться зупинитися на наведеному «ле-
гальному» визначенні. Аналіз нормативно-правових актів 
показує, що досить часто в них умовами називаються рек-

візити договору як документа, які при цьому не є умовами 
договору з погляду цивільного законодавства та виробле-
ної цивільно-правової доктрини. Проте, безперечно, вони 
є  пунктами  в  тексті  письмового  договору.  Серед  таких 
можна назвати відомості про сторони, порядок вирішення 
спорів між сторонами, обов’язки й відповідальність сто-
рін договору. Наведені приклади є свідченням відсутності 
єдиних підходів до розробки нормативно-правових актів і 
низького рівня законодавчої техніки. Звичайно, це явище 
є негативним і потребує усунення. Разом із цим є потреба 
в більшій точності дефініцій (визначень), що містяться в 
нормативно-правових актах. У зв’язку з цим у визначенні 
змісту  договору  (ч.  1  ст.  628 ЦК України)  вважаємо  до-
цільним виключити частину фрази «(пункти)», виклавши 
ч. 1 ст. 628 ЦК України в такій редакції: «Зміст договору 
становлять умови, визначені на розсуд сторін і погодже-
ні ними, й умови, які є обов’язковими відповідно до актів 
цивільного законодавства».

Повертаючись  до  умов,  які  становлять  зміст  догово-
ру, необхідно зазначити, що ними є взаємоузгоджені між 
усіма учасниками договору домовленості про порядок ви-
конання визначених дій, які сторони зобов’язуються вчи-
нити [2, с. 456]. Юридичне значення істотних, звичайних 
і випадкових умов договору є різним [3, с. 588], що вияв-
ляється в обов’язковості узгодження умови сторонами, у 
наслідках недосягнення сторонами згоди щодо цієї умови 
тощо. Саме  залежно від  зарахування певної умови дого-
вору до групи істотних, звичайних чи випадкових можна 
робити висновок про те, які умови треба включати, а які – 
ні до тексту договору, як саме їх формулювати [2, с. 457]. 
Отже, зміст договору не завжди може визначатися лише за 
домовленістю сторін. Незважаючи на свій загалом диспо-
зитивний характер, цивільне законодавство істотно впли-
ває на зміст договору, отже, на договірне зобов’язання. 

Умови  характеризують  будь-який  цивільно-правовий 
договір.  Саме  тому  варто  оспорити  досить  поширену  в 
правовій  літературі  тезу,  за  якою  для  того,  «щоб  домов-
леності стали умовами договору, необхідно надати їм від-
повідну форму, тобто зафіксувати  їх у тексті письмового 
документа»  (курсив  наш  –  С.  П.)  [2,  с.  456].  Якщо  по-
годитись  із  останньою  частиною цього  твердженням,  то 
можна дійти абсурдного висновку, що договір, укладений 
в усній формі, не має умов. Проте, звісно, це не так. Тому 
про необхідність закріплення умов договору в письмовій 
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формі можна говорити лише тоді, коли така форма є ре-
комендованою  чи  обов’язковою  за  вимогою  закону  (під 
загрозою настання певних невигідних наслідків)1 або ж є 
погодженою за домовленістю між сторонами. 

Щоб охарактеризувати строк як істотну умову догово-
ру, варто зупинитися на тому, що взагалі розуміється під 
істотними умовами договору. Так, згідно з ч. 1 ст. 638 ЦК 
України, ч. 2 ст. 180 Господарського кодексу  (далі – ГК) 
України, договір уважається укладеним, якщо між сторо-
нами  в  належній  формі  досягнуто  згоди  з  усіх  істотних 
умов. Аналіз абз. 2 ч. 1 ст. 638 ЦК України дає змогу підсу-
мувати, що істотними умовами є такі: 1) умова про пред-
мет2 договору; 2) умови, які визнані істотними за законом; 
3) умови, необхідні для договорів цього виду (іншими сло-
вами, які випливають із суті зобов’язання); 4) а також усі 
ті  умови, щодо  яких  за  заявою однієї  зі  сторін має  бути 
досягнуто згоди [4, с. 596]. Зупинимося на загальній ха-
рактеристиці істотних умов договору та визначенні серед 
них місця строків.

Умови, які визнані істотними за законом («умови, 
істотні за законом»). Коло таких умов можна визначити 
за допомогою аналізу норм ЦК України та інших норма-
тивно-правових актів, що регулюють певний вид договір-
них  відносин. Серед  істотних  умов цієї  категорії  досить 
часто зустрічається й умова про строк(и).

Подекуди науковці звертають увагу на відмінності у ви-
значенні (дефініції) поняття «строк дії договору», які міс-
тяться в різних нормативних актах однакової юридичної 
сили Так, відповідно до ГК України, строком дії договору 
є час, протягом якого  існують господарські зобов’язання 
сторін, що виникли на основі цього договору, і як тракту-
ється дослідниками, протягом якого договір підлягає ви-
конанню в повному обсязі [5, с. 363]. В іншому визначенні 
(ст. ст. 1, 631 ЦК України) строком договору є час, протя-
гом якого сторони можуть здійснити свої права та вико-
нати свої обов’язки відповідно до договору. Варто визна-
ти, що виконання своїх цивільних обов’язків – справа не 
добровільна, їх невиконання є підставою для застосування 
заходів відповідальності в т. ч. шляхом звернення до суду. 
Більше того, нами було обґрунтовано, що закінчення стро-
ку договору не є підставою припинення зобов’язання. Від-
повідно, це не скасовує невиконаний цивільний обов’язок 
зобов’язаної особи [6]. Отже, ч. 1 ст. 631 ЦК України про-
понується викласти в такій редакції: «Строком договору є 
період3, протягом якого сторони можуть здійснити свої 
права та повинні виконати свої обов’язки відповідно до 
договору». 

Зазвичай умову про строк нормативно-правові акти ви-
значають як обов’язкову в договорах про передання майна 
в тимчасове користування, виконання робіт, надання по-
слуг. Щодо договорів про передання майна у власність, то 
як істотна така умова майже не зустрічається. Винятком є 
договір дарування з обов’язком передати дарунок у май-
бутньому (ст. 723 ЦК України). У багатьох договорах, які 
за своєю сутністю, звичайно, не є безстроковими [7], сто-
рони не визначають наперед його тривалості, розраховую-
чи на наявність у законі норм, що дозволяють відмовитись 
від договору чи розірвати його.

Проте  в  окремих  випадках  закон  із  певних  причин  є 
більш вимогливим до врегулювання сторонами умови про 
строк. Так, строк дії договору є істотною умовою «за за-
коном» для таких договорів: лізингу; оренди державного 
та комунального майна; оренди земельної ділянки; стра-
хування;  концесії;  транспортного  експедирування;  дого-

ворів про передачу майнових прав  інтелектуальної влас-
ності тощо. У цих договорах сторони зобов’язані узгодити 
строк під загрозою визнання договору неукладеним, проте 
тривалість строку визначають самостійно.

Зустрічаються й інші випадки, коли, вимагаючи чітко-
го встановлення строку договору, закон передбачає їх пев-
ну максимальну та (або) мінімальну межу. Так, прикладом 
граничного строку є положення ч. 4 ст. 93 Земельного ко-
дексу (далі – ЗК) України, за якою строк оренди земельної 
ділянки не може перевищувати 50 років. В окремих ви-
падках у законі встановлюється так звана «вилка» (і міні-
мальний, і максимальний строки), а саме: 1) концесійний 
договір укладається на строк, визначений у договорі, який 
має бути не меншим за 10 років і не більшим за 50 років 
(ч. 1 ст. 9 Закону України «Про концесії»); строк дії дого-
вору оренди об’єкта у сферах теплопостачання, водопос-
тачання  та  водовідведення, що  перебуває  в  комунальній 
власності, визначається сторонами під час його укладення 
й  зазначається  в  самому договорі. Такий  строк не може 
бути меншим за два роки та більшим за тридцять років 
(ч.  1  ст.  13 Закону України «Про особливості передачі  в 
оренду  чи  концесію  об’єктів  у  сферах  теплопостачання, 
водопостачання  та  водовідведення,  що  перебувають  у 
комунальній  власності»). Щодо  договорів,  пов’язаних  зі 
здійсненням прав на результати  інтелектуальної,  творчої 
діяльності, то строк дії таких договорів прив’язується до 
строку чинності відповідних майнових прав на результа-
ти інтелектуальної, творчої діяльності. Проведений аналіз 
стосується строку дії договору, які є умовою договору, «іс-
тотною за законом».

Умови, необхідні для договорів цього виду («умови, іс-
тотні за сутністю зобов’язання»). Зазвичай як приклад 
такої умови називають ціну в будь-якому відплатному до-
говорі,  що  й  підтверджується  презумпцією  відплатнос-
ті договору,  закріпленою ч. 5  ст.  626 ЦК України. Варто 
визнати, що до умов, які прямо як істотні законом не на-
звані,  проте  обов’язково  необхідні  для  договорів  цього 
виду, умова про строк дії договору не стосується. У зна-
чній кількості цивільно-правових договорів невизначений 
строк  дії  таких  правочинів  цілком  відповідає  інтересам 
контрагентів, а подекуди навіть є більш зручним і мобіль-
ним варіантом узгодження строку дії договору.

Окремо варто зазначити, що за жодних умов (навіть за 
взаємною домовленістю контрагентів) сторонами не може 
бути визначений строк дії договору довічного утримання 
(догляду), тому що встановлення строку на момент укла-
дення договору абсолютно суперечить сутності цього до-
говору. 

Умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути 
досягнуто  згоди  («умови,  істотні  за  домовленістю»).  У 
будь-якому  договорі,  навіть  для  якого  нетиповою  є  умо-
ва про строк, строк дії договору, як і будь-які інші строки 
(наприклад, проміжні), може бути передбачений. Так, для 
договорів  доручення,  зберігання,  найму  тощо  строк  дії 
договору набуває правового значення лише тоді, коли він 
визначений домовленістю сторін. Проте це не позбавляє 
сторони права до його спливу достроково розірвати дого-
вір або відмовитись від нього за підстав, передбачених у 
законі та (або) договорі. 

Серед договорів з умовою про строк, «істотною за до-
мовленістю», окремо варто назвати так звані змішані дого-
вори, існування яких підтверджено ч. 2 ст. 628 ЦК Украї-
ни. Як приклад такого договору В.В. Луць називає договір 
найму з окремими елементами договору купівлі-продажу: 

1  За  загальним  правилом,  недотримання  рекомендованої  цивільним  законо-
давством простої письмової форми не викликає недійсності правочину, проте 
сторони  в  разі  виникнення  спору позбавлені  права посилатися на показання 
свідків. Недотримання письмової форми з нотаріальним посвідченням зумов-
лює нікчемність правочину. Як  виняток  із  загального правила недотримання 
простої письмової форми договору  страхування чи кредитного договору має 
наслідком їх недійсність (ст. ст. 981, 1055 ЦК України). 

2 Незважаючи  на надзвичайну важливість умови про предмет для кожного ци-
вільно-правового договору, вона не буде досліджуватися нами у зв’язку з тим, 
що це виходить за межі завдань дослідження.
3  Замість  слова  «час»,  яке  використано  в  чинній  редакції  ч.  1  ст.  631  ЦК  
України, пропонується використати дефініцію «період» у зв’язку з тим, що ви-
значення строку, дане в ч. 1 ст. 251, здійснене саме через термін «період».
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у договорі майнового найму передбачена умова про те, що 
після закінчення строку, на який укладено договір, наймач 
викуповує майно  в  наймодавця  за  залишковою  вартістю 
[8, с. 237]. До відносин сторін у  змішаному договорі  за-
стосовуються у відповідних частинах акти цивільного за-
конодавства про договори, елементи яких містяться у змі-
шаному договорі, якщо інше не випливає з домовленості 
сторін або сутності змішаного договору. 

Проаналізувавши  різні  види  істотних  умов  договору 
й місце серед них строку, можемо заявити про деякі про-
блеми, що зустрічаються на практиці та які порушуються 
в теоретичних дослідженнях. По-перше, варто зазначити, 
що стосовно істотних умов договору можна побачити явні 
суперечності  між  ЦК  України  й  ГК  України.  ГК  Украї-
ни  як  істотні  умови  будь-якого  господарського  договору 
насамперед називає  три умови: предмет, ціну  і  строк дії 
договору  (ч. ч. 3–7 ст. 180), на противагу ЦК України, в 
якому, як уже вказувалося, є лише одна істотна умова для 
всіх  без  винятку  договорів  –  предмет. По-друге,  серйоз-
ною  проблемою  у  вітчизняній  практиці  є  те,  що  окремі 
акти  законодавства  штучно  та  безпідставно  збільшують 
перелік  істотних  умов  договору.  Варто  визнати,  що  при 
дотриманні переліку цих умов можливість укладення пев-
них договорів видається взагалі нереальною. Тим більше, 
що непогодження однієї з таких умов, виходячи з правил 
ЦК  України,  свідчить  про  відсутність  факту  укладення 
договору. Як приклад можна назвати Закон України «Про 
житлово-комунальні послуги». Цей нормативний акт на-
дає перелік у 18 «істотних умов». Отже, проведений ана-
ліз свідчить, що перелік істотних умов договору повинен 
бути обґрунтованим, необхідним і достатнім. 

Отже,  істотні умови відображають природу договору, 
відсутність будь-якої з них не дає змоги сторонам викона-
ти обов’язки, які покладаються на них за договором [9, с. 
177] (варто додати, що в тому вигляді, який би повністю 
відповідав намірам і бажанням сторін).

Відсутність  усіх  істотних  умов,  як  уже  зазначалося, 
дає можливість ставити питання про те, чи є договір укла-
деним. Ю.В. Сбітнєв указує, що питання оспорення факту 
укладення  договору  у  зв’язку  з  відсутністю  погодження 
всіх істотних умов доцільно ставити до моменту початку 

виконання договору (точніше, до моменту прийняття цьо-
го виконання позивачем). Оскільки, на думку автора, факт 
прийняття виконання якраз і свідчить про погодження всіх 
необхідних і достатніх умов [10, с. 72]. І дійсно, на практи-
ці часто зустрічається ситуація, коли суб’єкти господарю-
вання, не приділяючи належної уваги процесу укладення 
договору, належним чином виконують усі зобов’язання за 
таким договором. Відповідно, договір припиняється вико-
нанням. У такому випадку соціально негативний наслідок 
такого  договору  відсутній.  Більше  того,  негативним  для 
цивільно-правового обороту бачиться подальше визнання 
такого договору неукладеним у разі виникнення судового 
спору, наприклад, про стягнення не повністю здійснених 
платежів  або  неустойки,  передбаченої  вказаним  догово-
ром [11, с. 107]. 

Отже, надзвичайно важливим є узгодження сторонами 
всіх істотних умов договору, зокрема й строків. А для цьо-
го  актуальним  питанням  є  встановлення  переліку  таких 
строків.

Отже, основні висновки можна звести до такого: 
1. Варто відмежовувати умови договору як юридично-

го факту й пункти (реквізити) договору як документа, що 
й має бути відображено в законодавстві. 

2. До істотних умов договору належать такі: 
1) умова про предмет договору; 
2) умови, які визнані істотними за законом («істотні за 

законом»); 
3) умови, необхідні для договорів цього виду («істотні 

за сутністю зобов’язання»); 
4) умови, щодо яких за заявою однієї зі сторін має бути 

досягнуто згоди («істотні за домовленістю»). 
3. Пропонується  викласти  ч.  1  ст.  628 ЦК України  в 

такій  редакції:  «Зміст договору становлять умови, ви-
значені на розсуд сторін і погоджені ними, й умови, які є 
обов’язковими відповідно до актів цивільного законодав-
ства». 

4.  Установлено,  що  ч.  1  ст.  631  ЦК  України  потріб-
но  викласти  в  такій  редакції: «Строком договору є пе-
ріод, протягом якого сторони можуть здійснити свої  
права та повинні виконати свої обов’язки відповідно до 
договору».
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ДЕЯКІ ПиТАННЯ КОЛІЗІЙНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШЛЮБНО-СІМЕЙНих ВІДНОСиН 

SOME ISSUES Of COLLISION rEgULaTION Of MarITaL-CONJUgaL rELaTIONS
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кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті проаналізовані шлюбно-сімейні відносини під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів, розглянуті підстави дійсності шлюбу 
за законодавством деяких держав, названі основні колізійні прив’язки щодо регулювання шлюбно-сімейних відносин.

Ключові слова: родина, сім’я, шлюб, шлюб за участю іноземного елемента, укладення та реєстрація шлюбу, визнання зарубіжного 
шлюбу, міжнародні конвенції з питань сім’ї та шлюбу. 

В статье проанализированы брачно-семейные отношения под влиянием внутренних и внешних факторов, рассмотрены основания 
действительности брака по законодательству отдельных государств, названы основные коллизионные привязки для регулирования 
брачно-семейных отношений.

Ключевые слова: род, семья, брак, брак с участием иностранного элемента, заключение и регистрация брака, признание зарубеж-
ного брака, международные конвенции по вопросам семьи и брака. 

The article analyses marital and conjugal relations influenced by internal and external factors; foundations for recognizing marriage validity 
due to some states legislation are considered; the main connecting factors for regulating marital and conjugal relations are defined.

Key words: relatives, family, marriage, marriage to a foreigner, marriage registration, recognition of a marriage registered abroad, international 
conventions as to family and marriage issues.

Постановка проблеми. Сучасні шлюбно-сімейні від-
носини зазнають значної трансформації під впливом різ-
них факторів, як внутрішніх, так  і  зовнішніх. Внутрішні 
чинники проявляються в різному ставленні до шлюбу (не-
розумінні частиною суспільства юридичного закріплення 
цього  інституту,  збільшенні  кількості  громадян, що про-
живають  у  «громадянському  шлюбі»),  в  результаті  чого 
значне  число  дітей  зростає  в  неповних  сім’ях.  Зовнішні 
фактори привносять свій негативний вплив через усвідом-
лення існування в окремих країнах партнерських відносин 
та одностатевих шлюбів тощо.

Більшість дослідників пишуть про кризу сімейних від-
носин не  тільки  в Україні,  але  і  в  більшості  країн  світу. 
Пропонуються різні шляхи виходу з такої негативної си-
туації.  Серед  них:  пропаганда  інституту  сім’ї,  заборона 
навіть  згадування  існування  гомосексуалізму, ювенальна 
юстиція,  повна  або  часткова  заборона  абортів,  належне 
статеве  виховання,  заборона  або  обмеження  штучного 
запліднення,  різні  підходи  до  сурогатного  материнства, 
вплив  на  одиноких  та  бездітних  громадян  в  основному 
через введення спеціального оподаткування тощо. Усі на-
звані заходи не привели в жодній країні до бажаного ре-
зультату. Навпаки, кількість розлучень зростає, правовий 
інститут  шлюбу  та  сім’ї  потребує  подальшого  врегулю-
ванню як на національному, так і на міжнародному рівні. 

Представники  філософських  досліджень  називають 
такі основні чинники, що призвели до ослаблення інсти-
туту сім’ї: досягнення рівноправності між жінками та чо-
ловіками  (насамперед,  політичний  характер  рівноваги); 
секуляризація шлюбу (допустимість розлучення та акцеп-
тація цього явища суспільством); поява якісних та недо-
рогих контрацептивів та добровільна бездітність;  індиві-
дуалізм як домінуюча життєва стратегія  [1]. Як наслідок 
можна  відмітити  таке:  поширення  малодітності  та  зріст 
однодітності;  стабільна  тенденція  збільшення  кількості 
неповних  сімей,  що  складаються  в  основному  з  матері 
та дитини (набагато рідше – батька та дітей); збільшення 
кількості різновидів сімейних відносин у консенсуальних 
(юридично неоформлених) шлюбах; збільшення кількості 
одинаків, що живуть поза шлюбом тощо.

Метою статті є висвітлення юридичних засад розви-
тку сімейних відносин у сучасних умовах в національно-
му та міжнародно-правому аспектах.

Виклад основного матеріалу. Юридичне визначення 
таких термінів, як «родина», «сім’я», «шлюб», «партнер-
ські відносини», «кохабітація», «подружжя», має різне на-
повнювання в законодавстві окремих країн, окремі термі-
ни законодавчо можуть бути не визначеними.

Родина  як  соціальний  інститут  –  це  форма  органі-
зації  суспільства, що  регулює фізичне  та  духовне  від-
творення  людини,  взаємовідносини  між  подружжям, 
батьками  та  дітьми,  а  також  іншими  членами  родини, 
включаючи опікунів та осіб, над якими встановлена опі-
ка, створюючи системи ролей, санкцій та стандартизо-
вані моделі поведінки. Як правило, в родині виділяють 
шлюбне ядро, навколо якого виникають відносини з ін-
шими родичами. Це своєрідна мала соціальна група, що 
відчуває себе єдиним цілим. Родина не виступає окре-
мим правовим інститутом, виділяється вона, виходячи з 
місцевих звичаїв та традицій, від цього залежить розмір 
родини  (ступінь  спорідненості, що  дозволяє  включати 
родичів  до  родини).  Частіше  для  родини  притаманна 
життєдіяльність на основі спільного економічного, по-
бутового, морально-психологічного укладу та взаємної 
відповідальності.

Поняття «сім’я» є досить багатозначним, а тому в різ-
них суспільствах та культурах визначення його може різ-
нитися та залежати від конкретних  історичних, етнічних 
і соціально-економічних умов, а також від заданих цілей 
дослідження.

Сім’я – соціальна група, яка складається з жінки та чо-
ловіка, які, як правило, перебувають у шлюбі, їхніх дітей 
(власних або прийомних) та інших осіб, поєднаних родин-
ними зв’язками з подружжям; вона є первинним та осно-
вним осередком суспільства. Сім’ю складають особи, які 
спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають 
взаємні права та обов’язки, та навіть ті, що не проживають 
спільно  за  поважних  причин.  Дитина  належить  до  сім’ї 
своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Пра-
ва члена сім’ї має також одинока особа. Сім’я створюється 
на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а 
також на інших підставах, не заборонених законом і таких, 
що не суперечать моральним засадам суспільства.

Сім’єю буде і та спільнота, яка складається не менше 
ніж із двох осіб довільної статевої комбінації, одна з яких 
буде дорослою та матиме легальний  зв’язок  із дитиною. 
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Ці дві особи пов’язані емоційно та економічно та мають 
взаємні права та обов’язки.

Поняття  та  правове  регулювання  сім’ї  здійснюється 
Сімейним кодексом України  та  аналогічними правовими 
актами  іноземних  держав.  Сімейне  законодавство  закрі-
плює права та обов’язки, що мають члени сім’ї. У процесі 
життєвого циклу людини послідовно змінюються її функ-
ції та статус у сім’ї. Особливим статусом наділені діти як 
найменш захищені члени сім’ї, для яких сім’я є середови-
щем, де формуються умови їх фізичного, психічного, емо-
ційного та інтелектуального розвитку. 

Виділяють у світі багато різновидів сімей за різними 
підставами:

– за кількістю партнерів. Моногамна сім’я складається 
з двох партнерів. Для полігамної сім’ї характерним є те, 
що один із подружжя може мати відразу декілька шлюб-
них партнерів;

– за статтю. Сім’я може бути одностатевою і різноста-
тевою. Шведською сім’єю називається сім’я, в якій троє 
людей (двоє з яких однієї статі) живуть разом. При цьому 
відносини між партнерами можуть бути різними, і не за-
вжди мається на увазі спільний секс;

– за кількістю дітей поділяються на бездітні сім’ї, ма-
лодітні  сім’ї  (1-2 дитини);  середньодітні  сім’ї  (3-4 дити-
ни), багатодітні сім’ї (від 5 дітей);

–  за кількістю поколінь. Нуклеарна сім’я  складається  з 
однієї шлюбної пари з дітьми або без дітей. Розширена сім’я 
включає в себе кілька поколінь (дідусів, бабусь, сестер і їхніх 
чоловіків, братів і їхніх дружин, племінників і т.д.).

Як правило, поняття шлюбу та його правове регулю-
вання  визначається  національним  сімейним  або  цивіль-
ним  кодексом,  але  міжнародними  угодами  в  деякій  мірі 
ці  питання  вирішені. Право на  створення  сім’ї  записано 
в Загальній Декларації прав людини (ст. 18), де це право 
не тільки проголошується, але приводяться гарантії з боку 
держави  та  суспільства.  Конвенція  про  згоду  на  взяття 
шлюбу, шлюбний вік та реєстрацію шлюбу також прийня-
та на рівні ООН у 1962 році. У цьому документі закріпле-
но правило, за яким вступати до шлюбу можуть лише ті 
особи, що дають на це згоду особисто в присутності пред-
ставника  влади  та  свідків. Конвенція  прямо  не  визначає 
шлюбний вік, але вимагає від держав, що її підписали, ви-
значити  такий вік,  і  за  умови досягнення  вказаного  віку 
можна реєструвати шлюб. У національному законодавстві 
можуть бути визначені випадки, коли держава надає мож-
ливість укладення шлюбу в більш ранньому віці. Перед-
бачена  обов’язкова  реєстрація  шлюбів  та  порядок  такої 
реєстрації.

У 1978 р. під егідою ООН прийнята Конвенція укла-
дення та визнання дійсності шлюбів. За цим нормативним 
актом  формальні  умови  укладення  та  реєстрації  шлюбу 
визначаються  за  законом  місця  укладення  шлюбу.  Дер-
жава може вимагати виконання та підтвердження матері-
альних умов укладення шлюбу, що встановлені вимогами 
особистого  закону кожного,  хто  вступає  в шлюб. Визна-
чають умови, коли положення цієї Конвенції не застосо-
вуються, особлива увага приділяється визнанню шлюбів, 
укладених за кордоном. Передбачається видача всіма дер-
жава свідоцтва про одруження

У  конституціях  деяких  зарубіжних  країн  ми  находи-
мо визначення сім’ї. Так, наприклад, у Конституції Італії 
сім’єю визнається природній союз, що заснований шлю-
бом. Конституція Греції розглядає сім’ю як основу збере-
ження та розвитку нації. У Конституції Ірландії закріплено 
положення про те, що держава визнає сім’ю як природне 
джерело та об’єднуючу основу суспільства.

Досить часто дослідники говорять про тотожність та-
ких понять, як «родина» та «сім’я», але вказують на біль-
шу кількість членів родини та тісніші зв’язки серед членів 
сім’ї.  Щоправда,  такі  відмінності  не  дають  можливості 
віддаляти поняття одне від одного.

Для юристів  найбільший  інтерес  представляє  поняття 
«шлюб». Шлюб – це добровільний, рівноправний союз між 
жінкою і чоловіком, спрямований на закріплення сім’ї, він 
є суспільно визнаним і санкціонованим юридично, або зви-
чаєм , який має на меті створення сім’ї, її легалізацію в сус-
пільстві. Шлюб розглядається як соціальна форма відносин 
між чоловіком  і жінкою, яка  історично змінюється. Через 
шлюб суспільство впорядковує і санкціонує їх статеве жит-
тя,  встановлює  подружні  і  батьківські  права  й  обов’язки. 
Цей  союз  може  бути  визнаний  шлюбом  тільки  за  умови 
його відповідності певним вимогам: якщо забезпечена фор-
ма  та  порядок  його  укладання  (процедура  оформлення), 
якщо дотримані умови його укладання (є умови для вступу 
в шлюб,  відсутні  обставини, що перешкоджають  вступу). 
Особливо це актуально для укладення шлюбу з іноземним 
елементом у зв’язку з тим, що такі умови визначаються од-
ночасно  двома  правопорядками  (особистим  законом  кож-
ного, хто укладає шлюб), оскільки в різних державах зміст 
таких вимог суттєво відрізняється.

У  науці  міжнародного  приватного  права  активно  ви-
користовують  такі  поняття,  як  «шлюб міжнародного  ха-
рактеру»,  «шлюб  за  участі  іноземного  елемента»,  яким 
притаманні такі чинники: а) в шлюбі приймає участь іно-
земний елемент (фізична особа); б) регулювання відповід-
них відносин із застосуванням іноземного права; в) зару-
біжне місце укладення шлюбу [4]. 

Перше визначення шлюбу на території сучасної Укра-
їни  набуло  поширення  разом  із  приходом  візантійських 
джерел церковного права та ввійшло до глави 49 «Корм-
чої  книги»,  де  записано  так:  «Брак  есть  мужеви  и жене 
сочетание, событие во всей жизни, божественныя и чело-
веческия правды общение» [2]. У цьому визначенні про-
являється  церковне  таїнство.  Як  говорить  Біблія,  «..що 
Бог об’єднав,  того людина нехай не розлучає»  [Євангліє 
від Матф. 19:6; Марк. 10:9]. Принцип довічного шлюбу не 
виконувався  та  і  не  виконується,  але  він  значно впливає 
на  міцність  сім’ї,  а  розлучення  набуло  ознак  правового 
інституту, що  регулюється  державою  і  церквою. Взагалі 
релігійний аспект був притаманний шлюбу в дорадянську 
епоху, за часів соціалізму значення його зменшилось, а за-
раз церква знову активно хоче приймати участь у цій сфе-
рі. У багатьох сучасних державах релігійні організації ак-
тивно впливають на сімейне життя громадян. Сповідання 
нареченими різних релігій було та й зараз визначається як 
певна перешкода для укладення шлюбу для певних кате-
горій віруючих. 

У ст. 21 Сімейного кодексу України міститься понят-
тя шлюбу, а також юридично закріплені питання про во-
лодіння  майном,  матеріальні  обов’язки  подружжя  один 
щодо одного і щодо дітей, про вік вступу в шлюб, комп-
лекс  норм,  пов’язаних  із  розлученням,  тощо.  Чималий 
комплекс  питань,  пов’язаних  зі  шлюбом,  регулюється 
мораллю, звичаями, традиціями. До них належать норми 
залицяння, шлюбного вибору, дошлюбної поведінки, ви-
ховання дітей, сімейного відпочинку тощо. 

Шлюб  як  сімейний  союз  жінки  та  чоловіка  повинен 
бути в Україні зареєстрованим у державному органі реє-
страції актів цивільного стану. Державна реєстрація шлю-
бу  встановлена  для  забезпечення  стабільності  відносин 
між жінкою та чоловіком, охорони прав  та  інтересів по-
дружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та сус-
пільства та є підставою для виникнення прав та обов’язків 
подружжя. Такий шлюб стає легалізованим та легітемова-
ним державою.

Значного  поширення  у  світі  набули  цивільні шлюби. 
Спочатку  під  терміном  «цивільний  шлюб»  розуміли  сі-
мейні  стосунки,  які  не  освячені  таїнством  вінчання,  але 
визнані  державою.  За  часів  СРСР  цивільний  шлюб  іс-
нував  як  противага  традиційному  церковному.  Зараз  під 
цивільним шлюбом розуміють добровільне спільне меш-
кання  і  ведення  спільного  господарства  двома  людьми, 
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жінкою і чоловіком, без юридично оформлених взаємних 
зобов’язань, і народжені в цих відносинах діти. Сімейний 
кодекс України визнає «цивільний шлюб» однією з форм 
організації  сім’ї,  оскільки  законодавства  багатьох  країн 
Європи. Дослідники відмічають збільшення кількості та-
ких шлюбів в Європі.

Виділяють церковні шлюби, коли відносини індивідів 
визнані Церквою за спеціальною релігійною процедурою. 
В окремих країнах існують конкордатні шлюби (такі шлю-
би, що укладені  в церкві  та  є  визнаними державою). Це 
викликано  тою  підставою,  що  держава  уклала  договір  і 
передала функцію реєстрації шлюбів церкві, або положен-
нями  законодавства  встановлено рівноправність надання 
шлюбів  як  священнослужителями,  так  і  відповідними 
представникам влади (держслужбовцями). 

Подружжям  є  ті  особи,  що  з  метою  створення  сім’ї 
та можливого народження дітей набули такого стану для 
себе, довели до відома оточуючих. СК України в ст. 21 на-
голошує про те, що проживання однією сім’єю жінки та 
чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення в них 
прав  та  обов’язків  подружжя.  Законодавство  більшості 
країн не пов’язує виникнення прав та обов’язків подруж-
жя з укладенням шлюбу. Сімейне законодавство України 
поняття  «подружжя»  застосовує  тільки  під  час  розгляду 
прав та обов’язків кожного з них.

Відносно нове поняття «партнерство» ще не знайшло 
свого відображення та закріплення в національному зако-
нодавстві. Більшість країн Європи санкціонують партнер-
ські зв’язки між двома особами будь-якої статі. Після ле-
галізації партнерських зв’язків особи набувають частину 
прав зареєстрованого подружжя, в першу чергу, – майнові 
права.  Держави  детально  не  формалізують  партнерські 
відносини, це стосується укладання та реєстрації партнер-
ських відносин; не встановлюються заходи щодо захисту 
тривалості існування партнерства. 

Кохабітація,  або  конкубінат  часто  прирівнюють  до 
шлюбу, тому що це є тривале співжиття двох людей. Дер-
жава  прирівнює  конкубінат  до  звичайного  зареєстрова-
ного шлюбу  під  час  судового  процесу  про  поділ  майна, 
оскільки саме тоді свідки підтверджують факт спільного 
проживання осіб як подружньої пари або нотаріально за-
реєстрованого співжиття.

Статевий  фактор  зараз  втрачає  свою  перевагу,  що 
особливо  характерно  для  Старого  світу,  де  Європей-
ський парламент у  1994 році  записав  у  своєму рішенні 
таке:  «Виключити  перешкоди  в  легалізації  постійних 
гомосексуальних  зв’язків».  Різний  поділ  людей,  у  тому 
числі  і  за  статтю,  зараз  визнається некоректним. Такий 
підхід є необов’язковим для держав Європейського Со-
юзу, але саме із цього часу почався етап легалізації одно-
статевих шлюбів. Одні  держави  прирівняли  гомосексу-
альні стосунки до окремих форм співжиття (кохабітація  
або партнерство), а  інші пішли далі – прирівняли гомо-
сексуальні шлюби до гетеросексуальних (однаковий пра-
вовий статус).

Партнерський  зв’язок  виникає  після  його  реєстрації 
та може виникати між партнерами різної статі. Держава, 
на відміну від шлюбних відносин, не дбає про тривалість 
та  міцність  партнерства,  але  забезпечує  певне  правове 
регулювання, в першу чергу, майнових відносин. Для ре-
єстрації  достатньо  того, щоб лише одна  особа  була  гро-
мадянином цієї держави або проживала тривалий період 
на території держави, де допускаються партнерські відно-
сини. Встановлені такі обмеження для осіб, що реєстру-
ють партнерські відносини: досягнення ними повноліття, 
а також вони не можуть бути родичами, або перебувати в 
попередньо зареєстрованому шлюбі та партнерстві.

За  своїм  статусом  партнерство  наближається  до  зви-
чайних шлюбів. У той же час є відмінності. Партнери од-
нієї статі не можуть всиновлювати дітей; жінка, як учас-
ник одностатевого партнерства, не може ставити питання 

про штучне  запліднення для народження дитини; не  ви-
знається одностатеве партнерство тоді, коли функції реє-
стратора належать церковним органам, а церква на визнає 
гомосексуальні шлюби.

На сьогодні поряд  із  традиційними набувають поши-
рення  також  одностатеві шлюби.  Вперше  вони  були  до-
зволені в Нідерландах, а зараз такі шлюби реєструються 
більш ніж у 20 країн світу. Факт реєстрації такого шлюбу 
закріплює за парою певні права, як-то: право на спільне 
майно, право на аліменти, право на спадкування, соціаль-
не  та  медичне  страхування,  право  на  спільне  прізвище, 
право не свідчити в суді проти подружжя, право виступати 
довіреною особою від  імені чоловіка у випадку його не-
дієздатності за станом здоров’я, право на розпорядження 
тілом у випадку його смерті, право на спільне батьківство 
та виховання прийомних дітей, а також інші права, які не 
мають незареєстровані пари.

У світі багато як прихильників, так і противників та-
ких  шлюбів.  Перші  закликають  слідувати  за  змінами  в 
суспільстві,  що  ведуть  до  ліквідації  нерівноправності 
між  людьми,  зокрема  у  сфері  сексуальних  переваг. Дру-
гі  заявляють  про  те,  що  порушуються  засади  існування 
цивільного  суспільства  та  законодавства,  коли  на  зміну 
термінам «чоловік», «жінка», «батько», «мати» приходять 
загальні терміни «подружжя 1», «подружжя 2», «батько 1» 
та  «батько  2»,  тим  самим  переглядається  принцип  іден-
тичності людини, коли втрачається статева належність та 
відмінності, що пов’язані із цим.

Американський вчений М. Страссер вказує на те, що 
Верховний  суд  США  визнав,  що  певні  права  входять  у 
право  на  приватність,  включаючи  право  на  шлюб,  діто-
народження,  контрацепцію,  сімейні  стосунки,  виховання 
та освіту дітей. Це положення є дуже важливим, оскіль-
ки законодавчі акти, що обмежують право на приватність, 
будуть  скасовані  як  неконституційні  [3].  Верховний  суд 
США постановив у 2015 р. легалізувати реєстрацію всіх 
одностатевих  шлюбів  на  всій  території  країни,  а  тому 
право  на  шлюб  одностатевого  подружжя  також  входить 
до  права  на  приватність,  яке  захищається  Конституцією 
США.

Закон України «Про міжнародне приватне право»  за-
значає те, що право на шлюб визначається особистим зако-
ном кожної з осіб, які подали заяву про укладення шлюбу. 
Правозастосовчий орган повинен встановити матеріальні 
умови дійсності шлюбу, що визначені національним зако-
нодавством тих країн, з яких походять заявники. Підстави 
дійсності шлюбу  для  українських  громадян  закріплені  в 
статтях 22, 24-46 СК України. Утім, наш закон поширює 
дію  вимог  Сімейного  кодексу  щодо  підстав  недійсності 
шлюбу  і на  іноземці за умови укладення шлюбу в Укра-
їні. Що  стосується  іноземних  громадян,  осіб  без  грома-
дянства, то, крім врахування вказаних вимог СК України, 
додатково підстави дійсності/недійсності шлюбів витіка-
ють з їх національних законів, релігійних, традиційних та 
моральних  постулатів,  чинних  у  країні  іноземця.  У  разі 
потреби до реєстрації шлюбу необхідно зібрати необхідні 
дозволи, документи та клопотання, і лише тоді цей шлюб 
буде визнаватись не тільки в Україні, але і в державі, з якої 
походить іноземний елемент. Саме так проявляється осо-
бистий закон суб’єктів сімейних відносин (lexpersonalis у 
самих різних конфігураціях).

Одночасно  необхідно  врахувати  і  другу  форму-
лу  прикріплення  «закон  місця  укладення  шлюбу» 
(lexlocicelebrationis), тому що форма та порядок укладен-
ня шлюбу в Україні визначаються законодавством України 
(ст.56 Закону України «Про міжнародне приватне право»). 
Саме тут враховуються формальні умови укладення шлю-
бу. Важливо те, що нашим законодавством дозволено ре-
єструвати не  тільки  змішані шлюби  за  участю  громадян 
України, але також шлюби між іноземцями та особами без 
громадянства. 
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Законодавством передбачена можливість для громадян 
України, що проживають за  її межами, укладати шлюб в 
консульській  установі  або  дипломатичному  представни-
цтві України  за кордоном згідно  з правом України. Ана-
логічні положення є в нормативних актах багатьох інших 
держав, що мають свої установи на території України.

Право  укладати  шлюб  з  іноземними  громадянами 
наші громадяни мали не завжди, були такі обмеження за 
законодавством інших країн. Так, у 1947 р. Спеціальною 
постановою уряду СРСР були заборонені шлюби між гро-
мадянами  Радянського  Союзу  та  іноземцями,  вона  мала 
зворотну силу. Прийняття цього акту пов’язано з тим фак-
том, що радянські військовослужбовці тривалий час про-
ходили  службу  за  кордоном,  де  частина  із  них  створили 
сім’ю із жінками-іноземками. У результаті створені сім’ї 
не були визнані, а жінкам заборонили в’їзд до Радянського 
Союзу. Дещо за інших підстав тривалий час були заборо-
нені шлюби в США. Такими підставами були відмінності 
за расовою та національними ознаками, що були відмінені 
в 1967 р. як перешкоди для укладення шлюбу.

Реєстрація  шлюбу  сприяє  стабільності  відносин  між 
чоловіком та жінкою, забезпечує охорону інтересів сім’ї, 
дітей,  проживаючих  у  родині,  а  також  інтересів  сус-
пільства  та  держави.  Реєстрація  шлюбів  в  Україні  здій-
снюється  в  державних  органах  РАЦС  та  посвідчується 
Свідоцтвом  встановленого  зразка.  Ряд  держав  передала 
функцію реєстрації шлюбів у  відання релігійних органі-
зацій  різноманітних  вірувань,  які  видають  визнаний  до-
кумент, що посвідчує укладений шлюб. Ще група держав 
переклала право вибирати орган реєстрації шлюбу на осіб, 
що вступають у шлюб. У цих країнах однакове значення 
мають шлюби, що укладені у створених державою органів 
реєстрації або в релігійних установах.

У будь-якому випадку подається  заява встановленого 
зразка  особисто  або  через  представників  (у  випадку  не-
можливості особистої подачі заяви за поважних причин) 
та документи, що підтверджують відсутність причин, які 
можуть привести до недійсності шлюбу. Документи, по-
дані іноземними мовами, повинні бути легалізовані, якщо 
договорами між країнами не встановлено інший порядок 
подачі та прийому документів. Визначається час та місце 
реєстрації шлюбу, як правило, за законом місця реєстрації.

Шлюби  можуть  укладати  українські  громадяни  між 
собою та з іноземцями за межами України, заборони на це 
немає. Досить часто порядок реєстрація шлюбів в інозем-
них державах  значно відрізняється. Такі  відмінності мо-
жуть привести до ситуації, що шлюби, чинні в одній дер-
жаві, не визнаються такими в іншій («кульгаві шлюби»). 
Така ситуація викликана відмінностями в колізійному та 
матеріальному праві різних правопорядків.

Громадяни України за умови укладення шлюбу за кор-
доном повинні виконати в повному обсязі вимоги місце-
вого закону. Додатково необхідно подати такі документи: 
довідку  про  сімейний  стан;  свідоцтво  про  розлучення; 
свідоцтво про смерть чоловіка/дружини; довідку про стан 
здоров’я; довідку з місця проживання; довідку про несу-
димість і таке інше. Точний перелік таких документів та 
їх зміст буде залежати від місцевого закону тієї держави, 
де реєструють шлюб. Умови матеріального характеру ви-
значають шлюбну правоздатність та дієздатність та поді-
ляються на позитивні  (шлюбний вік  та взаємна  згода на 
вступ до шлюбу) та негативні (заборона або дозвіл перебу-
вання в іншому шлюбі, заборона або дозвіл одностатевих 
шлюбів та інше). Перелік умов буде залежати від правової 
сім’ї, до якої належить конкретний правопорядок, та тих 
традицій, що склались у суспільстві.

Формальні умови стосуються форми укладання шлю-
бів, що є цивільною (державною), релігійною (церковною) 
та змішаною формами. Виконання в повному обсязі мате-
ріальних та формальних умов завжди веде до ситуації, за 
якої шлюб  буде  визнано  всіма  державами,  де  подружжя 

має правові інтереси, тим самим зникне вказане явище – 
«кульгаві шлюби».

Шлюб,  укладений  громадянами  України  за  кордоном 
відповідно  до  права  іноземної  держави,  буде  визнаватись 
дійсним в Україні за умови додержання щодо громадянина 
України вимог Сімейного кодексу України щодо підстав не-
дійсності шлюбу  (ст. 58 Закону України «Про міжнародне 
приватне право»). Документи, складені нашими громадяна-
ми за кордоном, за умови поширення їх дії на Україну, пови-
нні пройти етап консульської легалізації, що визначаються 
відповідними нормативними актами Міністерства закордон-
них справ, якщо договорами ця процедура не була спроще-
на або взагалі  відмінена. Якщо громадянин України набу-
ває громадянство іноземної держави, вимога ст. 58, названа 
вище, втрачає свою актуальність. Україна завжди визнає за-
рубіжні шлюби на засадах взаємоповаги та взаємності.

Питання  сім’ї  та шлюбу  можуть  додаткового  регулю-
ватися дво– та багатосторонніми договорами про правову 
допомогу, де визначаються конкретні органи, що проводять 
реєстрацію шлюбів,  закріплюються формальні  умови  для 
укладення  шлюбу,  можуть  бути  враховані  норми  націо-
нальних традицій та обрядів. Позитивно вплинули на роз-
виток  міжнародного  сімейного  права  положення  Гаазької 
конвенції про укладення та визнання дійсності шлюбів від 
14.10.1978 р. 

У  законодавстві  багатьох  країн  містяться  положення 
вчинення визначених дій до реєстрації шлюбу. Наші тлумач-
ні словники та більшість громадян виділяють таке поняття, 
як «заручини», а особи після заручення стають «наречени-
ми», тобто тими, хто прийняв рішення та повідомили всім 
про  свої  наміри. СКУ  зараз  не  регулює  етап  дошлюбних 
відносин, тільки констатує факт, що з моменту подачі заяви 
особи стають нареченими. У державах, де дуже сильні на-
родні традиції та вплив релігії, цей етап частіше регулюєть-
ся законом. Так, за ст.118 ЦК Туреччини нареченими визна-
ються особи, що дали обіцянку одружитися, це стосується 
також і малолітніх дітей. Заручини малолітніх осіб без зго-
ди законних представників не тягнуть правових наслідків. 
Відповідальність заручених осіб у Туреччині наступає тоді, 
коли один із заручених розірве заручини без обґрунтованих 
причин. Сімейний  кодекс Туреччини  дає можливість  ста-
вити питання про компенсацію не тільки матеріальну, але 
й моральну. Право вимагати компенсацію мають батьки та 
особи, що їх заміняють, у тому випадку, коли зарученими є 
малолітніми особами. Закон встановив строк позовної дав-
ності щодо таких справ у 1 рік. 

У ході укладення шлюбу деякі пари укладають контракт, 
що додатково ускладнює  загальну процедуру виникнення 
шлюбних  відносин. Ще  з  давніх  часів  виникнення  нової 
сім’ї супроводжувався подарунками близьких, сплатою ка-
лиму чи викупу, а тому майнові відносини займають одне з 
головних місць у сімейних стосунках. В Європі шлюб ви-
знавався своєрідним економічним союзом, що потребував 
додаткового  регулювання.  Укладався  він  попередньо  на 
етапі сватання чи заручин, діяти починав після одруження. 
Такий договір був характерним для України. Щоправда, в 
часи радянського періоду такий договір втратив своє зна-
чення.

До  чинного  законодавства  України  цей  інститут  по-
вернувся в 1993 році під назвою «шлюбний контракт» та 
визначається  як  письмовий,  нотаріально  посвідчений  до-
говір  осіб,  які  подали  заяву  про  реєстрацію шлюбу,  а  та-
кож подружжя, що перебуває в шлюбі, щодо регулювання 
майнових відносин. Сторонами такого договору наш закон 
називає  членів  майбутнього  або  чинного  подружжя.  Інші 
держави допускають укладати договір також батьків, опіку-
нів та інших осіб, які в тій чи іншій мірі мають відношення 
до подружжя чи їх майна. На нашу думку, подібне правило 
повинно знайти своє місце і в Україні. Більшість осіб, що 
беруть шлюб, мають дуже опосередковане відношення до 
майна, що їм передають батьки та інші родичі.
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Шлюбний договір визначає порядок поряд використан-
ня майна  в шлюбі,  і, що особливо важливо,  визначається 
доля майна під час розлучення. До цього договору не  за-
стосовується в повному обсязі принцип «автономії волі», а 
тому учасники можуть здійснити тільки обмежений вибір. 
Сторони можуть обрати для регулювання своїх відносин: 
право особистого закону одного з подружжя; право країни 
постійного проживання одного  з подружжя; право країни 
місця знаходження нерухомості. Загальна тенденція євро-
пейських країн  із цього питання свідчить про можливість 
сторін у повному обсязі керуватись принципом «автономії 
волі» у випадку укладення шлюбного контракту.

Висновки. Підсумовуючи  вищесказане,  можна  при-
йти до висновку, що регулювання шлюбно-сімейних від-
носин у значній мірі залежить від умов розвитку певного 
суспільства. Дуже обережно необхідно підходити до уні-
фікації міжнародних документів, що регулюють ці питан-
ня. У той же час з’явилася потреба в більш чіткому визна-
ченні  дійсності шлюбу  за  особистим  законом  кожного  з 
подружжя, що унеможливить  ситуації,  коли шлюб,  який 
визнається в одній або декількох державах, не визнається 
в інших. Удосконалення правових понять шлюбно-сімей-
них відносин за участю іноземного елемента забезпечить 
їх ефективне колізійне регулювання.
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У статті встановлюється правова природа категорії «наставництво», а також подібні та відмінні ознаки зі схожими категоріями.  
У цьому аспекті проаналізовано досвід таких країн, як Росія, США, Казахстан. Автором зроблено висновок, що інститут помічників є більш 
схожим з інститутом наставництва та патронату, хоча й має відмінності.

Ключові слова: наставництво, опіка, піклування, патронат, колізія, представник, помічник, договір, дитина, інтерес, міжнародний акт.

В статье устанавливается правовая природа категории «наставничество», а также подобные и отличительные признаки с похожими 
категориями. В этом аспекте проанализирован опыт таких стран, как Россия, США, Казахстан. Автором сделан вывод, что институт по-
мощников более похож на институт наставничества и патроната, хотя и имеет ряд отличий.

Ключевые слова: наставничество, опека, попечительство, патронат, коллизия, представитель, помощник, договор, ребенок, инте-
рес, международный акт.

The article sets out the legal nature of the «coaching» category, as well as similar and distinctive features of similar categories. In this aspect, 
we analyzed the experience of countries such as Russia, USA, Kazakhstan. The authors concluded that the institution assistants more like 
mentoring institute, although it has differences.

Key words: mentoring, guardianship, guardianship, collision, representative, assistant contract, child, interest the international act.

Постановка проблеми. Дитина-сирота  або  дитина, 
яка  позбавлена  батьківського  піклування,  –  це  фізичні 
особи, які мають особливе правове становище в суспіль-
стві та потребують підвищеного захисту з боку держави. З 
огляду на це вдосконалення законодавства, ефективне ви-
рішення питань порушення прав зазначеної категорії осіб 
на практиці є важливою гарантією захисту прав і законних 
інтересів громадян.

Стан дослідження. Проблеми здійснення прав та за-
хисту прав фізичних осіб, які потребують особливої уваги, 
зокрема дітей-сиріт або дитин, позбавлених батьківського 
піклування, осіб, яким надається помічник, оскільки вони 
потребують  допомоги  тощо,  досліджувалися Н.А. Абля-
тіповою,  Н.А.  Д’ячковою,  Н.М.  Єршовою,  О.І.  Карпен-
ко,  С.Г.  Керимовим, У.В. Кмецінською, О.В. Макаренко,  

С.Є.  Морозовою,  Г.М.  Нечаєвою,  О.Й.  Пергаментом,  
Д.В. Прутяном, І.А. Яніцькою та ін.

У зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про за-
безпечення організаційно-правових умов соціального  за-
хисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування» щодо наставництва» [1] потребує дослідження 
така категорія, як наставництво. 

Метою статті є комплексний теоретичний аналіз пра-
вової природи наставництва в Україні  та  за кордоном та 
відмежування його від схожих інститутів, зокрема таких, 
як інститут помічника, опіка та піклування та ін.

Виклад основного матеріалу. Діти не повною мірою 
здатні  усвідомити  свої  інтереси.  При  цьому  дитина  має 
право висловлювати свою думку в сім’ї під час вирішен-
ня будь-якого питання, що зачіпає її інтереси (ст. 171 СК 
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України). Оскільки вона усвідомлює свої потреби на своє-
му психологічному рівні, то їй завжди потрібна підтримка. 
Запорукою цього може стати підтримка наставника.

За кордоном ідея наставництва діє давно. У соціальній 
практиці США та європейських країн широко використо-
вуються програми із залученням наставників (Mentorings 
programs).  Прикладом  може  бути  відома  програма  «Big 
Brothers  Big  Sisters  of  America  (BBBS)».  Ця  програма 
використовується  в  14  країнах-учасницях  Міжнародної 
програми  наставництва  «Наставнікі.орг»  (Великі  брати, 
Великі  сестри):  Росії,  США,  Канаді,  Німеччині,  Ізраїлі, 
Австралії, Новій Зеландії, Казахстані та ін. 

Також  у  соціальній  практиці  США  та  європейських 
країн існують стандарти програм незалежного проживання 
Independent living programs, коли молода особа групи ризи-
ку проживає самостійно, а соціальний працівник здійснює 
її супровід і підтримку (Semisupervised apartments) [2].

Також у США діє іншої програма Philadelphia Futures 
під назвою SponsorA-Scholar (SAS), в якій індивідуально 
підібрані наставники в багатьох відношеннях виконують 
функції сурогатних батьків, задають успішну рольову мо-
дель, стежать за прогресом учня, забезпечують соціальну 
підтримку і заохочення. SAS надає учасникам фінансову 
допомогу в розмірі 6000 дол. у період навчання в коледжі, 
якщо вони обирають одне з акредитованих дво– або чоти-
рирічних навчальних закладів.

Програма  QOP  (Quantum  Opportunity  Programme)  в 
США багато в чому аналогічна SAS. Основна мета про-
грами полягає в тому, щоб поліпшити академічні недоліки 
серед середньої школи у віці молодих людей із низькими 
оцінками ризику відсіву зі школи. Відмінність цієї програ-
ми полягає в тому, що вона надає учасникам – представни-
кам неблагополучних меншин консультації  та фінансову 
винагороду (1 дол. безпосередньо і 1 дол. до фонду коле-
джу) за кожну годину, проведену за діяльністю, яка спря-
мована  на  поліпшення  соціальних  і  ринкових  навичок. 
Заслуговують  розгляду ще  дві  програми.  STEP  (Summer 
Training  and  Employment  Programme)  надає  корекційне 
академічне навчання та роботу для неблагополучних під-
літків у віці від 14 до 15 років – 110 годин занять і 90 годин 
роботи на неповний день протягом літа [3].

У Росії діє російське відділення міжнародної неурядо-
вої  організації  Великі  Брати  Великі  Сестри  Інтернешнл 
(Big Brothers Big Sisters  International). У цій  державі  на-
ставництво  (гостьовий  режим,  сім’я  вихідного  дня)  є 
формою  допомоги  дитині  без  оформлення  її  постійного 
проживання  у  сім’ї.  Схожий  проект  «Наставництво  над 
дітьми-сиротами» діє й у Казахстані в місті Алма-Аті, де 
будь-який бажаючий може взяти наставництво над дітьми 
з дитячих будинків. Головною рисою наставництва в цій 
державі є те, що відносини між наставником і вихованцем 
будуються без будь-яких соціально-правових та сімейних 
зобов’язань, лише на основі довіри і дружби [4].

Отже,  можна  зробити  попередній  висновок,  що  на-
ставництво  дає  можливість  дитині  отримати  моральну 
підтримку  і  допомогу  не  тільки  в  той  період,  коли  вона 
гостює в наставника, але й під час її перебування в уста-
нові для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, та в майбутньому житті, тому що зазвичай між 
наставником та дитиною виникають певні контакти шля-
хом листування, телефонних розмов та  ін. Таким чином, 
у дитини з’являється «родич» і друг, який робить дитину 
не настільки самотньою, підвищує її самооцінку і рівень 
ієрархії серед дітей в установі для дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених  батьківського  піклування.  Часто  наставники 
допомагають дітям  із лікуванням, придбанням одягу, ви-
бором  професійної  орієнтації,  дають  корисні  поради,  як 
діяти в тих чи інших ситуаціях.

В  Україні  тільки  з’явився  інститут  наставництва  на 
підставі  Закону  України  «Про  внесення  змін  до  Зако-
ну  України  «Про  забезпечення  організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них  батьківського  піклування»  щодо  наставництва»  від 
08.09.2016 р. № 1504-19 у редакції від 07.10.2016 р., яким 
було внесено зміни до закону України «Про забезпечення 
організаційно-правових  умов  соціального  захисту  дітей-
сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування», 
який передбачає законодавче визначення поняття «настав-
ник» над дітьми-сиротами і дітьми, позбавленими батьків-
ського піклування.

Згідно  зі  ст.  1  зазначеного  Закону наставництво  –  це 
добровільна безоплатна діяльність наставника  з надання 
дитині, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, по-
збавлених  батьківського  піклування,  або  іншому  закладі 
для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насам-
перед у підготовці до самостійного життя.

Але хоча й відбулося доповнення Закону новою стат-
тею, однак ст. 1 не містить визначення терміна «інші за-
клади для дітей». Так, у цій статті зазначено, що заклади 
для дітей-сиріт  і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, – медичні, навчальні, виховні заклади, інші заклади 
та  установи,  в  яких  проживають  діти-сироти  і  діти,  по-
збавлені батьківського піклування. Проте немає уточнен-
ня і чіткого переліку, які саме «інші заклади та установи» 
маються на увазі.

Якщо порівнювати наставництво з формами виховання 
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
то перша ознака, яка відрізняє наставництво, зокрема від 
усиновлення або  інших сімейних форм виховання дітей-
сиріт  і  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  по-
лягає в тому, що між наставником і дитиною не виникає 
сімейних або будь-яких інших правових відносин.

За  спрямованістю нарівні  з  наставництвом  схожими  є 
категорії опіки та піклування, помічника. Одразу зауважи-
мо, що спільною ознакою для цих категорій є «турбування» 
про дитину у формі підтримки, захисту, спілкування тощо.

Вважаємо, що опіка та піклування можуть розглядати-
ся як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, та як вид представництва. Від-
повідно, першою ознакою, яка відмежовує від цих форм 
виховання  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування, 
наставником,  є  те, що останній для дитини не  є  її пред-
ставником,  оскільки  не  виникає  сімейних  або  будь-яких 
інших правових відносин. Він швидше є другом або по-
мічником. Водночас наставник допомагає дитині в засво-
єнні норм, моделей поведінки, прийнятих у суспільстві, з 
метою її подальшої адаптації до життя в соціумі.

Особливості організації наставництва пов’язані з тим, 
що дитина-сирота передається під нагляд наставника тим-
часово до її подальшого сімейного влаштування. Порівня-
но з опікою та піклуванням наставник не здійснює функ-
цію захисту прав, а лише підтримує морально.

Наставником  може  бути  повнолітня  дієздатна  особа, 
яка здійснює діяльність із надання дитині, яка проживає в 
закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної під-
тримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостій-
ного життя (у ст.ст. 1 і 17-1 Закону України «Про забезпе-
чення  організаційно-правових  умов  соціального  захисту 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуван-
ня»). Особа, яка виявила бажання стати наставником, до 
укладення договору про наставництво зобов’язана пройти 
курс  підготовки  з  проблем  соціальної  адаптації  дітей  та 
їх  підготовки  до  самостійного  життя  за  програмою,  за-
твердженою центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики з питань сім’ї 
та дітей. 

У  практиці  будуть  виникати  питання  і  щодо  можли-
вості  залучення  до  наставництва  іноземців.  Оскільки 
стосовно  громадянства  в  статті  17-1  зазначеного  закону 
нічого  не  зазначено,  момент  оформлення  наставництва 
іноземною особою не виключається. Але цей Закон також 
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відсилає до ст. 212 СК України, п. 9 якої визначає, що не 
можуть бути усиновлювачами особи, які є іноземцями, що 
не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є 
родичем дитини. Таким чином, можна зробити висновок, 
що наставником може бути іноземець, якщо він перебуває 
в шлюбі, крім випадків, коли ця особа є родичем дитини.

Закон «Про міжнародне приватне право» (далі – Закон 
про МПрП) від 23.06.2005 № 2709-IV не регулює питання, 
які стосуються наставництва, якщо в правовідносинах на-
явною є іноземна особа. 

Припускаємо,  що  відносини  між  наставником  і  ди-
тиною-сиротою  та  дитиною,  позбавленою  батьківського 
піклування,  визначаються  правом  держави,  орган  якої 
призначив наставника. Якщо дитині-сироті та дитині, по-
збавленій батьківського піклування, призначений настав-
ник-іноземець,  який  проживає  в  Україні,  застосовується 
право України,  якщо воно  є більш сприятливим для цієї 
особи.

Наставництво,  встановлене  над  громадянами України, 
які проживають за межами України, визнається дійсним в 
Україні, якщо проти встановлення наставництва чи його ви-
знання немає законних заперечень відповідної консульської 
установи або дипломатичного представництва України.

Частина  5  ст.  24  Закону  про МПрП передбачає мож-
ливість  захисту  інтересів  особи,  яка  не  є  громадянином 
України і перебуває в Україні, або її майна, що знаходить-
ся на території України. За необхідності в інтересах дити-
ни можуть бути вжиті заходи для захисту прав та охорони 
майна  відповідно  до  права України. Про  це  мають  бути 
сповіщені дипломатичне представництво або консульська 
установа держави, громадянином якої є відповідна особа.

Під час здійснення колізійного регулювання відносин 
наставництва слід ураховувати не лише норми Закону про 
МПрП, а й особливості правового регулювання наставни-
цтва  в  міжнародно-правових  актах  (наприклад,  Конвен-
ції СНД про  правову  допомогу;  двосторонніх  договорах 
України про правову допомогу; консульських конвенціях 
України тощо).

Питання міжнародно-правового регулювання відносин 
наставництва  щодо  малолітніх  і  неповнолітніх  осіб  мо-
жуть реалізовуватися за допомогою цілої низки конвенцій 
у  сфері  міжнародного  сімейного  права  (Конвенція  ООН 
про  права  дитини  1989  р.;  Європейська  конвенція  про 
здійснення прав дітей 1996 р.; Конвенція про юрисдикцію, 
право, що застосовується, визнання, виконання та співро-
бітництво щодо  батьківської  відповідальності  та  заходів 
захисту дітей 1996 р.; Конвенція про визнання і виконан-
ня  рішень  стосовно  зобов’язань  про  утримання  1973  р.;  
Конвенція  про  контакт  із  дітьми  2003  р.; Конвенція  про 
компетенцію та застосовуване право щодо захисту непо-
внолітніх (1961 р.) [5].

Якщо враховувати, що наставництво регулюється до-
говором,  то  слід  також  застосовувати  ст.  47  Закону  про 
МПрП, яка вказує на сферу дії права, що застосовується 
до договору. Крім цього,  слід не  оминути увагою Прин-
ципи європейського договірного права (далі – Принципи 
ЄДП)  [6]  і  Принципи  існуючого  договірного  права  ЄС 
(Принципи «Acquis») [7].

Принципи  ЄДП  інтегрують  цінний  міжнародний  і 
національний  досвід  та  є,  на  думку  творців,  склепінням 
«кращих правил». Вони не набули обов’язкової юридичної 
сили і статусу нормативно-правового акта Європейського 
Союзу, а отже, мають виключно рекомендаційний харак-
тер  і  застосовуються  тільки в  якості норм  lex  contractus, 
тобто  тільки  в  тому  випадку,  якщо  сторони  взаємно  ді-
йшли згоди про їх застосування.

Другою ознакою, яка відрізняє інститут наставни-
цтва, зокрема, від інституту помічника для дієздатної фі-
зичної особи та інституту патронату, є предмет договору.

Правовідносини  надання  допомоги,  будучи  різнови-
дом піклування, разом із тим тісно пов’язані з представни-

цтвом помічником фізичної особи, яка потребує допомоги 
в здійсненні своїх прав і виконанні обов’язків. Таке пред-
ставництво за своєю суттю є добровільним, оскільки ви-
никає на підставі вільного волевиявлення сторін [8, с. 65]. 
Звідси випливає, що передбачений ст. 78 ЦК України ін-
ститут «надання допомоги», або ж «інститут помічників», 
призначення якого полягає в наданні дієздатній фізичній 
особі допомоги в здійсненні прав і виконанні обов’язків, 
є особливим видом відносин у галузі опіки та піклування 
[9, с. 38].

Виходячи  з  наведеного,  маємо  підстави  вважати, що 
інститут помічників є більш схожим до інституту настав-
ництва, але відмінності між ними теж існують.

По-перше,  за  умов  наставництва  допомога  надається 
неповнолітній  дитині,  яка  позбавлена  батьківського  пі-
клування,  незалежно  від  стану  здоров’я,  а  помічник  на-
дається дієздатній фізичній особі, яка за станом здоров’я 
не може самостійно здійснювати свої права та виконувати 
обов’язки.

По-друге,  підставою  виникнення  представництва  є 
договір між дієздатною фізичною особою, яка за станом 
здоров’я не може самостійно здійснювати свої права і ре-
алізовувати  обов’язки,  та  дієздатною  фізичною  особою, 
яку вона обирає своїм помічником, тобто висловлюється 
волевиявлення представника і того, хто бажає мати пред-
ставника.  Підставою  ж  виникнення  наставництва  є  до-
говір  про  наставництво,  який  укладається  між  центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді за місцем про-
живання дитини, наставником та адміністрацією закладу, 
в  якому  проживає  дитина,  в  інтересах  якої  укладається 
такий договір. Договір про патронат укладається між ор-
ганом опіки та піклування й особою, яка виявила бажання 
взяти дитину на виховання (патронатним вихователем).

Отже, предметом договору про патронат є діяльність, 
пов’язана з вихованням та утриманням дітей, що регулю-
ється сімейним правом, предметом договору про настав-
ництво є підтримка та допомога у підготовці до самостій-
ного життя, а предметом договору про надання помічника 
є допомога у здійсненні її прав та виконанні обов’язків.

Третьою ознакою, яка виокремлює інститут настав-
ництва,  зокрема,  від  інституту  патронату,  є  відсутність 
оплатності в договорі.

Але спершу – щодо схожих рис між цими інститутами. 
Наставництво, як і патронат над дітьми, носить характер 
договірних відносин. При цьому обидва інститути мають 
соціальну важливу мету – підтримка та допомога дитині, 
сприяння її нормальному природному розвитку, але якщо 
в  наставництві  дитину  не  виховують,  а  лише  підтриму-
ють, то в патронаті дитина передається в сім’ю патронат-
ного вихователя на виховання (ст. 252 СК України).

За ст. 252 СК України за договором про патронат ор-
ган опіки та піклування передає дитину-сироту або дити-
ну, позбавлену батьківського піклування, на виховання в 
сім’ю  іншої  особи  (патронатного  вихователя)  до  досяг-
нення дитиною повноліття за плату». Отже, цей договір є 
оплатним, на відміну від договору про наставництво.

Для  укладення  договору  про  наставництво  потрібна 
згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня роз-
витку,  що  може  її  висловити,  а  також  письмова  згода  її 
батьків, інших законних представників. Але в ст. 17-1 За-
кону України «Про забезпечення організаційно-правових 
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавле-
них батьківського піклування», де передбачене отримання 
згоди батьків та інших законних представників, не визна-
чено, якою повинна бути ця згода за змістом (окрім пись-
мової форми), та випадки, за яких отримання згоди зазна-
чених осіб для укладення такого договору не потрібне.

Оскільки за ст. 12 цього Закону до функцій органу опі-
ки та піклування віднесені безпосереднє ведення справ та 
координація  діяльності  стосовно  дітей-сиріт  і  дітей,  по-
збавлених батьківського піклування, то, відповідно, право 
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вибору наставника належить органам опіки та піклуван-
ня. Тому  згода батьків  та  інших  законних представників 
буде  безадресною  (без  зазначення  прізвища,  ім’я  та  по-
батькові  конкретної  особи  чи  осіб). Але  слід  зауважити, 
що обов’язковість надання згоди органом опіки та піклу-
вання цією статтею не встановлена.

Щодо згоди батьків актуальними залишаються питан-
ня розв’язання моментів, коли:

– батьки проживають разом із дитиною або окремо від неї;
– батьки не проживають разом, незалежно від того, чи 

існує укладений між ними шлюб, або ж він припинений 
чи визнаний судом недійсним;

– між батьками дитини не укладено шлюб,  і батьків-
ство встановлене в порядку, передбаченому СК, або мате-
ринство визнане за рішенням суду;

– батьки дитини є неповнолітніми, а отже, крім їх згоди, 
необхідною є також згода батьків таких неповнолітніх осіб.

Вважаємо,  що  наставництво  дитини  може  бути  про-
ведене без згоди батьків, якщо: немає жодних відомостей 
про них або про родичів певної дитини, а також дитини, 
яку  матір  залишила  в  пологовому  будинку;  дитина  була 
підкинута або знайдена під час стихійного лиха чи в райо-
ні бойових дій, а також за інших надзвичайних обставин.

Хоча дитина не є стороною договору, її згода вимага-
ється за загальним правилом. Без згоди дитини наставни-
цтво може бути здійснене, якщо дитина у зв’язку з віком 
або  станом  здоров’я не усвідомлює факту наставництва. 
Оскільки згода самої дитини на здійснення наставництва 
допускається в  її ж  інтересах,  то вона є  істотною обста-
виною, яку потрібно враховувати. Згода дитини надається 
у формі, що відповідає її вікові та стану здоров’я. Однак 
законом не встановлений мінімальний вік дитини, стосов-
но якої може здійснюватися наставництво, та вік, в якому 
згода дитини не потрібна для укладення договору.

Стаття 12 Конвенції про права дитини передбачає, що 
держава забезпечує дитині, яка в змозі формулювати свої 
погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх пи-
тань, які стосуються її інтересів. До того ж, поглядам ди-
тини приділяється належна увага відповідно до її віку та 
зрілості.

Зрозуміло, що ні батьки, ні будь-хто  інший не мають 
права впливати на дитину з метою формування  її погля-
дів  або  примусу  до  їх  вираження,  оскільки  останнє  має 
бути вільним. Але такий вплив на дитину не слід плутати 
з роз’ясненням дитині її прав, що є правом та обов’язком 
органів опіки і піклування та суду [10, с. 391].

Враховуючи  майбутні  наслідки  від  оформлення  на-
ставництва та особливості інтелектуального розвитку ди-
тини, остання повинна познайомитися з наставником, щоб 
скласти власне враження про нього.

Частина 1 ст. 177 СК України передбачає, що якщо ма-
лолітня особа може самостійно визначити свої потреби та 
інтереси, батьки здійснюють управління її майном, врахо-
вуючи такі потреби та інтереси. Відповідно до ч. 2 ст. 256-3  
СК України для влаштування дитини-сироти і дитини, по-
збавленої  батьківського  піклування,  до  прийомної  сім’ї 
потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та 
рівня розвитку, що може її висловити. 

Саме залежно від віку та стану розвитку дитини слід 
виділити 3 рівні сімейної дієздатності дітей: 1) мінімальна 
сімейна  дієздатність  малолітніх  дітей  віком  до  6  (7)  ро-
ків – дітей дошкільного віку; 2) часткова сімейна дієздат-
ність малолітніх  дітей  віком  від  6  (7)  років  до  14  років; 
3) неповна сімейна дієздатність неповнолітніх дітей віком 
від 14 до 18 років [11, с. 65].

Що стосується дітей віком до 6  (7)  років,  то  їх мож-
ливість  самостійно  висловлювати  думку щодо  здійснен-
ня своїх сімейних прав є умовною і залежить від рівня їх 
розвитку, проте  вважати всіх дітей дошкільного  віку  аб-
солютно недієздатними в сімейному праві є не зовсім ко-
ректним підходом. Із досягненням 14 років обсяг сімейної 

дієздатності неповнолітніх значно зростає порівняно з ді-
єздатністю малолітніх  (неповнолітні можуть,  наприклад, 
самостійно  визначати  місце  проживання,  звертатися  до 
суду за захистом сімейних прав та інтересів тощо). Тому 
сімейну  дієздатність  неповнолітніх  можна  вважати  саме 
неповною, а сімейну дієздатність дітей віком від 6 (7) ро-
ків до 14 років – частковою [12, с. 130].

У  випадках,  передбачених  російським  сімейним  за-
конодавством,  надання  згоди  дитиною  старше  10  років 
щодо певний дій, наприклад, усиновлення, є обов’язковим. 
Молодші  за  цей  вік  діти  «мають  право  на  думку  в  дис-
позитивному  режимі:  облік  обов’язковий,  проте  ступінь 
обов’язковості  та мотивація  іншого рішення надається на 
розсуд батьків, органу опіки та піклування, суду [13, с. 111].

З наведеного виходить, що прийняття до уваги або від-
хилення аргументів дітей, які не досягли віку 10 років, є 
виключною прерогативою батьків. Однак після досягнен-
ня дитиною 10-річного віку врахування її думки батьками 
є обов’язковим. Виняток можуть становити лише ті про-
позиції та побажання дитини, реалізація яких суперечить 
її інтересам [14, с. 67].

Отже,  врахування  думки  дитини,  якій  виповнилося 
від  7–10  років,  є  досить  умовним,  а  якщо  вона  досягла  
14 років, то її думка порівняно з дієздатністю малолітніх є 
більш доцільною.

Оскільки  закон  надає  волі  дитини  домінуюче  право-
ве значення, і певні дії взагалі не можуть бути здійснені, 
якщо дитина заперечує проти цього, то дитина може від-
мовитися  від  оформлення  стосовно  неї  наставництва.  У 
такому разі договір про наставництво припиняється. Він 
може бути укладений без згоди дитини лише в разі, якщо 
така дитина у зв’язку зі своїм віком або станом здоров’я не 
може усвідомлювати факт наставництва.

Договір про наставництво припиняється в разі повер-
нення  дитини  на  виховання  до  батьків,  інших  законних 
представників, її усиновлення, встановлення над нею опі-
ки  чи  піклування,  влаштування  її  на  виховання  до  сім’ї 
громадян (прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного 
типу) або переведення до іншого закладу для дітей, а та-
кож у разі досягнення дитиною повноліття, смерті дитини 
чи наставника.

Зазначений  договір  може  бути  розірваний  за  згодою 
сторін, за ініціативою однієї зі сторін у разі невиконання 
обов’язків за договором іншою стороною або за рішенням 
суду  в  разі  невиконання  сторонами  своїх  обов’язків  за 
договором, порушення прав  і  законних  інтересів дитини 
наставником,  виникнення  загрози  для життя  та  здоров’я 
дитини з вини наставника.

По-третє, наставник, на відміну від представника дієз-
датної фізичної особи, яка за станом здоров’я не може са-
мостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки, 
не може бути представником у суді на підставі довіреності 
чи договору доручення. Однак специфіка інституту поміч-
ника щодо піклування (надання допомоги) стосовно дієз-
датної фізичної особи теж має свої особливості та полягає 
в тому, що «помічник» не є опікуном чи піклувальником 
у класичному розумінні цього поняття, оскільки призна-
чається для надання допомоги цілком дієздатній фізичній 
особі на її прохання (за її вибором).

По-четверте,  відповідальність  за  винні  дії  помічника 
(замісника) може бути покладена на повіреного лише за на-
явності двох умов: якщо в нього була реальна можливість 
повідомити довірителя (вона може бути відсутньою, напри-
клад, у зв’язку з перебуванням довірителя в закордонному 
відрядженні,  геологічній  експедиції  тощо);  якщо буде до-
ведено, що, будучи сповіщеним про передоручення, дові-
ритель  скасував  би  передоручення  або  проконтролював 
виникнення збитків. Необхідність урахування другої умови 
випливає  із  самого  призначення  повідомлення  –  надання 
довірителю можливості відкликати помічника (замісника), 
якщо викликає сумнів у його придатності [15, с. 9].
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На противагу зазначеному наставник відповідно до за-
кону завжди несе відповідальність за порушення ним прав 
і законних інтересів дитини, заподіяння шкоди її життю та 
здоров’ю. У разі перебування дитини в сім’ї наставника у 
святкові та неробочі дні наставник несе відповідальність за 
життя і здоров’я дитини, а також за повернення дитини до 
місця її проживання (навчання, лікування чи оздоровлення).

Висновки. Виходячи з аналізу специфіки категорії на-
ставництва, можна стверджувати, що воно є найважливі-

шим ресурсом підтримки розвитку особистісного потен-
ціалу дітей-сиріт  і  дітей,  які  залишилися без піклування 
батьків, а також сприяння їх ефективній соціальній інте-
грації.

Зазначене дозволяє стверджувати про необхідність де-
тального  вивчення  проблем  нормативного  регулювання 
відносин  у  сфері  встановлення,  здійснення,  припинення 
наставництва над дітьми та активного доктринального та 
нормативно-правового визначення.
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Стаття присвячена дослідженню концепції неналежної якості товару споживання в законодавстві Європейського Союзу та України. 
Автор здійснює порівняльно-правовий аналіз норм законодавства Європейського Союзу та України у сфері купівлі-продажу товарів спо-
живання. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного споживчого законодавства України стосовно визначення поняття 
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Статья посвящена исследованию концепции ненадлежащего качества товара потребления в законодательстве Европейского Союза 
и Украины. Автор осуществляет сравнительно-правовой анализ норм законодательства Европейского Союза и Украины в сфере купли-
продажи товаров потребления. Сформулированы предложения по совершенствованию действующего потребительского законодатель-
ства Украины относительно определения понятия товара ненадлежащего качества. 

Ключевые слова: товар ненадлежащего качества, европейское потребительское право, защита прав потребителей, недостаток 
товара, существенный недостаток товара.

The article is devoted to investigate the concept of nonconforming consumer goods in the European Union legislation and Ukrainian 
legislation. The author makes a comparative legal analysis of the European Union legislation and Ukrainian legislation on the sale of consumer 
goods. The proposals to improve existing Ukrainian legislation concerning the concept of nonconforming consumer goods are formulated.
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Постановка проблеми.  Намір  України  набути  член-
ства в Європейському Союзі (далі – ЄС) зумовлює необ-
хідність приведення її законодавства до вимог законодав-
ства ЄС. Відповідне  зобов’язання визначене в Угоді про 
асоціацію між Україною,  з  однієї  сторони,  та ЄС, Євро-
пейським співтовариством з атомної енергії і їхніми дер-
жавами-членами, з іншої сторони. Так, у преамбулі йдеть-
ся, що сторони «зобов’язуються забезпечувати поступову 
адаптацію  законодавства України до  acquis ЄС відповід-
но до напрямів, визначених у цій Угоді, та забезпечувати 
ефективне  її  виконання».  Одним  із  напрямів  співробіт-
ництва  й  адаптації  законодавства  є  сфера  захисту  прав 
споживачів з уникненням створення перешкод у торгівлі. 
У ст. 415 Угоди про асоціацію зазначається, що сторони 
співробітничають  з  метою  забезпечення  високого  рівня 
захисту  прав  споживачів  і  досягнення  сумісності  між  їх 
системами захисту прав споживачів.

Сьогодні на виконання взятих на себе в Угоді про асо-
ціацію  зобов’язань  Розпорядженням  Кабінету  Міністрів 
України від 4 березня 2015 року № 164 затверджено план 
імплементації деяких актів законодавства ЄС із питань за-
хисту прав споживачів з метою забезпечення підвищення 
рівня захисту прав споживачів в Україні. Однією з Дирек-
тив  Європейського  Парламенту  та  Ради,  включених  до 
плану  імплементації,  є  Директива  1999/44/ЄС  про  певні 
питання  продажу  та  гарантії  товару  споживання  (далі  – 
Директива 1999/44/ЄС),  спрямована на встановлення мі-
німального однорідного рівня захисту споживачів у межах 
внутрішнього  ринку  ЄС  за  договорами  купівлі-продажу 
товарів споживання.

Стан дослідження. Проблему  набуття  неналежної 
якості  товару  споживання  за  договором  купівлі-прода-
жу  певною  мірою  в  працях  розглядали  такі  науковці,  як  
С. Гьоффе, Г. Грабовська, О. Єгоричева, А. Колоджей, М. Ко- 
шовські, Х. Міклітц, М. Ольчик, Л. Орехівська, М. Пецина, 
Н. Райх, П. Ротт, Е. Террін, Е. Хабрін-Мотавська й інші.

Метою статті  є  проведення  порівняльно-правового 
аналізу норм споживчого законодавства ЄС та України й 
з’ясування поняття товару неналежної якості.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні правове регу-
лювання  договорів  купівлі-продажу  товарів  споживання 
в  ЄС  здійснюється  Директивою  1999/44/ЄC  і  Директи-
вою 2011/83/ЄС про права споживачів (далі – Директива 
2011/83/ЄС),  що  передбачають  мінімальний  (Директива 
1999/44/ЄC)  і  максимальний  (Директива  2011/83/ЄС)  рі-
вень гармонізації споживчого законодавства.

Варто зазначити, що робота над проектом Директиви 
2011/83/ЄС тривала понад 4 роки, і за результатом прове-
дення кодифікаційних праць сфера її предмета була обме-
жена виключно двома питаннями – регулювання купівлі-
продажу товарів за договорами, укладеними на відстані та 
поза торговельними або офісними приміщеннями підпри-
ємства. Директива 2011/83/ЄС унесла зміни до Директиви 
93/13/ЄЕС щодо несправедливих умов споживчих догово-
рів і Директиви 1999/44/ЄС, а також скасувала Директиву 
85/577/ЄЕС про захист прав споживачів щодо договорів, 
укладених  поза  приміщенням  підприємства,  і  Директи-
ву  97/7/ЄС  про  захист  прав  споживачів  у  дистанційних 
контрактах. Прийняття Директиви  2011/83/ЄС  відбулося 
в дуже важливий період гармонізації споживчого права в 
Європі [1, c. 279].

В Україні відсутній єдиний нормативний акт, присвя-
чений питанням правового регулювання договорів купів-
лі-продажу товарів споживання. Законодавство в цій сфері 
характеризується різноманітністю й поєднанням регулю-
вання як нормами законів, так і нормами підзаконних нор-
мативно-правових актів, які доволі часто містять дублю-
вання та колізії. 

Питанням  правового  регулювання  договорів  купів-
лі-продажу  товарів  споживання  присвячені  положення  
ст. ст. 698–709 Цивільного кодексу України (далі – ЦК Укра-
їни) та спеціального закону – Закону України «Про захист 
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прав споживачів», у яких частково враховано вимоги актів 
законодавства ЄС у сфері захисту прав споживачів. За за-
гальним правилом, ЦК України має переважне застосуван-
ня під час регулювання будь-яких правовідносин у сфері 
цивільного обороту. Водночас, відповідно до ч. 3 ст. 698  
ЦК України, до відносин за договором роздрібної купівлі-
продажу за участю покупця-фізичної особи, не врегульо-
ваних  цим  Кодексом,  застосовується  законодавство  про 
захист прав споживачів. Отже, ЦК України й розглянутий 
Закон діють у комплексі, доповнюють один одного. 

Варто  зазначити,  що  тенденція  до  регулювання  за-
хисту прав споживачів у разі продажу товару неналежної 
якості на кодифікованому рівні властива Італії  (II Codice 
Civile  Italiano 16 marzo 1942,  n.  262, Codice del  consumo 
Italiano 6 settembre 2005, n. 206), Німеччині (Bürgerliches 
Gesetzbuch  vom  18.  August  1896),  Австрії  (Allgemeines 
bürgerliches Gesetzbuch von 1811), Польщі (Kodeks cywilny 
z dnia 23 kwietnia 1964 r.).

У законодавстві України та ЄС установлено норми, що 
визначають обов’язок продавця передати покупцеві товар, 
якість якого відповідає умовам договору купівлі-продажу 
(ч. 1 ст. 2 Директиви 1999/44/ЄС і ч. 1 ст. 673 ЦК Украї-
ни). Разом із тим спеціальний закон у сфері захисту прав 
споживачів  –  Закон України  «Про  захист  прав  спожива-
чів»  –  дещо  по-іншому  визначає  зобов’язання  продавця 
за договором. Зокрема, у ч. 1 ст. 6 цього Закону закріпле-
но  обов’язок  продавця  (виробника,  виконавця)  передати 
споживачеві  продукцію  належної  якості,  а  також  надати 
інформацію про цю продукцію. Під належною якістю то-
вару в Законі розуміється властивість продукції, яка відпо-
відає вимогам, установленим для цієї категорії продукції в 
нормативно-правових актах і нормативних документах, та 
умовам договору зі споживачем. 

Отже, у спеціальному законі обсяг зобов’язань продав-
ця щодо виконання договору купівлі-продажу товарів спо-
живання  стосовно  товару, що  передається  за  договором, 
дещо ширший, ніж у ЦК України й Директиві 1999/44/ЄС. 
Продавець зобов’язаний передати покупцеві товар, якість 
якого  відповідає  умовам договору  купівлі-продажу,  і  ви-
могам, установленим для цієї категорії продукції в норма-
тивно-правових актах і нормативних документах. 

Відповідно  до  українського  законодавства,  на  про-
давця  покладено  також  і  додатковий  обов’язок,  який  не 
встановлено в Директиві 1999/44/ЄС, у межах зобов’язань 
за  договором  –  надати  покупцю  інформацію  про  товар  
(ст. 700 ЦК України і ст. 15 Закону України «Про захист 
прав споживачів»). У ст. 15 Закону України «Про захист 
прав споживачів» визначено зміст цієї інформації та фор-
му  її  надання.  Виникає  запитання:  які  правові  наслідки 
настануть  для  продавця  у  випадку  передання  спожива-
чу лише товару належної  якості й ненадання  інформації 
про  нього?  Це  можна  розцінювати  як  передання  товару 
неналежної якості чи як невиконання або неналежне ви-
конання продавцем зобов’язання за договором? З аналізу 
положень ст. 700 ЦК України і ст. 15 Закону України «Про 
захист прав споживачів» випливає, що законодавець роз-
цінює  це  як  порушення  зобов’язання.  Адже  правовими 
наслідками ненадання споживачу  інформації про товар є 
відмова споживача від договору, вимога повернення спла-
ченої за товар грошової суми й відшкодування збитків, а 
також моральної шкоди. Разом із тим законодавець накла-
дає на продавця, що не надав покупцеві можливості одер-
жати повну  та  достовірну  інформацію про  товар,  додат-
кові  зобов’язання у вигляді відповідальності  за недоліки 
товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо 
покупець доведе, що вони виникли у зв’язку з відсутністю 
в нього такої інформації.

Європейський законодавець не визначає поняття това-
ру  неналежної  якості,  а,  використовуючи  концепцію  по-
зитивного  розуміння,  встановлює  в  ч.  2  ст.  2 Директиви 
1999/44/ЄС презумпцію відповідності товарів споживання 

договору та закріплює критерії її визначення. Ця презумп-
ція охоплює практично всі випадки невідповідності това-
рів споживання договору [2, c. 551; 3, c. 40–41]. 

Законодавство України,  на  відміну  від  законодавства 
ЄС, не містить критеріїв установлення відповідності  то-
варів  споживання  договору,  а  лише  визначає  права  спо-
живачів  у  випадку  передання  за  договором  товару,  який 
має або «недоліки», або «істотні недоліки». Водночас на 
кодифікованому рівні  в  самому ЦК України відсутні по-
няття  й  «недолік  товару»,  й  «істотний  недолік  товару», 
міститься лише визначення правових наслідків передання 
споживчих товарів із недоліками. Дефініція понять «недо-
лік товару» й «істотний недолік товару» міститься в Законі 
України «Про захист прав споживачів». 

Здійснюючи  порівняння  критеріїв  визначення  від-
повідності  товарів  споживання  договору,  закріплених  у 
Директиві  1999/44/ЄС,  і  понять  «недолік»  та  «істотний 
недолік» товару, що міститься в Законі України «Про за-
хист прав  споживачів»,  необхідно  зауважити  відсутність 
в  останньому  підстави  для  визнання  придбаного  товару 
товаром неналежної якості, його невідповідність конкрет-
ній меті придбання, про яку покупець повідомляв продав-
ця під час укладення договору (п. b ч. 2 ст. 2 Директиви 
1999/44/ЄС). Натомість у  загальних положеннях про до-
говір купівлі-продажу ЦК України передбачена така мож-
ливість (ч. 2 ст. 673). Уважаємо, що зазначена прогалина в 
національному законодавстві не сприяє належному захис-
ту прав споживачів, адже позбавляє їх можливості визна-
ти придбаний товар товаром неналежної якості у випадку 
його  невідповідності  меті  придбання,  про  яку  покупець 
повідомив  продавця  перед  укладенням  договору.  З  ура-
хуванням  зазначеного  необхідним  видається  доповнення 
визначення поняття недоліку товару таким: «… й меті  її 
придбання, про  яку покупець повідомив продавця перед 
укладенням договору», унесення відповідних змін до ст. 1 
Закону України «Про захист прав споживачів». 

Доцільність самого поділу недоліків товару на звичай-
ний та істотний недолік в українському законодавстві ви-
кликає сумнів. Адже ані Віденська конвенція про договори 
міжнародної  купівлі-продажу  товарів  1980 року,  учасни-
цею якої  є Україна,  ані Директива  1999/44/ЄС не  визна-
чають недоліку чи істотного недоліку товару, а оперують 
поняттям «невідповідність товару споживання договору». 
Уважаємо, що поняття «невідповідність товару споживан-
ня договору» є ширшим від поняття «недолік», адже охо-
плює не лише реальний дефект речі, а й відсутність тієї її 
властивості, на яку сподівався покупець  і  з метою отри-
мання  якої  він  і  укладав  договір.  Тобто  в  ситуації,  коли 
товар  буде  відповідати  за  якістю  вимогам,  які  зазвичай 
висуваються до таких речей, але не міститиме тієї якісної 
ознаки,  яка  становила мету набуття покупцем товару,  то 
він не буде вважатися товаром  із недоліками, проте буде 
товаром із невідповідністю договору. Виключити останнє 
можна тільки в тому випадку, коли споживач уклав із про-
давцем договір купівлі-продажу в письмові формі й зазна-
чив мету, з якою набувається цей товар. В іншому випадку 
товар буде вважатися без недоліків,  і споживач не зможе 
захистити свої права, пов’язані з отриманням необхідного 
йому товару. Саме тому з метою належного захисту прав 
покупців, у тому числі споживачів, приведення законодав-
ства у відповідність до міжнародних стандартів, уніфікації 
правової термінології в українському законодавстві необ-
хідно поняття «недолік» та «істотний недолік» змінити на 
поняття «(не)відповідність товару споживання договору». 

Цікавим  видається  зауваження,  що  хоча  в  Директиві 
1999/44/ЄС не здійснюється поділ недоліків товарів на фі-
зичні та юридичні, проте в цивільному законодавстві низки 
держав-членів ЄС передбачено такий поділ. Так, Німецьке 
цивільне  уложення  1896  року  (Bürgerliches Gesetzbuch)  у  
§  433  встановлює  обов’язок  продавця  передати  покупцю 
за  договором  товар  без  будь-яких  фізичних  і  юридичних 
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недоліків. У § 434 та § 435 містяться критерії визначення 
фізичних і юридичних недоліків. Цивільний кодекс Польщі 
1964 року (Kodeks cywilny) також здійснює поділ недоліків 
товару на фізичні та юридичні (ст. ст. 5561, 5563).

Поділ недоліків товарів на фізичні та юридичні в Ци-
вільних кодексах держав-членів ЄС, замість уживання од-
ного поняття, яке б їх охоплювало, видається недоцільним 
з урахуванням такого. По-перше, перелік фізичних недолі-
ків має відносний характер, адже кожен, навіть у ньому не 
названий випадок невідповідності проданої речі договору, 
становить фізичний недолік. По-друге, з аналізу п. d ч. 2 
ст.  2  Директиви  1999/44/ЄС  випливає,  що  під  поняттям 
невідповідності товару споживання договору розуміється 
також  і його невідповідність очікуванням споживача, які 
могли  виникати  з  офіційних  повідомлень  продавця,  що 
стирає межі класичного поділу недоліків товару на фізичні 
та юридичні. По-третє, якщо обов’язком продавця за дого-
вором є передання майна у власність покупцеві, то  існу-
вання юридичного недоліку речі виключає його належне 
виконання [4, c. 164–166; 5, c. 133; 6, c. 64]. По-четверте, 
на  однакове  розуміння  фізичних  і  юридичних  недоліків 
у рамках відповідності товару споживання договору вка-
зує також і відсутність їх поділу в Директиві 1999/44/ЄС. 
По-п’яте, поділ недоліків товару на фізичні та юридичні, 
важкість у встановленні між ними чітких меж на практиці 
зумовлюють  виникнення  низки  проблем під  час  захисту 
прав споживачів. У правовій доктрині також висловлено 
позицію щодо розуміння юридичних недоліків товару як 
особливого вияву недоліку товару споживання, незалежно 
від його невідповідності договору [7, c. 101; 5, c. 134].

В українському законодавстві відсутній поділ недолі-
ків на фізичні та юридичні. У загальних положеннях про 
договір купівлі-продажу ЦК України встановлено правила 
щодо визначення якості проданого товару й обов’язок про-
давця попередити покупця про права третіх осіб на товар. 
Проте негативні  для продавця правові наслідки у  вигля-
ді вимоги зниження ціни або розірвання договору купів-
лі-продажу, що виникають у результаті невиконання ним 
обов’язку попередити покупця про всі права третіх осіб на 
товар, що продається (права наймача, право застави, право 
довічного користування тощо), можна розуміти не інакше 
як відповідальність за передання товару з юридичним не-
доліком. 

Директива  1999/44/ЄС  не  здійснює  безпосереднього 
регулювання  правових  наслідків  передання  некомплек-
тного  товару,  проте  й  не  виключає  опосередковане  ре-
гулювання.  Погоджуємося  з  думкою  М.  Кошовські,  що 
передання некомплектного товару можна розуміти як пе-
редання товару неналежної  якості  з урахуванням такого. 
По-перше, некомплектний товар у більшості випадків не 
буде повною мірою придатним для експлуатації, якій під-
лягають товари такого типу, й/або не буде мати властивос-
тей, звичних для цього типу товарів, що в силу п. п. c, d 
ч. 2 ст. 2 Директиви 1999/44/ЄС визначається як невідпо-
відність товару договору. По-друге, якщо некомплектність 
товару можна визначити шляхом порівняння його вмісту зі 
складовими, визначеними в інструкції з установки чи ін-
струкції зі складення, то невідповідність товару договору 
буде випливати з публічних гарантій виробника (як такий 
тип гарантій варто розуміти й зміст інструкції, доданої до 
товару) (п. d ч. 2 ст. 2 Директиви 1999/44/ЄС) [8, c. 95–96]. 
Відповідно  до  українського  законодавства,  некомплек-
тність переданого товару також необхідно розцінювати як 
недолік, оскільки такий товар, по-перше, не відповідатиме 
інформації про нього, наданій виробником (недолік), а по-
друге,  робить  неможливим  його  використання  згідно  із 
цільовим призначенням і робить товар суттєво іншим, ніж 
передбачено договором (істотний недолік). 

Ще одним цікавим питанням, на дослідженні якого вар-
то було б зупинитися більш детально, є можливість визна-
ння товаром неналежної якості товар, недолік якого виник у 

результаті некоректної установки, здійснюваної продавцем 
чи  його  представником  відповідно  до  умов  договору  або 
споживачем  згідно  з  наданою  інструкцією.  У  Директиві 
1999/44/ЄC це розуміється також як невідповідність товару 
договору (ч. 5 ст. 2). Варто зазначити, що наведене не надає 
споживачу можливості захищати свої права, пов’язані з не-
належною якістю товару, на підставі недоліків в інструкції 
з установки (наприклад, нечіткість її положень або відсут-
ність  певної  інформації),  але  скоріше  тому,  що  недоліки 
товару  виникли  в  результаті  вжиття  споживачем  способу 
установки, що спровокував цей недолік [9, c. 322].

У ч. 5 ст. 2 Директиви 1999/44/ЄС відсутня безпосеред-
ня вказівка на можливість отримання споживачем інструк-
ції з установки/складення товару виключно від продавця чи 
також з інших джерел. Уважаємо, що завантаження інструк-
ції з установки/складення товару з офіційної веб-сторінки 
виробника чи продавця товару має прирівнюватися за пра-
вовими наслідками до її одержання від продавця. 

Як у ЦК України, так і в Законі України «Про захист 
прав  споживачів»  відсутня  вказівка  на  визначення  нена-
лежної якості товару, недолік якого виник у результаті не-
коректної установки, здійсненої продавцем чи його пред-
ставником відповідно до умов договору або споживачем 
згідно  з  наданою  інструкцією.  Тільки  в  підзаконному 
акті  – Наказі Мінекономіки України  «Про  затвердження 
Правил  роздрібної  торгівлі  непродовольчими  товарами» 
від 19.04.2007 № 104 – передбачено, що в разі неякісного 
складання та установки товарів споживач може вимагати 
безкоштовного усунення недоліків.

Отже,  законодавець  у  підзаконному  нормативно-пра-
вовому  акті  встановлює  негативні  правові  наслідки  для 
продавця  у  вигляді  безкоштовного  усунення  недоліків  у 
випадку неякісного  складання  та  установки  товарів. Ви-
никає запитання: можна розуміти це як правовий наслідок 
набуття  товару  з  недоліками  чи  істотними  недоліками? 
На це запитання можна дати як ствердну, так і заперечну 
відповідь. Адже, з одного боку, якщо розуміти словоспо-
лучення  «безкоштовне  усунення  недоліків»  у  широкому 
значенні, то, реалізовуючи його, споживач може вимагати 
в продавця у випадку неякісного складання товарів і від-
шкодування витрат на усунення недоліків, і заміни товару 
на  такий же  або  аналогічний  серед наявних у продавця, 
і  безпосереднє  безоплатне  усунення  недоліків  товару. 
З  іншого боку,  з  аналізу положень ЦК України й Закону 
України «Про захист прав споживачів» випливає, що «без-
оплатне усунення недоліків товару» законодавець розуміє 
у вузькому значенні – як одну з вимог, що належать спо-
живачу в разі виявлення недоліків чи  істотних недоліків 
у  товарі.  До  інших,  самостійних,  вимог,  які  обираються 
споживачем за власним бажанням, належать такі: пропо-
рційне зменшення ціни, відшкодування витрат на усунен-
ня  недоліків  товару,  розірвання  договору  та  повернення 
сплаченої за товар грошової суми, заміна товару на такий 
же товар або аналогічний серед наявних у продавця (ви-
робника) товарів. 

Із  наведеного  випливає, що  словосполучення «безко-
штовне усунення недоліків», наведене у вищезазначеному 
Наказі Мінекономіки України, необхідно інтерпретувати у 
вузькому розумінні. Тому передбачені правові наслідки за 
результатом неякісного складання та установки товарів у 
підзаконному акті варто розуміти як вияв санкцій за нена-
лежне виконання договірних зобов’язань, а не як негатив-
ні наслідки придбання товару з недоліками або істотними 
недоліками, як це розуміє Директива 1999/44/ЄC. 

З іншого боку, законодавцем України не враховано об-
ставини, за якою неякісне складання або неякісна установ-
ка товару здійснювалася споживачем на підставі відповід-
ної  інструкції,  наданої  продавцем  чи  виробником  товару. 
Уважаємо, що  неякісне  складання  або  установка  спожив-
чого товару продавцем (чи за його дорученням іншою осо-
бою) або споживачем за наданими продавцем (виробником) 
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інструкціями має розумітися як недолік проданого товару. 
Адже споживач у результаті не отримав товар із відповідни-
ми властивостями, на який очікував під час його придбан-
ня. Саме тому з метою захисту прав та інтересів фізичних 
осіб-непрофесіоналів  доцільно  в  українському  законодав-
стві закріпити положення, аналогічне ч. 5 ст. 2 Директиви 
1999/44/ЄС, і внести відповідні зміни до ст. 1 Закону Украї-
ни, що містить визначення поняття недоліку.

Висновки. Завданням  українського  законодавця  в 
умовах  вступу України  до  ЄС  є  забезпечення  того, щоб 
рівень захисту прав споживачів у вітчизняному законодав-
стві був не нижчим від установленого в ЄС, у тому числі 
й  у Директиві  1999/44/ЄС,  адже  умовою членства Укра-
їни в ЄС є пристосування національного права до acquis 
communautaire.

І хоча з моменту прийняття Директиви 1999/44/ЄС ми-
нуло більше як 17 років, застосування її положень на прак-
тиці  зумовлює  виникнення  низки  правових  питань,  про 
що свідчить численна практика Суду Справедливості ЄС.

Ураховуючи норми споживчого законодавства ЄС, мо-
жемо констатувати, що поняття товару неналежної якос-

ті у вітчизняному законодавстві має охоплювати й товар, 
недолік якого виник у результаті некоректної установки, 
здійснюваної  продавцем  чи  його  представником  відпо-
відно до умов договору або споживачем згідно з наданою 
інструкцією; і невідповідність товару меті придбання, про 
яку покупець повідомив продавця перед укладенням до-
говору.

З  метою  належного  захисту  прав  споживачів,  при-
ведення  законодавства  у  відповідність  до  міжнародних 
стандартів, уніфікації правової термінології українському 
законодавцеві доцільно змінити саму концепцію розумін-
ня товару неналежної якості на презумпцію відповідності 
товару  споживання договору  та  закріпити в  споживчому 
законодавстві  критерії  визначення  такої  відповідності,  а 
поняття  «недолік»  та  «істотний  недолік»  змінити  на  по-
няття «(не)відповідність товару споживання договору».

Подальших  наукових  розвідок  потребують  питання 
можливості охоплення поняттям товару неналежної якос-
ті, переданого покупцю за договором, виразно відмінного 
товару  (т.  зв.  aliud),  товару  в  неналежній  кількості,  не-
комплектного товару, товару з неналежним упакуванням.
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У праві зарубіжних країн по-різному визначається місце правових норм, що регулюють договірні відносини в системі права і вчення 
про договори в системі цивілістичної доктрини. Специфічним критерієм сьогодення є саме інститут надання послуг. Послуга як об’єкт до-
говору створюється зусиллями двох сторін: виконавця і замовника. Перший вчиняє дії, спрямовані на створення (досягнення) і передачу 
замовнику узгодженого результату в цілях його особистого використання, а другий вчиняє дії, спрямовані на отримання (споживання) 
для особистого використання узгодженого і очікуваного результату. На даний момент на теоретичному рівні вже сформувався ряд са-
мостійних договірних типів договорів про надання послуг. Однак динамічність послуги зумовлює необхідність існування і деталізованої 
загальної конструкції цього договору.

Ключові слова: договір надання послуг, договір доручення, договір комісії, договір зберігання, договір страхування.

В праве иностранных стран по-разному определяется место правовых норм, регулирующих договорные отношения в системе 
права и учение о договорах в системе цивилистической доктрины.Специфическим критерием сегодня является именно институт 
предоставления услуг. Услуга как объект договора создается усилиями двух сторон: исполнителя и заказчика. Первый совершает дей-
ствия, направленные на создание (достижения) и передачу заказчику согласованного результата в целях его личного использования, 
а второй совершает действия, направленные на получение (потребление) для личного использования согласованного и ожидаемого 
результата.На данный момент теоретически уже сформировался ряд самостоятельных договорных типов договоров о предоставле-
нии услуг. Однако динамичность услуги предопределяет необходимость существования и детализированной общей конструкции этого 
договора.

Ключевые слова: договор оказания услуг, договор поручения, договор комиссии, договор хранения, договор страхования.

The right of foreign countries in many ways determined by the place of legal rules governing contractual relations in the system of law 
and the doctrine of the contracts are already civil doctrine.Specific criteria today is precisely the Institute of Service. Services primarily serves 
what she contract the object created by the efforts of the two sides: the artist and the customer. First perform any act aimed at the creation 
of (achieving) and transfer to the customer agreed outcome for its own use, while the second takes actions aimed at obtaining (use) for 
personal use and agreed expected results. In general, the legal regulation and legal doctrine of contracts in the Roman-German law includes 
specific questions that go beyond the general doctrine of the transactions and obligations: the problem of pre-contractual relations, limits 
of the principle of freedom of contract, order contracts and others. At the moment, in theory already formed a number of distinct types of 
contractual agreements on the provision of services. However, the dynamics of service determines the need for a detailed and overall design 
of the contract.

Key words: service contract, agency contract, commission agreement, storage agreement, insurance contract.

Постановка проблеми. Договір  надання  послуг  від-
носиться  до  найдавніших  інститутів  приватного  права, 
витоки якого можна знайти ще в римському праві. У кла-
сичному  римському  праві  виявляються  детально  розро-
блені договірні конструкції, що опосередковують процес 
надання послуг. Разом із тим необхідно відзначити, що в 
римському праві було відсутнє розгорнуте визначення  їх 
поняття. 

У римському праві договір надання послуг відносить-
ся до групи договорів, в силу яких одна сторона приймає 
на себе зобов’язання виконувати на користь іншої сторони 
(наймача) певні послуги, а наймач – платити за ці послуги 
встановлену винагороду [9, c. 178].

Ймовірно, спочатку договір на надання послуг не ста-
новив особливого договірного  виду,  а  тому не мав уста-
леної договірної конструкції. Лише з розвитком обороту і 
цивілістичної думки договір із надання послуг підводить-
ся під одну з усталених конструкцій.

У 60-х роках минулого століття у вітчизняній цивіліс-
тиці і цивілістиці зарубіжних країн стали розмежовувати 
договори  надання  послуг  та  договори  щодо  виконання 
робіт.  Основу  розмежування  даних  договорів  становить 
та  обставина,  що  зобов’язання  з  виконання  робіт  та 
зобов’язання з надання послуг опосередковує економічні 
відносини з надання послуг, але послуги мають двоякий 

характер  (матеріальні  і  нематеріальні), що  зумовило різ-
ницю в їх правовому регулюванні [1, c. 752]. У цей час ци-
вілістами О.С. Іоффе, О.А. Красавчіковим до зобов’язань 
із надання послуг були віднесені договори доручення, ко-
місії, зберігання, експедиції.

Розгляд  питання щодо  особливостей  правового  регу-
лювання договорів надання послуг  за цивільним правом 
зарубіжних країн є не тільки цікавим, але й актуальним. 
Актуальність даної теми полягає в тому, що однією з голо-
вних  закономірностей розвитку  економіки в даний час  є 
стрімке зростання сфери послуг, яка охоплює широке коло 
видів діяльності, спрямованих на задоволення особистих 
потреб  населення  і  потреб  виробництва,  а  також потреб 
суспільства в цілому: від торгівлі, транспорту та фінансу-
вання до страхування, посередництва і консультування.

Виклад основного матеріалу. До  кінця  90-х  років 
сфера  послуг  у  провідних  зарубіжних  країнах  виросла 
в  найбільший  сектор  господарства:  сумарна  частка  по-
слуг  досягла  62-74%  у  валому  внутрішньому  продукті,  
63-75% – у загальній чисельності зайнятих і перевищила 
50%  загального  обсягу  капіталовкладень.  Процес  гума-
нізації  економічного  зростання  супроводжується  розши-
ренням комплексу послуг, спрямованих на вдосконалення 
самої людини, її інтелектуальних і фізичних можливостей, 
задоволення її культурних, духовних і соціальних запитів.
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Стан дослідження. У  зарубіжній  правовій  доктри-
ні помітний внесок у висвітлення різних видів договорів 
про надання послуг та аспектів, пов’язаних з їх укладан-
ням  та  виконанням,  зробили О.С.  Іоффе,  В.К. Мамутов,  
О.О. Чувпило, В. Бернхем, К. Хесе.

Та  кількість  робіт  у  зарубіжній  літературі,  присвяче-
них договору надання послуг, не відповідає тому місцю, 
яке займає даний вид договору договірній практиці.

Метою дослідження є порівняння правового регулю-
вання договорів надання послуг у цивільному законодав-
стві зарубіжних країн.

Виклад основного матеріалу.  За  договором  про  на-
дання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за 
завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка 
споживається в процесі вчинення певної дії або здійснен-
ня певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити 
виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено 
договором. 

Зважаючи на те, що в усіх країнах договірні відноси-
ни врегульовано різними законами, норми щодо договорів 
надання  послуг  розміщені  в  цивільних  кодексах  (ФЦК, 
НЦК) у главах про угоди, вони також містяться в деяких 
окремих законодавчих актах — законах [12, c. 177]. У ци-
вілістиці  зарубіжних  країн  виділяють  основні  такі  види 
договорів надання послуг:

1) договір доручення;
2) договір комісії;
3) договір зберігання;
4) договір страхування;
5) договір банківського вкладу; факторингу;
6) агентський договір, який також є різновидом дого-

ворів про надання послуг.
Розглянемо  деякі  з  них  більш  детально. Договір до-

ручення. Договір  доручення  як  особливий  вид  договору 
відомий тільки праву країн континентальної Європи. Під 
договором  доручення  (mandataire)  ФГК  розуміє  договір, 
відповідно до якого одна сторона (довіритель) доручає, а 
інша (повірений) приймає на себе здійснення юридичних 
дій за рахунок і від імені доверітел [5]. Договір є безоплат-
ним, якщо не мається угоди про інше. 

Трохи інакше визначається договір доручення (Auftrag) 
в праві ФРН: відповідно до § 662 ГГУ за договором до-
ручення повіренний  зобов’язується  безоплатно  виконати 
справу, покладену на нього довірителем [2].

ФГК виходить із того, що договір доручення спрямова-
ний на здійснення юридичних дій повіреним від імені та 
за рахунок доверітеля, а відповідно до ГГУ на повіреного 
може бути покладено обов’язок здійснення як юридичних, 
так і фактичних дій.

Права  та  обов’язки  сторін  за  договором  доручення 
складаються таким чином. Повірений зобов’язаний:

1) виконати особисто прийняте на себе доручення. Пе-
редати  виконання  доручення  іншій  особі  повірений  має 
право лише за умови згоди на те довірителя. 

Повірений відповідає за дії третьої особи як за свої дії, 
якщо він передав йому виконання без дозволу довірителя 
ст. 1994 [5];

2) виконувати доручення відповідно до вказівок дові-
рителя. Повірений вправі відійти від вказівок, коли є під-
стави вважати, що довіритель погодився б на таке відсту-
плення (§ 665 ГГУ);

3) сплатити винагороду за наявності відповідної угоди 
(ст. 1999), або якщо обов’язок такої сплати випливає з міс-
цевих звичаїв [5];

4) відшкодувати повіреному витрати, понесені ним за 
умов відсутності своєї провини у зв’язку з виконанням до-
ручення (ст. 2000).

Договір може бути припинений кожною зі сторін без 
дотримання строку попереднього повідомлення. Договір, 
як правило, припиняється внаслідок смерті, настання не-
дієздатності, а також скасування доручення.

В  Англії  відносини  такого  роду  опосередковуються 
агентським договором [11, c. 218]. Торговий представник 
чинить, так само як і повірений, відповідно до цивільно-
го  законодавства фактичні  та юридичні  дії  від  імені  і  за 
рахунок  іншої  особи,  але  вже  на  інших  умовах. Під  час 
виконання доручення агент зобов’язаний захищати інтер-
еси довірителя. Необхідність прояву такої дбайливості об-
грунтовується  відповідальністю  торгового  представника 
перед довірителем за вибір третьої особи.

Договір комісії.  Під  договором  комісії  (Commis- 
sionnaire, Kommissionsvertrag) розуміється договір, за яким 
одна  сторона  (комісіонер)  приймає  на  себе  зобов’язання 
здійснювати  угоди  від  свого  імені,  але  за  рахунок  іншої 
особи (комітента). Усі права  і обов’язки, що випливають 
із вчинених комісіонером угод із третіми особами, вини-
кають для комісіонера, хоча економічний результат таких 
угод покладається на комітента [8].

Як  особливий  вид  договору,  договір  комісії  регулю-
ється  законодавством  ФРН,  Франції.  У  країнах  із  дуа-
лістичною  системою  приватного  права  договір  комісії 
розглядається  як  торгова  угода  і  регулюється  торговими 
кодексами. Найбільш  повно  договір  комісії  і  пов’язані  з 
ним  відносини  врегульовано  в  Німецькому  цивільному 
праві [10, c. 288]. У сучасному обігу договір комісії опосе-
редковує різного роду банківські операції. Відносини між 
комісіонером  і  комітентом  у  цих  державах  регулюються 
погодженими  сторонами  умовами  комісії,  спеціальними 
нормами торгового законодавства і торговими звичаями.

У регулюванні таких операцій особливе місце займа-
ють  типові  договори,  що  розробляються  банками.  Вра-
ховуючи,  що  комісіонер  під  час  виконання  комісійного 
доручення діє від свого імені, а не від імені довірителя – 
комітента, за договором комісії складаються стосунки та-
кого роду: 1) між комісіонером і комітентом; 2) між комі-
сіонером і третіми особами, з якими він вступає в угоди 
на виконання комісійного доручення; 3) між комітентом і 
третіми особами (за певних умов).

Основними правами комісіонера є право на комісійну 
винагороду та право на відшкодування понесених у про-
цесі виконання доручення витрат. Правам комісіонера від-
повідають обов’язки комітента.

Розмір  і  способи  виплати  комісійної  винагороди  за-
значаються  в  договорі  комісії.  Звичайним  є  встановлен-
ня  винагороди  у формі  певного  відсотка  від  ціни  угоди, 
укладеної з третіми особами. Саме така форма винагороди 
передбачається, наприклад, у ФРН (§ 354 ГТУ) [3]. Право 
Франції визначає винагороду різними способами: у твер-
дій сумі або у вигляді відсотків від суми угоди, яку здій-
снює комісіонер.

У  праві  Великобританії  та  США  договору  комісії  як 
такого  немає.  Там  існує  так  званий  агентський  договір, 
згідно  з  яким  одна  особа  (агент)  вчиняє  дії  за  доручен-
ням  і  за  рахунок  іншої  особи  (принципала).  Створений 
в  основному  судовою  практикою  Великобританії  агент-
ський договір сьогодні не лише широко використовується 
в майновому обігу держав  загального права,  але й  явля-
ється одним із найпоширеніших видів міжнародних угод. 
Агентський договір може бути спрямований на вчинення 
як юридичних, так і фактичних дій, кінцевою метою яких 
є встановлення договірних зобов’язань між принципалом 
і третьою особою. 

Договір зберігання. У  країнах  романо-германської 
системи права основні права та обов’язки сторін договору 
зберігання регламентуються нормами цивільних кодексів 
(ст.  1915-1948  ФГК;  §  688-704  ГГУ),  а  в  тих  випадках, 
коли  договір  зберігання  є  торговою  угодою  (наприклад, 
складське  зберігання),  –  торговим  кодексом  (§  419-422 
ГГУ).  У  країнах  англо-американської  системи  права  до-
говір  зберігання  переважно  регулюється  нормами,  виро-
бленими судовою практикою, і в цих країнах цей договір є 
різновидом інститутуту «залежного тримання» (bailment). 
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У США, де операції зі зберігання товарів на складах при-
дбали широкий розвиток, відносини, які виникають у ви-
падку складського зберігання товарів, частково врегульо-
вані законодавчими нормами, які містяться в розділі 7 ЕТК 
«Складські  свідоцтва,  коносаменти та  інші  товаророзпо-
рядчі документи» [7].

Визначення договору зберігання, що містяться в цивіль-
них кодексах країн романо-германської правової системи 
(ст. 1 915 ФГК; § 688 ГГУ), збігаються по суті і зводяться 
до  того, що  за договором  зберігання  (depot, Verwahrung) 
одна сторона (зберігач, депозитарій ) зобов’язується збе-
рігати майно, передане їй другою стороною (поклажодав-
цем, депонентом), протягом встановленого строку і повер-
нути це майно на вимогу поклажодавця.

Предметом договору в усіх системах права визнаються 
тільки рухомі речі. При цьому на зберігання можуть бути 
передані речі як з індивідуально-визначеними, так і з обу-
мовленими родовими ознаками [6, c. 154].

Договір  зберігання  є  реальним,  тобто  він  визнається 
укладеним. Відповідно, права та обов’язки сторін виника-
ють тільки з моменту, коли майно передано на зберігання, 
а не з моменту, коли сторони досягли угоди.

Договір зберігання може бути безоплатним або оплат-
ним. Із цієї обставини випливають певні юридичні наслід-
ки. Так, французьке право дотримується традиційної для 
континентального  права  точки  зору,  заснованої  на  рим-
ській правовій традиції, що договір зберігання може бути 
тільки  безоплатним  (ст.  1917 ФГК).  Якщо  за  зберігання 
речі встановлена плата, то такі відносини не можуть ква-
ліфікуватися юридично як договір зберігання.

Говорячи  про юридичний  зміст  договору  зберігання, 
слід  звернути  увагу  на  те,  що  в  теорії  він  характеризу-
ється часто як односторонній договір, оскільки породжує 
обов’язки  тільки  в  однієї  сторони  договору  –  хранителя 
речі  [4,  c.  232]. Однак  така класифікація цього договору 
не цілком справедлива, оскільки в зберігача за певних об-
ставин в силу договору виникають не тільки обов’язки, а 
й  права,  зокрема  у  випадку,  коли  зберігач  поніс  витрати 
або  втрати,  пов’язані  із  забезпеченням  схоронності  речі, 
що веде до виникнення обов’язків у сторони, яка здала річ 
на зберігання, відшкодувати ці витрати і втрати.

Основний  обов’язок  зберігача  полягає  в  зберіганні 
речі, забезпеченні її збереження, тобто прийнятті всіх за-
ходів, передбачених договором або необхідних для збере-
ження  майна.  За  нормами  французького  права  (ст.  1928 
ФГК) і права ФРН (§ 690 ГГУ) зберігач відповідає за за-
гибель, втрату або пошкодження майна за наявності його 
вини.

Право країн романо-германської  системи також вста-
новлює спеціальні положення про відповідальність госпо-
даря готелю відносно зберігання речей у готелі (ст. 1952-
1954  ФГК;  §  701-704  ГГУ).  Господар  готелю  повинен 
відшкодувати збиток, викликаний втратою, загибеллю або 
пошкодженням речей, внесених до готелю постояльцем.

В  англійському  праві  відсутні  законодавчі  положен-
ня,  які регулюють відповідальність  зберігача,  і  відповід-
ні  норми  мають  прецедентне  походження.  Грунтуючись 
на  загальних  положеннях,  що  становлять  зміст  інститу-
ту  зберігання,  англійське право  встановлює, що  зберігач 
зобов’язаний здійснювати всі розумні заходи, спрямовані 
на збереження переданих йому речей.

Договір страхування. Сучасне економічно розвинене 
суспільство неможливо уявити без системи страхування. 
Страхування є важливим елементом функціонування інф-
раструктури  ринкових  відносин  будь-якої  індустріально 
розвиненої  країни,  невід’ємною  частиною  суспільних 
відносин, гарантом благополуччя  і стабільного розвитку.  
В  основі  страхових  правовідносин  лежить  договір  стра-
хування.

Договір страхування – це договір, за яким одна сторо-
на  (страховик)  зобов’язується  за  обумовлену  договором 

плату (страховий внесок) у випадку настання передбаче-
ної  договором  події  (страхового  випадку)  відшкодувати 
іншій стороні  (страхувальникові) або  іншій особі, на ко-
ристь  якої  укладено  договір  (вигодонабувачу),  заподіяні 
внаслідок цієї події збитки в межах визначеної договором 
суми (страхової суми) або виплатити вигодонабувачу обу-
мовлену договором суму [4, c. 246].

Класифікація існуючих видів страхування проводить-
ся на основі різних критеріїв. Зарубіжна страхова практи-
ка  в  майновому  страхуванні  виділяє  морське,  авіаційне, 
транспортне, кредитне та інвестиційне страхування, стра-
хування від зниження доходів (підприємцю компенсується 
збиток, пов’язаний  із порушенням технологічного циклу 
або зупинкою виробництва, в результаті пожежі або інших 
стихійних лих), цивільної відповідальності. 

В  англо-американському праві  використовується  роз-
поділ  видів  страхування  на  contingence  insurance  (види 
страхування,  де  страховий  випадок обов’язково настане, 
наприклад, страхування життя) і indemnity insurance (стра-
хування від збитків, наприклад, майнове страхування).

Сторонами  договору  страхування  виступають  стра-
ховик  і  страстрахувальник. Страховик  –  особа,  яка  при-
ймає на себе обов’язок виплатити страхувальникові стра-
хове  відшкодування  (компенсацію)  у  випадку  настання 
визначених  договором  страхування  випадків  [4,  c.  245]. 
Страховиками  можуть  виступати  юридичні  особи.  На-
приклад, у ФРН – спілки та установи, у Франції – това-
риства і асоціації, в Англії і США – корпорації. У розви-
нених зарубіжних країнах допускається можливість того, 
що  страховиком  виступають  індивідуальні  підприємці. 
Так,  наприклад,  всесвітньо  відома  англійська  страхова 
корпорація  «Ллойд»  являє  собою  синдикат  індивідуаль-
них підприємців-страховиків, іменованих Андерайтерами 
(underwriters), кожен з яких виступає від свого  імені  і  за 
свій рахунок. У «Ллойд» не може увійти жодне страхове 
товариство, але його учасниками можуть бути іноземцями. 
Страховики  приймаються  в  синдикат  Комітетом  «Ллой-
да», пройшовши ретельну процедуру розгляду. Деякі на-
ціональні  законодавства,  зокрема  законодавства  Велико-
британії, Франції та Бельгії, містять особливі положення, 
що відносяться до лондонського «Ллойду», згадуючи його 
в якості страховика.

Страхова  діяльність  в  усіх  країнах  є  ліцензованою, 
тобто  уповноважений  державний  орган  видає  спеціаль-
ний адміністративний дозвіл на право проведення страхо-
вої діяльності. Дозвіл видається в країні, де зареєстровано 
підприємство, а також в інших країнах, де воно здійснює 
свою  діяльність  шляхом  заснування  представництв,  фі-
лій або агентств. Ліцензія видається тільки на певні види 
страхування. У багатьох країнах, наприклад у Німеччині, 
Франції, Нідерландах,  існує також вимога, згідно з якою 
компанія, що має ліцензію на страхування життя, не має 
права здійснювати будь-які інші види страхування. У Ве-
ликобританії страховим компаніям надана свобода вибо-
ру, вони можуть займатися або страхуванням життя,  або 
іншим видом страхування, або обома видами страхування 
одночасно. 

За законодавством зарубіжних країн до страховиків – 
некомерційних організацій належать товариства взаємно-
го страхування. Метою товариств взаємного страхування 
є виключно страхування майнових інтересів своїх членів, 
а не отримання прибутку зі страхової діяльності. Учасни-
ки товариств взаємного страхування формують за рахунок 
своїх внесків страховий фонд. У випадку нестачі в ньому 
коштів для страхових виплат вносяться додаткові внески, 
чого не може бути в комерційній страховій організації. Ко-
жен учасник товариства взаємного страхування є страху-
вальником, а також засновником страховика.

Специфіка товариств взаємного страхування полягає, 
насамперед, у страхуванні майнових інтересів тільки сво-
їх членів. Його учасники несуть солідарні зобов’язання за 
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договорами  страхування.  Для  товариств  взаємного  стра-
хування  характерна  однорідність  складу  учасників  това-
риства.  Як  правило,  це  представники  конкретних  видів 
діяльності  або  професій. Наприклад,  у Франції  найбіль-
шими товариствами є Товариство взаємного страхування 
державних  службовців  та  Товариство  взаємного  страху-
вання вчителів Франції. 

Висновки. Таким чином, провівши дослідження, мож-
на зробити висновок, що ринок послуг сьогодні – один із 
найбільш розвинутих секторів економіки: діяльність із на-
дання послуг сприяє задоволенню соціальних, побутових, 
духовних людських потреб. Послуги, проникаючи в тій чи 
іншій формі в усі галузі діяльності людини, в даний час 
набули гідну споживчу оцінку і отримали своє закріплен-
ня в цивільних кодексах Франції, Німеччини; в німецьку 
торговому, цивільному уложеннях; у цивільних кодексах, 
що діють в окремих штатах (Луїзіана, Каліфорнія); в Єди-
ному торговому кодексі США та, зокрема, в Законі Вели-
кої Британії «Про поставку товарів і надання послуг». 

Специфічним критерієм послуги є те, що вона, як об’єкт 
договору, створюється зусиллями двох сторін: виконавця і 
замовника.  Перший  вчиняє  дії,  спрямовані  на  створення 
(досягнення) і передачу замовнику узгодженого результату 
в цілях його особистого використання, а другий вчиняє дії, 
спрямовані на отримання (споживання) для особистого ви-
користання узгодженого і очікуваного результату.

Договори надання послуг у зарубіжних країнах мають 
свої специфічні ознаки та особливості, які характерні для 
тієї чи іншої правової системи. Спільним для всіх догово-
рів із надання послуг є те, що предметом їх є дії нематері-
ального характеру (юридичні та/або фактичні), які пови-
нен виконати виконавець в  інтересах замовника, а також 
«корисний ефект», що є бажаним для замовника результа-
том діяльності виконавця. Отже, на сьогодні на теоретич-
ному рівні вже сформувався ряд самостійних договірних 
типів договорів про надання послуг. Однак динамічність 
послуги зумовлює необхідність існування і деталізованої 
загальної конструкції цього договору.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПиТАННЯ ЩОДО НАДАННЯ 
НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ ПОВНОї ЦиВІЛьНОї ДІЄЗДАТНОСТІ

SOME ISSUES graNTINg MINOrS ThE fULL CIVIL CaPaCITy

Фурса В.В.,
викладач кафедри цивільного права та процесу

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті на основі аналізу теоретичних основ і практики застосування судами ст. 35 Цивільного кодексу України та глави 3 розділу 4 
Цивільного процесуального кодексу України досліджено питання щодо надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності. Роз-
крито найбільш спірні положення щодо надання неповнолітнім особам повної цивільної дієздатності. Акцентовано увагу на невідповід-
ності цивільного і трудового законодавства.

Ключові слова: дієздатність, неповнолітня особа, емансипація, повна цивільна дієздатність.

В статье на основе анализа теоретических основ и практики применения судами ст. 35 Гражданского кодекса Украины и главы 3 
раздела 4 Гражданского процессуального кодекса Украины исследованы вопросы предоставления несовершеннолетнему лицу полной 
гражданской дееспособности. Раскрыты наиболее спорные положения о предоставлении несовершеннолетним полной дееспособнос-
ти. Акцентировано внимание на несоответствии гражданского и трудового законодательства.

Ключевые слова: дееспособность, несовершеннолетний, эмансипация, полная гражданская дееспособность.

On the basis of analysis of the theoretical foundations and practices of courts century. 35 of the Civil Code of Ukraine and Chapter 3, section 4 
of the Civil Code of Ukraine author studied the issue of minors the full civil capacity. Reveals the most controversial provisions on granting minors 
the full civil capacity. The attention to the discrepancy of civil and labor law.

Key words: capacity, minor, emancipation, full civil capacity.



112

№ 4 2016
♦

Постановка проблеми. Місце будь-якої особи в сус-
пільстві визначає її правовий статус. Правовий статус осо-
би – це система закріплених у нормативно-правових актах 
і гарантованих державою прав, свобод, обов’язків, відпо-
відальності, відповідно до яких  індивід як суб’єкт права 
координує свою поведінку в суспільстві [1, с. 57] Інакше 
кажучи,  правовий  статус  особи  є  її  правосуб’єктністю. 
Основу правосуб’єктності фізичної особи становлять ци-
вільна правоздатність і цивільна дієздатність. 

Цивільна правоздатність – це здатність фізичної особи 
мати права й обов’язки, яка виникає в момент народження 
та припиняється в момент смерті. Цивільною дієздатністю 
фізичної  особи  є  її  здатність  своїми  діями  набувати  для 
себе  цивільних  прав  і  самостійно  їх  здійснювати,  а  та-
кож здатність своїми діями створювати для себе цивільні 
обов’язки, самостійно їх виконувати й нести відповідаль-
ність у разі їх невиконання.

З  огляду  на  зміст  ст.  30 Цивільного  кодексу України 
(далі – ЦК України) зазначимо, що цивільну дієздатність 
має  лише фізична особа,  яка  усвідомлює  значення  своїх 
дій  і може керувати ними. Тобто фізична особа повинна 
адекватно відображати у своїй свідомості значення своїх 
дій  і передбачати наслідки таких дій. Крім того, фізична 
особа під час здійснення своєї цивільної дієздатності по-
винна бути в змозі керувати своїми діями, тобто за допо-
могою  своєї  волі  робити  свої  дії  відповідними  до  своїх 
обов’язків. 

Розрізняють такі види дієздатності:
– повну;
– осіб віком до 14 років (часткову);
– осіб віком від 14 до 18 років (неповну).
За  загальним  правилом,  повна  цивільна  дієздатність 

настає тоді, коли особі виповниться 18 років.
Проте  законодавством  передбачено  випадки  надання 

повної  цивільної  дієздатності  особі  до  досягнення  нею 
повноліття (емансипація). 

Відповідно до ст. 35 ЦК України, емансипація можли-
ва, по-перше, щодо зазначеної особи, яка досягла 16 років 
і працює за трудовим договором; по-друге, щодо фізичної 
особи, яка досягла 16 років  і бажає займатися підприєм-
ницькою  діяльністю;  по-третє,  щодо  неповнолітньої  фі-
зичної особи,  яка  записана матір’ю або батьком дитини. 
Зазначені  дії  свідчать  про  те,  що  неповнолітній  у  стані 
самостійно  вирішувати  майнові  та  інші  цивільно-право-
ві питання, тобто досягнув відповідного рівня зрілості й 
може бути повноправним членом суспільства, відповідати 
за свої дії (вільний у розпорядженні своїм майном, набу-
тим за рахунок заробітної плати й доходів від здійснення 
підприємницької діяльності).

Стан дослідження. У юридичній  літературі  питання 
щодо надання неповнолітнім повної цивільної дієздатнос-
ті  розглядали  в  дослідженнях  Є.П.  Андрєєв,  Б.С.  Анти- 
монов,  С.М.  Бєлова,  В.В.  Блажеєв,  С.М.  Братусь,  
С.В. Букшина, В.В. Бутнєв, В.П. Грибанов, Н.М. Єршова, 
І.В. Жукевич, М.П. Журавльов, І.А. Зенін, Л.Г. Кузнєцова, 
О.М. Нечаєва, А.Г. Потюков, З.В. Ромовська, С.Я. Фурса, 
О.А. Чефранова, Ж.Л. Чорна та інші науковці.

Емансипація є новелою цивільного права й, незважаю-
чи на значну кількість наукових праць, має досить багато 
прогалин. 

Метою статті є окреслення найбільш поширених, на 
нашу думку, проблем щодо надання неповнолітнім особам 
повної цивільної дієздатності.

Виклад основного матеріалу. Для надання повної ци-
вільної  дієздатності  неповнолітній  повинен  відповідати 
вимогам закону, визначеним для кожного випадку окремо. 
Так, у першому випадку необхідно а) досягнути 16 років; 
б) працювати за трудовим договором. 

Для надання повної цивільної дієздатності неповноліт-
ній  звертається  із  заявою до органу опіки  та піклування 
за письмової згоди батьків (усиновлювачів) або піклуваль-

ника,  а  в  разі  відсутності  такої  згоди повна цивільна ді-
єздатність може бути надана йому судом. Крім того, отри-
мання згоди лише одного з батьків (усиновлювачів) у разі 
заперечення  іншим  створює  можливість  надання  повної 
цивільної дієздатності неповнолітньому лише в судовому 
порядку [2, с. 81].

Як  бачимо,  для  отримання  повної  цивільної  дієздат-
ності особі достатньо досягти 16 років, працювати за тру-
довим договором та отримати схвалення батьків чи осіб, 
які  їх  заміняють. Проте  варто  зазначити, що  трудове  за-
конодавство передбачає можливість реалізувати своє пра-
во на працю в п’ятнадцять років і навіть у чотирнадцять. 
Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) 
вказує, що за згодою одного з батьків або особи, що їх за-
мінює, можуть  як  виняток прийматись на  роботу  особи, 
які досягли п’ятнадцяти років (ст. 188). Також у цій нормі 
зазначається, що для підготовки молоді до продуктивної 
праці допускається прийняття на роботу учнів  загально-
освітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціаль-
них  навчальних  закладів  для  виконання  легкої  роботи, 
що не завдає шкоди здоров’ю й не порушує процесу на-
вчання, у вільний від навчання час після досягнення ними 
чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або 
особи, що  їх  замінює. У статті 187 КЗпП України також 
указується, що неповнолітні, тобто особи, котрі не дося-
гли вісімнадцяти років, у трудових правовідносинах при-
рівнюються  у правах  до повнолітніх,  а  в  галузі  охорони 
праці, робочого часу, відпусток і деяких інших умов праці 
користуються  пільгами,  встановленими  законодавством 
України. Отже,  ст.  187 КЗпП України  урівнює  правовий 
статус  як  14-річних  працівників,  так  і  16-річних.  Проте 
виникає питання: чому 16-річний працівник має право на 
повну  цивільну  дієздатність,  а  14-річний  –  ні?  Як  бачи-
мо, існує невідповідність між цивільним і трудовим зако-
нодавством,  яка потребує додаткового  вивчення  з метою 
усунення таких невідповідностей. Варто зазначити, що на 
таку невідповідність уже зверталась увага вчених-правни-
ків. Науковці зазначали, що така невідповідність, з одного 
боку, пов’язана з настанням усіх показників зрілості осо-
би, до яких належить фізична зрілість, зумовлена фізіоло-
гічним станом, психічна, що означає уміння розумно керу-
вати своїми діями та вчинками, соціальна зрілість, що дає 
змогу брати самостійну участь у житті суспільства (пра-
цювати, обіймати певні посади). Проте якщо законодавець 
уважає, що  при  досягненні  14  років  і  можливості  само-
стійно працювати в позанавчальний час особа досягає со-
ціальної  зрілості,  то чому вона не підлягає емансипації? 
Більше того, ст. 32 ЦК України надає право таким особам 
самостійно розпоряджатися своїм заробітком або іншими 
доходами, що дає підстави вважати цих осіб психічно зрі-
лими в плані цивільної дієздатності [3, с. 133; 4, с. 66].

Якщо  законодавство  прирівнює  у  правовому  стату-
сі 14–  і 16-річного працівника, доцільно  їх прирівняти у 
праві на  здійснення  емансипації  або ж розширити обсяг 
їхньої дієздатності порівняно з  іншими підлітками, наді-
леними неповною дієздатністю [3, с. 133].

Не вирішує невідповідність цивільного і трудового за-
конодавства, на жаль, і проект Трудового кодексу України 
[5]. На відміну від чинного КЗпП України, проект не роз-
межовує неповнолітніх осіб на вікові групи (14 і 16 років). 
Натомість  проект  оперує  лише  терміном  «неповнолітні 
особи». Відповідно до Сімейного кодексу України, непо-
внолітньою вважається особа у віці від чотирнадцяти до 
вісімнадцяти років. Отже, опираючись на норми сімейно-
го законодавства, можемо зробити висновок, що, згідно з 
проектом Трудового  кодексу України,  працювати  за  тру-
довим договором можуть особи починаючи  з 14-річного 
віку.

Для надання повної цивільної дієздатності неповноліт-
ньому, який бажає займатися підприємницькою діяльністю, 
необхідно а) досягнути 16 років; б) бажання займатися під-



113

Порівняльно-аналітичне право
♦

приємницькою діяльністю. При цьому неповнолітня особа 
набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної 
реєстрації як підприємець за наявності письмової згоди на 
це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опі-
ки та піклування [6, с. 30]. У юридичній літературі виникає 
дискусія з приводу надання неповнолітній особі, яка бажає 
займатися підприємницькою діяльністю, цивільної дієздат-
ності. Одні вчені вважають, що цивільна дієздатність вини-
кає в неповнолітніх осіб у момент реєстрації їх як суб’єктів 
підприємницької діяльності, інші переконані, що в такому 
випадку повна цивільна дієздатність надається лише орга-
ном опіки та піклування, а також судом [3, с. 134]. Не вдаю-
чись до дискусії, лише зазначимо, що ст. 18 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців  та  громадських  формувань»  містить  перелік 
документів,  які  подаються  для  реєстрації  фізичної  особи 
підприємцем, а саме:

1) заява про державну реєстрацію фізичної особи під-
приємцем;

2) заява про обрання фізичною особою спрощеної сис-
теми оподаткування та/або реєстраційна заява про добро-
вільну реєстрацію як платника податку на додану вартість 
за формою, затвердженою центральним органом виконав-
чої влади, що забезпечує формування державної податко-
вої й митної політики, – за бажанням заявника;

3) нотаріально засвідчена письмова згода батьків (уси-
новлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклу-
вання – для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти ро-
ків і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, 
але не має повної цивільної дієздатності. 

Як  бачимо,  письмова  згода  батьків  (усиновлюва-
чів)  або  піклувальника  чи  органу  опіки  та  піклування  є 
обов’язковим документом, без якого неможливо здійснити 
реєстрацію фізичної особи як підприємця, а отже, можемо 
констатувати той факт, що повна цивільна дієздатність у 
такому  випадку  виникає  саме  в момент  реєстрації  непо-
внолітньої особи,  якій виповнилося 16 років,  як підпри-
ємця.

Статтею 35 ЦК України передбачено надання повної 
цивільної  дієздатності  особі,  яка  записана  батьком  чи 
матір’ю дитини. У такому випадку необхідний факт дер-
жавної  реєстрації  народження  дитини,  одним  із  батьків 
якої  є  неповнолітній.  Для  надання  повної  цивільної  ді-
єздатності  неповнолітня  особа  повинна  звернутися  із 
заявою до  органу  опіки  та  піклування. При цьому  згода 

батьків (усиновлювачів), піклувальника, органів опіки та 
піклування для надання повної цивільної дієздатності не-
повнолітній особі не потрібна [2, с. 81]. 

Треба  наголосити,  що  в  перших  двох  випадках  ЦК 
України встановив обов’язкову ознаку – досягнення осо-
бою 16 років, а в третьому випадку така ознака не перед-
бачена. Отже,  виходить, що повну цивільну дієздатність 
можна надати особі навіть у 13 років, оскільки існують ви-
падки народження дитини в настільки ранньому віці [7; 8].

Виходячи із загальних норм цивільного права, можемо 
стверджувати, що надання фізичній особі повної цивільної 
дієздатності нижче певного встановленого в таких випад-
ках законодавцем віку 14 років не передбачено, оскільки 
це суперечить принципам побудови цивільних і цивільно-
процесуальних норм права щодо видів дієздатності. Це є 
прогалиною законодавства, тому такі випадки потребують 
урегулювання, має бути проведений детальний аналіз усіх 
таких ситуацій, які можуть виникнути [3, с. 134].

Також  у  разі  надання  неповнолітній  особі  повної 
цивільної  дієздатності  постає  питання  про  можливість 
вступу  цієї  особи  в шлюб.  Так,  за  загальним  правилом, 
шлюбний вік для чоловіків  і жінок установлюється у ві-
сімнадцять  років.  Також  за  заявою  особи,  яка  досягла 
шістнадцяти років, за рішенням суду їй може бути надано 
право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає 
її інтересам. 

Проте  залишається  невирішеним  те,  чи  має  право 
особа,  яка  записана матір’ю  чи  батьком  дитини,  якій  не 
виповнилося 16 років  і  якій надана повна цивільна дієз-
датність, на шлюб. Уважаємо, що положення щодо всту-
пу до шлюбу неповнолітньої особи, яка записана батьком 
чи матір’ю дитини і яка має повну цивільну дієздатність, 
потребує подальшої наукової розробки. Необхідно внести 
зміни в  законодавство,  які  дозволять неповнолітнім осо-
бам, які записані батьком чи матір’ю дитини, вступати у 
шлюб без звернення до суду. Це, у свою чергу, буде від-
повідати основним принципам щодо забезпечення дитин-
ства, а також зменшить навантаження на суди.

Висновки.  Підсумовуючи  викладене,  хочемо  зазна-
чити, що в рамках однієї статті неможливо повністю роз-
крити всі проблемні питання щодо надання неповнолітній 
особі повної цивільної дієздатності. Коло питань, які нами 
окреслено,  обмежується  найбільш  суттєвими,  дотепер 
дискусійними  положеннями,  вимагають  ґрунтовного  на-
укового дослідження.
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У статті проаналізовано чинне законодавство України з питань застосування державної мови в господарському судочинстві. На-
голошується на окремих аспектах використання мови під час здійснення правосуддя, а також на невизначеності низки словосполучень, 
ужитих у законах України, пов’язаних із оцінюванням знання мови громадянами.

Ключові слова: господарське судочинство, мова судочинства, державна мова, регіональна мова судочинства. 

В статье проведен анализ действующего законодательства Украины по вопросам применения государственного языка в хозяйствен-
ном судопроизводстве. Отмечаются отдельные аспекты использования языка при осуществлении правосудия, а также неопределеннос-
ти ряда словосочетаний, принятых в законах Украины, связанных с оценкой знания языка гражданами.

Ключевые слова: хозяйственное судопроизводство, язык судопроизводства, государственный язык, региональный язык судопро-
изводства.

The article analyzes the current legislation of Ukraine on the use of the state language in the commercial proceedings. It is noted in some 
aspects of language use in the administration of justice, as well as the uncertainty of a number of phrases taken by Ukraine in the laws relating 
to the assessment of language proficiency citizens.

Key words: economic justice, justice language, official language, regional language of proceedings.

РОЗДІЛ 4
ГОСПОДАРСьКЕ ПРАВО, ГОСПОДАРСьКО-ПРОЦЕСУАЛьНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Судочинство в судах України 
провадиться державною мовою. Актуальність досліджен-
ня принципу державної мови господарського судочинства 
зумовлена прийняттям Верховною Радою України 2 черв-
ня 2016 року Закону України «Про судоустрій і статус суд-
дів», у якому дещо змінено чинні до цього часу положення 
щодо реалізації цього принципу. Вищезазначене зумовлює 
необхідність  проведення  наукового  дослідження  такої 
важливої процесуальної засади, як мова судочинства, так 
як численні прогалини у вигляді законодавчих розбіжнос-
тей, суперечностей і колізійних законодавчих норм щодо 
неї мають бути усунені.

Стан дослідження. У юридичній науці питання мови 
господарського судочинства розглядалися в працях В. Го-
родовенка, Е. Демського, О. Кузнєцова, О. Лопушанської, 
О. Ялової та  ін. Водночас у зв’язку з останніми змінами 
в  законодавстві  питання  застосування  мови  в  господар-
ському судочинстві сьогодні вимагає додаткового аналізу 
й переосмислення.

Метою статті є визначення характеру впливу тих змін, 
які відбулися в чинному законодавстві, що регулює питан-
ня мови судочинства, на процес відправлення правосуддя 
та судові рішення в господарських справах.

Виклад основного матеріалу. Принцип  державної 
мови судочинства належить до основоположних принци-
пів  судочинства  й  закріплено  у  відповідному  законодав-
стві. Безумовно, як базова тут має розглядатися ст. 10 Кон-
ституції України, яка встановлює, що державною мовою в 
Україні є українська мова, держава забезпечує її всебічний 
розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного жит-
тя на всій території України. Крім того, ст. 24 Конститу-
ції України наголошує на неприпустимості встановлення 

привілеїв чи обмежень за мовними ознаками. Отже, мова 
судочинства має конституційно-правову природу. 

Після Конституції України варто назвати Закон Укра-
їни «Про засади державної мовної політики» від 3 липня  
2012  року  [1],  який,  крім  установлення  загальних  засад 
мовної  політики,  містить  окрему  ст.  14  «Мова  судочин-
ства», у ч. 1 якої встановлюється загальне правило: «Судо-
чинство в Україні у цивільних, господарських, адміністра-
тивних і кримінальних справах здійснюється державною 
мовою».  Разом  із  Конституцією  вищезазначений  Закон 
становить  загальний  рівень  законодавчого  регулювання 
застосування мови під час здійснення судочинства

Наступний рівень – законодавство, що регулює засто-
сування мови  безпосередньо  у  процесі  судочинства. Тут 
передусім варто назвати Закон України «Про судоустрій і 
статус суддів» від 2 червня 2016 року [2], який також міс-
тить низку статей, що прямо або опосередковано охоплює 
питання  застосування  мови  під  час  здійснення  судочин-
ства [3, с. 170].

Розглядаючи  питання  застосування мови  в  господар-
ському  судочинстві,  не  можна  ігнорувати  існування  на 
території України різних мовних традицій. В. Курило за-
значає: «Якщо західна частина України говорить україн-
ською мовою, то південна і східна в повсякденному житті 
користуються, переважно, російською, а, наприклад, меш-
канці АРК практично взагалі не володіють українською»  
[4, с. 164]. Багатомовність, що історично склалася на тери-
торії України, потребує обґрунтованого й толерантного ви-
рішення проблем, що виникають у зв’язку з її об’єктивним 
існуванням.

Нове законодавство про судоустрій, прийняте в червні 
2016 pоку, відповідно до ст. 12 Закону України «Про су-
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доустрій  і  статус  суддів»,  установило  якісно  нові  підхо-
ди до  визначення мовної  політики  в  судах. Судочинство 
й  діловодство  в  судах  України  провадяться  державною 
мовою. Суди  забезпечують  рівність  прав  громадян  у  су-
довому процесі за мовною ознакою. Суди використовують 
державну мову в процесі судочинства та гарантують право 
громадян на використання ними в судовому процесі рідної 
мови або мови, якою вони володіють.

Указані чинники, а також традиційний для українсько-
го  суспільства  високий рівень політизацїї мовних  відно-
син  визначають  актуальність  проблем,  пов’язаних  із  до-
слідженням змісту й правової регламентації визначеного 
принципу [2]. 

Проаналізувавши закон, ми можемо побачити, що за-
конодавець викреслив положення про використання в су-
дочинстві  регіональних мов  або мов меншин, що  гаран-
тується  державою  та  забезпечується  за  рахунок  коштів 
Державного бюджету України. 

Отже, виникають питання: як саме в судах буде засто-
совуватись  регіональна мова й на  кого  будуть покладені 
судові витрати?

Аналізуючи законодавство, ми можемо побачити низ-
ку невідповідностей і питань, які виникають у процесі ви-
вчення принципу.

Факт  прийняття  чинного  Закону  України  «Про  заса-
ди  державної  мовної  політики»  від  03  липня  2012  року  
№ 5029-VI  (далі  –  Закон  про  мовну  політику),  на  нашу 
думку, став спробою в неконституційний спосіб нівелюва-
ти статус української мови як державної та витіснити її зі 
сфери публічних відносин на окремих територіях України.

У ч. 1 ст. 11 Закону про мовну політику міститься нор-
ма:  «У  межах  території,  на  якій  поширена  регіональна 
мова (мови) в роботі, діловодстві і документації місцевих 
органів  державної  влади  і  органів  місцевого  самовряду-
вання може використовуватися регіональна мова (мови)… 
У листуванні цих органів з органами державної влади ви-
щого  рівня  дозволяється  застосовувати  цю  регіональну 
мову (мови)».

Зазначене,  як  убачається,  прямо  суперечить  концеп-
туально-правовій позиції Конституційного Суду України, 
викладеній в  абзаці4 п.  3 мотивувальної частини Рішен-
ня  від  14  грудня  1999  року №  10-рп/99,  де  однозначно 
вказано:«Публічними сферами, в яких застосовується дер-
жавна мова,  охоплюються  насамперед  сфери  здійснення 
повноважень органами законодавчої, виконавчої та судо-
вої влади, іншими державними органами та органами міс-
цевого  самоврядування  (мова  роботи,  актів,  діловодства 
і  документації, мова  взаємовідносин цих органів  тощо»; 
а  також  абзацу  11  (останньому)  п.  3  мотивувальної  час-
тини цього ж Рішення: «Положення Конституції України 
зобов’язують  застосовувати державну – українську мову 
як  мову  офіційного  спілкування  посадових  і  службових 
осіб при виконанні ними службових обов’язків, в роботі 
і  в  діловодстві  тощо органів державної  влади, представ-
ницького та інших органів АРК, органів місцевого само-
врядування, а також у навчальному процесі в державних і 
комунальних навчальних закладах України».

Суперечить  правовій  позиції  Конституційного  Суду 
України,  викладеній  у  п.  3  його  Рішення  від  14  грудня  
1999 року № 10-рп/99, положення ч. 3 ст. 11 Закону про 
мовну політику, згідно з якими в межах території, де по-
ширена  регіональна  мова  (мови),  посадові  та  службові 
особи зобов’язані володіти й спілкуватися  з відвідувача-
ми, котрі вживають регіональну мову (мови), цією регіо-
нальною мовою (мовами).

Із тієї ж причини не відповідає офіційному тлумачен-
ню органа конституційної юрисдикції ч. 1 ст. 10 Консти-
туції України ч. 1 ст. 18 Закону про мовну політику, де пе-
редбачено, що в державних установах, підприємствах та 
організаціях «вільно  використовується  російська  та  інші 
регіональні мови або мови меншин», і ч. 3 ст. 18, де вста-

новлюється  можливість  застосування  інших  мов,  окрім 
державної,  у  внутрішніх  правилах  державних  підпри-
ємств, установ та організацій.

Однак  залишався  чинним  Закон  України  «Про  рати-
фікацію  Європейської  хартії  регіональних  мов  або  мов 
меншин» від 15 травня 2003 року № 802-IV (далі – Закон 
про ратифікацію Хартії),  який  став підставою для  таких 
постанов  і  рішень  органів  місцевого  самоврядування,  а 
отже, зберігалась і можливість його використання на по-
рушення Основного Закону в майбутньому. Саме про цю 
невідповідність абзацу 2 ч. 3 ст. 7 Закону про мовну полі-
тику положенням ч. 4 ст. 92 Конституції України йдеться 
на сторінках 24–26 п. 4 конституційного подання.

Такими,  що  суперечать  загальному  принципу  здій-
снення  судочинства  державною  мовою  в  судах  України, 
закріпленому  у  правових  позиціях  органу  конституційної 
юрисдикції, є ч. ч. 1 і 2 ст. 14 Закону про мовну політику. 
Положення  цієї  статті  Закону  про  мовну  політику  щодо 
можливості здійснення судового провадження лише регіо-
нальною мовою (мовами), хоч би й у межах певної терито-
рії, прямо суперечить ч. 1 ст. 10 Конституції України та офі-
ційному тлумаченню органу конституційної юрисдикції від 
1999, 2008 та 2011 років, згідно з якими судочинство й діло-
водство в судах України здійснюються державною мовою, а 
право на застосування громадянами мов національних мен-
шин під час судового процесу передбачено лише разом із 
державною мовою. Зазначене положення ч. 1 ст. 14 Закону 
про мовну політику, на нашу думку, створює підстави для 
виключення державної мови зі сфери судочинства, хоч би 
це й було в межах території, на якій поширена регіональна 
мова (мови), чи за згодою сторін.

Ратифікація у 2003 році Європейської хартії регіональ-
них мов або мов меншин  із такими недоліками й  імпле-
ментація  її положень у Законі про мовну політику спри-
чинила виникнення в Україні низки проблем юридичного 
та політичного характеру. Насамперед ідеться про дискри-
мінаційний характер ч. 2 ст. 7 Закону про мовну політику, 
на що вказується в п. п. 3 й 4 конституційного подання. 
Підтримуємо тезу суб’єкта конституційного подання, згід-
но з якою Закон про мовну політику не є орієнтованим на 
захист регіональних мов або мов меншин, які знаходяться 
під загрозою вимирання, а переважно посилює статус ро-
сійської мови, надаючи  їй подекуди такого ж статусу,  як 
українській мові [5].

Численні суперечності законодавства про мову госпо-
дарського судочинства спричинили різноманітні підходи в 
застосуванні вказаних положень на практиці, а також дис-
кусію в науковій юридичній літературі.

Спірним  було  визначення  обсягу  процесуальних  га-
рантій,  якими  користуються  особи,  котрі  не  володіють 
державною мовою господарського судочинства. До зазна-
чених осіб належать підсудний, потерпілий,  їхні  законні 
представники,  цивільні  позивач  і  відповідач,  їхні  пред-
ставники в кримінальних справах; у господарських спра-
вах  –  сторони,  треті  особи,  заінтересовані  особи  та  їхні 
представники [6].

Значною проблемою є те, що чинне законодавство не 
встановлює критеріїв визначення «достатнього рівня во-
лодіння державною мовою», а також те, як саме і хто має 
визначати цей рівень. У цьому аспекті можна відзначити 
лише  намагання  окремих  науковців  розробити  критерії 
рівня знань української мови. 

Очевидно,  що  в  судовому  процесі  рівень  володіння 
певної  особи  українською  мовою  має  визначати  суддя. 
Питання  про  володіння  державною  мовою  громадянина 
України вирішується просто, адже законодавство висуває 
до громадян вимогу володіння державною, тобто україн-
ською, мовою або розуміння її в обсязі, достатньому для 
спілкування.

Якщо громадянин мешкає в місцевості, де компактно 
проживають національні меншини, то питання про воло-
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діння державною мовою можна перевірити за допомогою 
документа про освіту. Так, якщо особа навчалася в Украї-
ні, здобула середню, професійно-технічну або вищу осві-
ту в навчальному закладі України після 1991 р.  (набуття 
Україною  незалежності),  вона  мусить  володіти  держав-
ною мовою. 

Складніше  питання  вирішується  щодо  осіб,  які  дер-
жавною мовою не володіють. Суд може вирішити питання 
про надання особі перекладача на підставі документа, який 
засвідчує особу  (паспорт або  інший документ громадяни-
на іншої держави, закордонного паспорта), документа про 
освіту або загальної оцінки рівня володіння державною мо-
вою відповідної особи. Очевидним є те, що якщо особа не 
розуміє  звернення українською мовою, не може викласти 
свої думки українською мовою, то питання про надання су-
дом перекладача варто вирішувати позитивно [7].

Конституційний  Суд  України  зазначив,  що  здійснен-
ня судочинства державною мовою жодним чином не об-
межує права громадян, які не володіють або недостатньо 
володіють нею, оскільки ч. 3  ст.  10 Конституції України 
гарантує  їм право користуватися в  судовому процесі  ро-
сійською, іншими мовами національних менших України. 
Тут аналіз законодавства дає змогу виділити дві категорії 
осіб: до першої належать особи, які не володіють або не-
достатньо володіють державною мовою, а до другої – осо-
би, котрі належать до національних меншин [4, с. 172].

Законодавство  встановлює  низку  гарантій  для  осіб, 
які  не  володіють  або  недостатньо  володіють  державною 
мовою. Так, уже згадувана ст. 10 Конституції України ви-
значає, що  в Україні  гарантується  вільний  розвиток,  ви-
користання й захист російської, інших мов національних 
меншин України. Застосування мов в Україні гарантується 
Конституцією України та визначається законом. Частина 4 
ст. 14 Закону України «Про засади державної мовної полі-
тики» встановлює, що особам, які беруть участь у розгляді 
справи в  суді,  забезпечується право вчиняти усні проце-
суальні дії (робити заяви, давати показання й пояснення, 
заявляти  клопотання  і  скарги,  ставити  запитання  тощо) 
рідною мовою  або  іншою мовою,  якою  вони  володіють, 
користуючись  послугами  перекладача  в  установленому 
процесуальним  законодавством  порядку.  У  межах  тери-
торії, на якій поширена регіональна мова (мови), послуги 
перекладача з регіональної мови або мови меншини (мов) 
у разі  їх необхідності надаються без додаткових для цих 
осіб витрат [2, ст. 14].

Відповідно до Закону України «Про ратифікацію Єв-
ропейської  хартії  регіональних  мов  або  мов  меншин»  у 
порядку,  встановленому  процесуальним  законом,  вико-
ристання в судочинстві регіональних мов або мов меншин 
гарантується  державою  й  забезпечується  за  рахунок  ко-
штів Державного бюджету України.

Згідно  зі  ст.  1  Хартії,  термін  «регіональні  мови  або 
мови меншин»: 

1)  означає  мови, що  традиційно  використовуються  в 
межах певної території держави громадянами цієї держа-

ви, які становлять групу, що за своєю чисельністю менша, 
ніж решта населення цієї держави;

2) означає мови, що відрізняються від офіційної мови 
(мов) цієї держави; 

а) не включає діалекти офіційної мови (мов) держави 
або мови мігрантів;

b) термін «територія, на якій використовується регіо-
нальна мова або мова меншини» означає географічну міс-
цевість, де така мова є засобом спілкування певної кіль-
кості осіб, яка виправдовує здійснення різних охоронних і 
заохочувальних заходів, передбачених у цій Хартії;

c)  термін  «нетериторіальні мови»  означає мови,  яки-
ми користуються громадяни держави  і які відрізняються 
від мови  (мов), що  використовується  рештою населення 
держави,  але  які,  незважаючи на  їх  традиційне викорис-
тання  в  межах  території  держави,  не  можуть  уважатися 
найбільш поширеними в межах конкретної місцевості цієї 
держави. 

Щодо  України,  то  Закон  України  «Про  ратифікацію 
Європейської  хартії  регіональних мов  або мов меншин» 
[8] визначає, що положення Хартії застосовуються до мов 
таких національних меншин України: білоруської, болгар-
ської, гагаузької, грецької, єврейської, кримськотатарської, 
молдавської, німецької, польської, російської, румунської, 
словацької та угорської.

Дещо розширив цей перелік Закон України «Про заса-
ди державної мовної політики» [2, ст. 7], визначивши, що 
в контексті Європейської хартії регіональних мов або мов 
меншин до регіональних мов або мов меншин України, до 
яких  застосовуються  заходи,  спрямовані  на  використан-
ня регіональних мов або мов меншин, що передбачені в 
цьому Законі, зараховані мови: російська, білоруська, бол-
гарська,  вірменська,  гагаузька,  ідиш,  кримськотатарська, 
молдавська,  німецька,  новогрецька,  польська,  ромська, 
румунська,  словацька,  угорська,  русинська,  караїмська, 
кримчацька. 

Висновки. Аналіз законодавства дає змогу стверджу-
вати,  що  сьогодні  в  Україні  створено  правове  підґрунтя 
для  забезпечення дотримання принципу державної мови 
здійснення  господарського  судочинства  як  головного  за 
одночасного  забезпечення  прав  осіб,  котрі  не  володіють 
або  недостатньо  володіють  державною  мовою.  Проте  з 
прийняттям  нової  редакції  Закону  України  «Про  судоу-
стрій і статус суддів» залишається незабезпеченим засто-
сування  регіональних  мов  і  мов  національних  меншин, 
хоча  вони  передбачені  іншими  нормативно-правовими 
актами у сфері судочинства. 

Ураховуючи  вищезазначене,  можемо  стверджувати, 
що  Україна  потребує  окремого  дослідження  питання 
організаційного  забезпечення  використання  регіональ-
них мов і мов національних меншин під час здійснення 
господарського судочинства. Крім того,  існує нагальна 
потреба  в  розробці  критеріїв  визначення  достатності 
рівня володіння державною мовою сторонами судового 
процесу.
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У статті визначено основні законодавчі акти, що регулюють питання господарських договорів. Розглянуто форми складання госпо-
дарського договору. Наведено класифікацію господарських договорів, в основу якої покладено юридичні (внутрішні) властивості. 

Ключові слова: господарські договори, законодавство, суб’єкти господарювання, Господарський кодекс України. 

В статье определены основные законодательные акты, которые регулируют вопросы хозяйственных договоров в Украине. 
Рассмотрены формы составления хозяйственного договора. Приведена классификация хозяйственных договоров, в основу которой 
положены юридические (внутренние) качества. 

Ключевые слова: хозяйственные договора, законодательство, субъекты хозяйствования, Хозяйственный кодекс Украины. 

In the article determining the main legislation that regulate the question state contract. Consider the form of preparation state agreement.  
The classification of state contract which is based on the legal (internal) properties. 

Key words: state contract, Ukraine Cjmmercial Code, legislation, registration of business entities, protection of legal right.

Постановка проблеми. Створення  гармонійної  та 
ефективної системи господарського законодавства – один 
із  найважливіших  напрямів  розвитку  правової  системи 
України  в  умовах  становлення  соціально  орієнтованої 
ринкової економіки. Оскільки одним із головних завдань 
господарського законодавства є координація дій суб’єктів 
господарювання, нормам, що регулюють договірні відно-
сини у сфері господарювання, має належати чільне місце 
в системі господарського права. Незважаючи на те що за 
роки незалежності України було прийнято низку законо-
давчих актів, які певною мірою регулюють i договірні від-
носини у сфері господарювання, господарське законодав-
ство в цій частини потребує вдосконалення.

Господарський  договір,  на  відміну  від  цивільно-пра-
вового, часто зачіпає публічні інтереси, тобто його дія не 
обмежується впливом на сторони, які беруть у ньому без-
посередню участь, а й позначається на інтересах держави 
й суспільства загалом. 

Стан дослідження. Значна  кількість  праць,  що  пу-
блікується  в  юридичних  журналах  і  книгах,  зводиться 
до коментування окремих норм законодавства та судової 
практики.  Проте  на  тлі  незавершеної  дискусії  про  спів-
відношення  Цивільного  кодексу  (далі  –  ЦК)  України  й 
Господарського кодексу (далі – ГК) України постала необ-
хідність детального вивчення та аналізу нормативно-пра-
вових актів, що здійснюють регулювання сфери договір-
них відносин у господарському обороті.

Проблема правового регулювання господарських дого-
ворів досліджувалася в наукових працях відомих вітчизня-
них і зарубіжних науковців: О.А. Ашуркова, А.Г. Бобкової, 
С.М. Бервено,  І.В. Голованя, С.М. Грудницької, О.Р. Зель-
діної,  В.В.  Лаптева,  В.С.  Мартемьянова,  О.В.  Олейник,  
В.Ф.  Опришка,  І.Г.  Побірченка,  Н.О.  Саніахметової,  
В.І. Семчик. У статі використовувалися роботи зарубіжних 
правознавців,  як-то: В. Ансона, Є.  Годеме,  Р. Джуровича,  
М. Кароллюса й інших.

Метою статті є встановлення юридичної природи гос-
подарського договору, його особливостей, змісту та видів 
на  основі  норм  господарського  й  цивільного  законодав-
ства.

Виклад основного матеріалу. Поняття  «господар-
ський  договір»  законодавством  України  не  визначене. 
Ст.  173  ГК  України  лише  дає  загальне  визначення  гос-
подарського  зобов’язання:  ним  визнається  зобов’язання, 
що  виникає  між  суб’єктом  господарювання  та  іншим 

учасником  (учасниками)  відносин  у  сфері  господарю-
вання  з  підстав,  передбачених ГК України,  в  силу  якого 
один суб’єкт (зобов’язальна сторона, у тому числі борж-
ник) зобов’язаний учинити певну дію господарського чи 
управлінсько-господарського характеру на користь іншого 
суб’єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гро-
ші, надати інформацію тощо) або утриматися від певних 
дій, а інший суб’єкт (управнена сторона, у тому числі кре-
дитор) має право вимагати від зобов’язальної сторони ви-
конання її обов’язку. Також у ст. 179 ГК України містить-
ся  визначення  господарсько-договірних  зобов’язань  як 
майново-господарських  зобов’язань,  що  виникають  між 
суб’єктами господарювання або між суб’єктами господа-
рювання й негосподарюючими суб’єктами – юридичними 
особами – на підставі господарських договорів [1].

Зважаючи на те що господарський договір є різновидом 
цивільно-правової  угоди,  тобто  за  своєю юридичною  при-
родою є погодженою дією двох або більше сторін, спрямо-
ваною на набуття, зміну або припинення цивільних прав та 
обов’язків, згідно зі ст. ст. ст. 202, 626 ЦК України, на нього 
поширюються загальні положення гл. 16, 47–53 та інші поло-
ження ЦК України щодо угод (зобов’язань) у разі, якщо вони 
не  суперечать  положенням  господарського  законодавства 
України [2]. Підтвердженням цього є ч. 7 ст. 179 ГК Украї-
ни, відповідно до якої господарські договори укладаються за 
правилами, встановленими ЦК України, з урахуванням осо-
бливостей, передбачених ГК України,  іншими нормативно-
правовими актами щодо окремих видів договорів.

Поняття  господарського  договору  має  два  аспекти:  
1)  під  поняттям  «договір»  розуміються  правовідносини, 
що виникають із договору як юридичного акта; 2) мається 
на увазі правовий документ, яким зафіксовано виникнення 
договірного зобов’язання з волі його учасників.

Господарський договір опосередковує відносини (кон-
кретніше,  як  ішлося вище,  зобов’язання), що виникають 
між суб’єктами господарювання або між суб’єктами гос-
подарювання й негосподарюючими суб’єктами – юридич-
ними особами, а також органами державної влади, органа-
ми місцевого самоврядування, наділеними господарською 
компетенцією.  Іншими  словами,  характерною  ознакою 
господарського  договору  є  те,  що  він  укладається  між 
суб’єктами господарської (в тому числі підприємницької) 
діяльності або між одним чи декількома такими особами 
й негосподарюючою юридичною особою, в тому числі ор-
ганами влади [3].
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Зобов’язання  майнового  характеру,  що  виникають 
між  суб’єктами  господарювання  та  негосподарюючими 
суб’єктами-громадянами,  не  є  господарськими  й  регу-
люються  іншими  актами  законодавства  (ч.  3  ст.  175  ГК  
України).

Укладення  господарських  договорів  між  суб’єктами 
господарської  (підприємницької)  діяльності  зумовлює 
необхідність набуття ними цього статусу шляхом їх дер-
жавної реєстрації, процедура проведення якої розглядала-
ся вище.

Проте  вищевказаним  не  обмежуються  ознаки  гос-
подарських  договорів.  Окрім  суб’єктного  складу  такого 
договору, велике значення має його предмет. Ним, як іш-
лося  вище,  є  майново-господарські  зобов’язання  сторін, 
необхідність  оформлення  яких  зумовлює  існування  гос-
подарського  договору.  Згідно  з  ч.  1  ст.  175  ГК  України, 
майново-господарськими  визнаються  цивільно-правові 
зобов’язання,  що  виникають  між  учасниками  господар-
ських  відносин  під  час  здійснення  господарської  діяль-
ності, в силу яких зобов’язальна сторона повинна вчинити 
певну  господарську  дію  на  користь  другої  сторони  або 
утриматися  від  певної  дії,  а  уповноважена  сторона  має 
право  вимагати  від  зобов’язальної  сторони  виконання  її 
обов’язку.  Господарським  зобов’язання,  відповідно,  стає 
тоді, коли воно виникає з приводу чи у зв’язку зі здійснен-
ням  суб’єктами  господарської  (зокрема  підприємниць-
кої)  діяльності,  ознаки  якої  наводяться  в  ст.  3  ст.  42  ГК  
України.

Отже,  господарським  є  договір,  укладений  між 
суб’єктами господарської (в тому числі підприємницької) 
діяльності або між однією чи декількома такими особами 
й негосподарюючою юридичною особою з приводу чи у 
зв’язку  зі  здійсненням ними  господарської  (зокрема під-
приємницької) діяльності.

Право України регулює майнові господарські та  інші 
відносини господарських суб’єктів із їх контрагентами за-
вдяки застосуванню двох основних нормативно-правових 
категорій – договору та господарського договору. Це май-
нові договори.

У господарському праві категорія «договір» викорис-
товується  в  загальному  та  спеціальному  значеннях.  До-
говір, який регулює ст. 153 ЦК України, у господарсько-
му праві  означає  будь-яку майнову угоду між двома  або 
більше  суб’єктами  господарського  права.  Але  з  погляду 
статутної діяльності господарського суб’єкта майнові до-
говори різні. Наприклад, договір поставки підприємством 
продукції  чи договір підряду на капітальне будівництво, 
з  одного  боку;  договір  купівлі-продажу  підприємством 
меблів для офісу, канцелярських товарів тощо – з іншого.  
Ці договори різні, оскільки одні регулюють основну ста-
тутну  діяльність  суб’єктів  господарювання,  інші  –  об-
слуговувальну.  Тому  законодавець  визначає  й  регулює 
договори  про  основну  господарську  діяльність  суб’єктів 
окремою юридичною  категорією  –  категорією  господар-
ського договору.

Отже,  категорії  «договір»  і  «господарський  договір» 
співвідносяться як загальне та особливе. Як особлива ка-
тегорія господарського законодавства і права України гос-
подарський договір має певну правову основу.

Певну групу становлять нормативні акти колишнього 
Союзу РСР,  які регулюють ті  господарські договори,  які 
повністю  або  частково  не  врегульовані  законодавством 
України. Зокрема, це договори поставки продукції вироб-
ничо-технічного призначення й товарів народного спожи-
вання; договори перевезення вантажів внутрішнім водним 
транспортом; частково – підрядні відносини в капітально-
му будівництві.

Господарський  процесуальний  кодекс України  визна-
чає  загальний  порядок  урегулювання  розбіжностей,  що 
виникають  під  час  укладання  господарських  договорів 
(ст. 10)  і  їх зміни та розірвання (ст. 11), а також регулює 

процесуальні відносини щодо порушення позовного про-
вадження з господарських спорів і їх вирішення [4].

Отже,  у  визначенні поняття  господарського договору 
потрібно враховувати й  загальні ознаки категорії майно-
вого договору, й особливі його ознаки, відображені в гос-
подарському законодавстві.

Отже,  господарський  договір  –  це  майнова  угода 
суб’єкта господарювання з контрагентом, яка встановлює 
(змінює, припиняє) зобов’язання сторін у сфері господар-
ської та комерційної діяльності, під час виробництва й ре-
алізації продукції, виконання робіт, надання послуг. 

Щодо господарського договору діє  загальне правило, 
за яким він має бути укладений у письмовій формі. Це пра-
вило встановлено ст. 44 «Письмові угоди» ЦК України. За-
кон вимагає, щоб господарські договори укладалися пись-
мово, були підписані уповноваженими особами. Разом із 
тим ст. 154 ЦК України дає змогу сторонам обирати певну 
письмову  форму  господарського  договору.  Зокрема,  такі 
господарські договори, як договір поставки, міни, купівлі-
продажу, можуть укладатися у формі одного письмового 
документа, що його підписують сторони. Це так звана по-
вна письмова форма. Крім того, договірні відносини між 
сторонами можуть бути встановлені в так званій скороче-
ній письмовій формі – шляхом обміну листами, телетай-
пограмами, радіограмами, телеграмами тощо. Письмовою 
формою договору поставки визнається також замовлення 
покупця,  прийняте  до  виконання.  Мається  на  увазі,  що 
поставка продукції, що не розподіляється в централізова-
ному порядку,  здійснюється безпосередньо на  замовлен-
ня покупців, які не відхилені постачальниками протягом  
20  днів  після  їх  одержання,  якщо  в  зазначених  замов-
леннях є дані щодо кількості, розгорнутої номенклатури, 
якості  продукції,  строків  поставки,  ціни,  інші  необхідні 
для здійснення поставки дані.

Недодержання встановленої законом форми господар-
ського договору не тягне за собою його недійсності, якщо 
інше не передбачено законодавством. Зокрема, недійсни-
ми  внаслідок  недодержання  простої  письмової  форми  є 
угоди про неустойку й поруку (ст. ст. 180 і 191 ЦК Украї-
ни), заставу (ст. 13 Закону України «Про заставу»).

Різноманітність  господарської  діяльності  зумовлює 
широке  коло  господарських  договорів.  Кожному  госпо-
дарському договорові властиві й загальні риси цієї право-
вої категорії, й ознаки, притаманні саме цьому виду госпо-
дарських договорів. Тому для їх (договорів) розмежування 
застосовують  доктринальну  та  нормативну  класифікації 
господарських договорів, основною з яких є їх юридичні 
(внутрішні) властивості.

За суб’єктним складом розрізняють дво– й багатосто-
ронні договори. Прикладом першого є поставка продукції 
(сторони  –  поставщик  і  покупець;  ст.  245  ЦК  України). 
Прикладом  другого  договору  є  перевезення  вантажів:  у 
ньому беруть участь перевізник, вантажовідправник і ван-
тажоодержувач  –  особа,  уповноважена  одержати  вантаж 
(ст. 358 ЦК України). 

Залежно від юридичної підстави укладення договору 
розрізняють два різновиди господарських договорів. Гос-
подарські договори, які укладаються на підставі держав-
них замовлень і зміст яких має відповідати цим замовлен-
ням. Ці  господарські  договори  визначені  й  регулюються 
як державні контракти. Це договори поставки продукції, 
виконання робіт, надання послуг тим споживачам, потре-
би яких фінансуються за рахунок держави та замовниками 
у яких є центральні державні органи (міністерства, відом-
ства). Господарські договори, які укладаються на постав-
ку продукції, виконання робіт, надання послуг на підставі 
господарських намірів сторін, юридично виражених істот-
ними умовами договорів (регульовані договори).

Залежно  від  способу  виникнення  розрізняють  фор-
мальні,  реальні  й  консенсуальні  господарські  договори. 
Для  укладання  формального  господарського  договору 
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необхідні два моменти: узгодження волевиявлення сторін 
(консенсус) і вираження волі в певній (загалом визначеній 
законом) формі. Форма господарських договорів письмо-
ва, причому здебільшого регулюється імперативними нор-
мами. Це їх істотна ознака. Для укладання реального гос-
подарського договору необхідні не тільки узгодження волі 
сторін, а й передача речі – об’єкта договору. Консенсуальні 
договори – це такі господарські договори, які виникають у 
момент реальних намірів сторін, недвозначно виражених 
словами  або  конклюдентними діями. Консенсуальні  гос-
подарські договори повинні мати письмову форму.

За способом оферти й визначення змісту розрізняють: 
– договори приєднання – це господарські договори, у 

яких одна сторона наперед визначає істотні умови майбут-
нього договору. Іншій стороні залишається або прийняти 
їх, або не вступати в договір (перевезення вантажів, стра-
хування тощо);

– договори, зміст яких сторони визначають під час їх 
укладання. За змістом істотних умов розрізняють прості і 
складні господарські договори. Прості договори мають у 
своєму тексті майнові елементи лише одного виду догово-
ру: поставки, міни, перевезення тощо. У складних госпо-
дарських договорах поєднуються майнові елементи двох і 
більше договорів. Наприклад, у договорі підряду на капі-
тальне будівництво – поставка, підряд, майновий найом.

За регулятивними функціями розрізняють:
–  попередні  й  основні  господарські  договори.  По-

передній  договір  визначає  умови,  на  яких  сторони 
зобов’язуються в певний строк укласти господарський до-
говір («договір про договір»). Такий договір є необхідним 
щодо тих господарських відносин, у яких для укладання 
основного договору  треба  здійснити низку дій,  без  яких 
його  неможливо  укласти  (підряд  на  капітальне  будівни-
цтво складного об’єкта);

– генеральні й поточні господарські договори. Перший 
укладається  на  весь  період  діяльності,  яка  регулюється. 
Генеральний договір визначає істотні умови співробітни-
цтва сторін протягом усього періоду здійснення відповід-
ної  діяльності.  Поточні  (разові)  договори  укладають  на 
підставі генерального договору як такі, що розраховані на 
певні (короткі) проміжки часу. Поточні договори, як пра-
вило, не включають умов, не передбачених генеральним 
договором, інакше це був би новий (окремий) договір.

Нормативна  класифікація  господарських  договорів 
здійснюється за предметною ознакою, тобто залежно від 
видів  майнових  відносин,  які  є  предметом  відповідних 
договорів.  Їх систему подає ЦК України як основний за-
кон  про  господарські  договори  (підрозділ  II  «Окремі 
види  зобов’язань»  розділу  ІІІ  «Зобов’язальне  право»).  
ЦК України систематизує господарські договори разом із 
цивільними.

За предметною ознакою закон розрізняє господарські 
договори на передачу майна у власність (повне господар-
ське відання, оперативне управління), на передачу майна у 
строкове сплатне користування, на виконання робіт, на пе-
ревезення  вантажів  (транспортні  господарські  договори) 
та надання інших господарських послуг.

Висновки. На  господарські  договори  поширюються 
загальні  положення  цивільного  права,  проте  через  спе-
цифіку  відносин,  що  складаються  в  процесі  здійснення 
господарської діяльності, правове регулювання господар-
ських договорів здійснюється здебільшого через спеціаль-
не законодавство. ГК України хоча й не надає загального 
визначення  господарського  договору,  однак  аналіз  його 
положень свідчить про відсутність загального підходу до 
розуміння договору. В одному випадку договір розгляда-
ється  як  юридичний  факт,  на  підставі  якого  виникають 
господарсько-договірні зобов’язання. 
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У статті досліджено інститут корпоративного секретаря, який належить до акціонерних товариств (публічних компаній, акції яких 
пропонуються широкій публіці й вільно обертаються на фондовому ринку). Водночас міжнародна практика свідчить, що подібна посада 
може існувати й у компаніях, що мають інші організаційно-правові форми.

Ключові слова: корпорація, корпоративний конфлікт, корпоративний секретар, акціонерне товариство.

В статье исследован институт корпоративного секретаря, который относится к акционерным обществам (публичным компаниям, 
акции которых предлагаются широкой публике и свободно обращаются на фондовом рынке). В то же время международная практика 
показывает, что подобная должность может существовать и в компаниях, имеющих другие организационно-правовые формы.

Ключевые слова: корпорация, корпоративный конфликт, корпоративный секретарь, акционерное общество.

Institute of Corporate Secretary is considered in this publication relating to public companies (public companies whose shares areoffered 
to the general public and are publicly traded on the stock market). At the same time, international practice shows that thisposition may exist in 
companies with different legal forms.

Key words: corporation markets, corporate secretary, joint stock company.

Постановка проблеми. Одна з переваг, яку пропонує 
Закон України «Про акціонерні товариства», – це можли-
вість  значно  впорядкувати й полегшити діяльність  орга-
нів управління  товариством  і  самого  товариства  загалом 
шляхом упровадження позиції корпоративного секретаря. 
Урахування інтересів широкого кола зацікавлених у діяль-
ності акціонерного товариства осіб, незалежно від частки 
належних їм акцій, є головною запорукою розвитку інвес-
тиційних процесів, забезпечення впевненості й підвищен-
ня довіри інвесторів до акціонерних товариств України. 

Одна  з  головних  особливостей  і  суперечностей  сис-
теми  управління  акціонерними  товариствами  полягає  в 
тому, що вищий орган управління – загальні збори акці-
онерів – мають найбільші владні повноваження, водночас 
найменший доступ до оперативної, точної й повної інфор-
мації про результати діяльності та реальний стан справ у 
компанії.

Отже,  в більшості  акціонерних товариств у перервах 
між засіданнями спостережної ради й загальними зборами 
акціонерів  поточний  контроль  за  дотриманням  інтересів 
акціонерів не здійснюється, тобто не забезпечується без-
перервність корпоративного управління.

Крім  того,  невід’ємною  передумовою  ефективності 
корпоративного  управління  є  прозорість  і  належне  роз-
криття  інформації  про  діяльність  товариства,  що  дає 
змогу акціонерам  і потенційним  інвесторам здійснювати 
об’єктивну оцінку фінансово-економічного стану товари-
ства  для  прийняття  ними  поінформованих  рішень  щодо 
придбання або відчуження цінних паперів, а також голо-
сування на загальних зборах акціонерів [1].

Зважаючи на це, постає питання щодо розподілу функ-
ціональних  обов’язків  серед  органів  управління  та  по-
садових  осіб  акціонерного  товариства  щодо  здійснення 
постійного  контролю  за  дотриманням  прав  акціонерів 
під час виконання поточної діяльності товариства, дотри-
мання  керівництвом  компанії  принципів  корпоративного 

управління забезпеченням акціонерів суттєвою й повною 
інформацією про діяльність товариства.

Стан дослідження. Варто  зазначити, що у  вітчизняній 
науковій літературі, присвяченій формуванню органів управ-
ління  акціонерного  товариства,  посадовим  особам  акціо-
нерного  товариства  зокрема, Д.В.  Задихайло, О.Р. Кібенко,  
Г.В. Назарова недостатньо досліджено питання відповідаль-
ності й розподілу обов’язків серед посадових осіб акціонер-
ного товариства щодо зв’язків  із акціонерами та розкриття 
своєчасної й повної  інформації про акціонерне товариство. 
Правовий  статус  корпоративного  секретаря  досліджено  в 
працях А.Є. Черпак, В.А. Євтушевського, проте недостатня 
правова регламентація діяльності корпоративних секретарів 
сприяє подальшій активізації наукових досліджень.

Зважаючи на вищевикладене, мета статті – дослідити 
роль корпоративного секретаря в підвищенні ефективнос-
ті  корпоративного  контролю  в  акціонерних  товариствах, 
окреслити коло його обов’язків і розробити кваліфікаційні 
вимоги  до  осіб,  які  планують  обіймати  посади  корпора-
тивних секретарів в акціонерних товариствах України.

Виклад основного матеріалу. У багатьох країнах сві-
ту  (Великобританії,  США,  Канаді,  Австралії,  а  також  у 
Гонконгу, Сінгапурі, Болгарії) в організаційній структурі 
корпорації обов’язково є посада корпоративного секрета-
ря або директора чи спеціаліста по зв’язках з інвесторами. 
Уведення такої посади було викликано зростанням інфор-
маційних потреб інвесторів, що змусило компанії приділя-
ти більше уваги рівню корпоративного управління, покра-
щенню  якісного  боку  взаємодії  з  акціонерами,  особливо 
дрібними.

У Законі України «Про акціонерні товариства» закрі-
плено термін «корпоративний секретар». До цього він не 
мав законодавчого закріплення, однак широко використо-
вувався в актах ДКЦПФР.

Відповідно до ст. 56 Закону, корпоративний секретар 
обирається наглядовою радою за пропозицією голови на-
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глядової ради. Корпоративний секретар відповідає за вза-
ємодію акціонерного  товариства  з  акціонерами й/або  ін-
весторами. Робота корпоративного секретаря оплачується 
із загального бюджету наглядової ради.

Згідно  зі  ст.  51  Закону,  у  разі  відсутності  наглядової 
ради її повноваження здійснюються загальними зборами. 
Отже, за відсутності в товаристві наглядової ради корпо-
ративний секретар обирається загальними зборами. Закон 
також не забороняє делегувати це повноваження виконав-
чому органу товариства.

У ст. 78 Закону встановлено, що саме корпоративний 
секретар (у разі його наявності) надає акціонеру копії до-
кументів товариства.

Загалом це все, що вказано в Законі про корпоратив-
ного секретаря. Дещо більше зазначено в актах ДКЦПФР, 
які, проте, затверджені до прийняття нового закону.

Відповідно до Принципів корпоративного управління, 
затверджених Рішенням ДКЦПФР від 11.12.2003 № 571, 
основними завданнями корпоративного секретаря є такі:

–  забезпечення  підготовки  та  проведення  загальних 
зборів акціонерів, засідань наглядової ради й виконавчого 
органу;

–  забезпечення  надання  своєчасної  та  достовірної  
інформації  про  товариство  органам  товариства  й  акці- 
онерам;

– зберігання документів товариства, включаючи архів 
товариства;

–  забезпечення  зв’язку  з  акціонерами,  у  тому  числі 
роз’яснення акціонерам їхніх прав, розгляд звернень акці-
онерів щодо порушення їхніх прав;

–  надання  органам  товариства  висновків  і  розробка 
пропозицій щодо приведення внутрішніх документів  то-
вариства  у  відповідність  до  Принципів  корпоративного 
управління.

Окрім  того,  рекомендується  зарахувати  до  повнова-
жень корпоративного секретаря функції секретаря загаль-
них зборів, наглядової ради та виконавчого органу.

Отже, корпоративний секретар – це особа, яка відпо-
відає  за  взаємодію  товариства  з  акціонерами  та  органів 
товариства між  собою,  а  також  за  вдосконалення  корпо-
ративного  управління.  На  нього  покладаються  функції 
забезпечення  обміну  інформацією  між  товариством,  ак-
ціонерами,  іншими  зацікавленими  особами,  між  органа-
ми  товариства.  у  глобальному  розумінні  корпоративний 
секретар – це інформаційний центр акціонерного товари-
ства,  де  акумулюється  значний обсяг  інформації  про  то-
вариство. Окрім того, корпоративний секретар забезпечує 
вдосконалення корпоративного управління.

ДКЦПФР досить лаконічно визначає вимоги до корпо-
ративного секретаря: корпоративний секретар повинен во-
лодіти необхідними для виконання своїх завдань знаннями, 
бездоганною  репутацією,  а  також  користуватися  довірою 
акціонерів. Американська спілка корпоративних секретарів 
(The Corporate  Secretaries  International Association  (CSIA)) 
розробила Рекомендовані принципи щодо публічного роз-
криття  інформації  і  стосунків  з  інвестиційною  спільно-
тою,  які  також  отримали  назву  Governance  Principles  for 
Corporate Secretaries. Згідно з цими принципами, корпора-
тивний секретар є однією з основних ланок компанії в на-
лагодженні  ефективних  зв’язків  з  акціонерами,  головним 
його обов’язком визначено управління вихідними потоками 
інформації. Принципи управління CSIA для корпоративних 
секретарів  повинні  бути  розроблені  в  будь-якій  корпора-
тивній структурі управління. Вони мають були розроблені 
х  урахуванням  таких  питань:  культурні  відмінності;  вид 
бізнесу або операції, що здійснювалися; загальний розмір 
організації,  до  якої  принципи  застосовуються;  людські  та 
фінансові ресурси, наявні в організації; комерційні й інші 
ризики, пов’язані з організацією.

Принципи  управління  CSIA  для  корпоративного  се-
кретаря – цілісність, відповідальність, стратегічне управ-

ління, прозорість, поділ ради та управління, соціальна від-
повідальність

Схвалені ДКЦПФР України Принципи корпоративно-
го управління України також рекомендують  запроваджу-
вати  посаду  корпоративного  секретаря  для  ефективного 
організаційного й інформаційного забезпечення діяльнос-
ті органів управління акціонерного товариства, належного 
інформування акціонерів і зацікавлених у його діяльності 
осіб.  Корпоративний  секретар  є  посадовою  особою  то-
вариства, яка призначається наглядовою радою та підпо-
рядковується  їй. Основними  завданнями  корпоративного 
секретаря є такі: забезпечення підготовки і проведення за-
гальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради й ви-
конавчого органу; забезпечення надання своєчасної та до-
стовірної інформації про товариство органам товариства й 
акціонерам; зберігання документів товариства, включаю-
чи архів товариства; забезпечення зв’язку з акціонерами, 
у тому числі роз’яснення акціонерам  їхніх прав, розгляд 
звернень акціонерів щодо порушення їхніх прав; надання 
органам товариства висновків і розробка пропозицій щодо 
приведення внутрішніх документів товариства у відповід-
ність до Принципів корпоративного управління. З метою 
встановлення  в  товаристві  прозорого  документообігу  й 
чіткого  дотримання  порядку  організації  діяльності  орга-
нів товариства до повноважень корпоративного секретаря 
доцільно зарахувати функції  секретаря загальних зборів, 
наглядової  ради  та  виконавчого  органу.  Корпоративний 
секретар  повинен  володіти  необхідними  для  виконання 
своїх завдань знаннями, бездоганною репутацією, а також 
користуватися  довірою  акціонерів  [1].  Принципи  корпо-
ративного управління для акціонерних товариств України 
зараховують корпоративного секретаря до посадових осіб 
акціонерного  товариства,  які  призначаються  спостереж-
ною  радою  та  їй  підпорядковуються  [1].  Рекомендації  з 
найкращої  практики  корпоративного  управління  для  ак-
ціонерних товариств України рекомендують обрання кор-
поративного секретаря загальними зборами, наголошують 
на його незалежності  від  виконавчого органу  та підзвіт-
ності загальним зборам і спостережній раді. Важливо від-
мітити, що корпоративний секретар не повинен дублюва-
ти функції інших посадових осіб або відділів корпорації, 
а виконує додаткові обов’язки щодо забезпечення зв’язків 
з акціонерами й інвесторами, координації роботи органів 
управління акціонерного товариства.

Національний  інститут  зв’язків  з  інвесторами  США 
(National Investor Relations Institute) – професійна асоціа-
ція посадових осіб компаній і консультантів щодо роботи 
з  інвесторами – в січні 2015 року оприлюднила звіт про 
останні тенденції в налагодженні корпораціями зв’язків з 
інвесторами, зокрема про роль у компаніях посадовців, які 
здійснюють цю роботу.

Так, відповідно до проведеного цим інститутом дослі-
дження, значення для публічних корпорацій налагодження 
ефективної  взаємодії  з  інвесторами продовжує  зростати, 
завдяки  як  посиленню  вимог  до  прозорості  й  розкриття 
інформації компаніями, так і внаслідок того, що в самих 
компаніях  посадовці,  які  займаються  цією  роботою,  бе-
руть більшу участь у роботі ради директорів і працюють у 
комітетах ради щодо відкритості роботи [5].

Незважаючи  на  те  що  у  світі  робота  корпоративних 
секретарів уже стала звичайним явищем, визнається дуже 
важливою й не піддається  сумнівам ефективність  її  вве-
дення для посилення довіри інвесторів до цінних паперів 
публічних корпорацій, в акціонерних товариствах України 
сьогодні ще не стала широкою практика введення посад 
корпоративних секретарів, як і створення спеціальних від-
ділів, які є відповідальними за зв’язки з акціонерами.

Експерти  проекту  Агентства  з  міжнародного  розви-
тку США «Міжнародні  стандарти бізнесу –  корпоратив-
не  управління»  зазначають,  що  посада  корпоративного 
секретаря  запроваджується  для  допомоги  спостережній 
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раді й правлінню в ефективному запровадженні належної 
практики  корпоративного  управління,  яка  відповідає по-
требам компанії та міжнародним стандартам [2, с. 49].

Міжнародні  експерти  [4]  також  рекомендують,  щоб 
корпоративного секретаря уповноважили:

–  вносити  пропозиції щодо  питань,  які  вносяться  до 
порядку денного засідань спостережної ради;

– відповідати за надання напередодні засідань спосте-
режної ради кожному її члену пакета матеріалів, необхід-
них для  глибокого  розгляду й  вивчення  всіх пунктів по-
рядку денного;

– вимагати від кожного члена спостережної ради ви-
словлювати свою позицію по кожному з питань, які роз-
глядаються,  і  причини  такої  позиції  (голосування),  відо-
бражати цю позицію в протоколі засідання;

–  забезпечити підписання офіційного протоколу  засі-
дання кожним членом спостережної ради.

Координаційні функції  корпоративного  секретаря пе-
редбачають  забезпечення  зв’язку  спостережної  ради  з 
іншими  органами  управління  товариства,  акціонерами  й 
інвесторами, в т. ч. надання їм інформації та забезпечен-
ня її обміном між органами управління акціонерного то-
вариства,  контроль  за  захистом  інформації  з  обмеженим 
доступом.

У США, Канаді, Великобританії  це  основна функція 
корпоративного секретаря, який є посередником у зв’язках 
спостережної  ради,  правління  та  акціонерів  [2,  с.  50]. 
Принципи  корпоративного  управління  України  до  осно-
вних обов’язків корпоративного секретаря також зарахо-
вують  забезпечення  зв’язку  з  акціонерами,  у  тому  числі 
щодо роз’яснення акціонерам їхніх прав і розгляду звер-
нень акціонерів, у яких ідеться про їх порушення. У між-
народній практиці посада корпоративного секретаря існує 
вже  давно.  Причому,  як  показує  практика,  регулювання 
діяльності такої особи є не стільки «юридичним», скіль-
ки «політичним». У різних країнах підхід до цієї посади 
неоднаковий. Так, британський Закон «Про компанії» (The 
Companies Act) зобов’язує всі зареєстровані компанії при-
значати секретаря компанії. У розвиток цього положення 
британський Кодекс найкращої практики (Combined Code) 
містить  більш  детальні  рекомендації  щодо  призначення 
та  функцій  такої  особи.  Секретар  компанії  називається 
ключовою фігурою в підвищенні ефективності діяльності 
ради й товариства загалом.

У  багатьох  країнах  створено  спеціалізовані  органі-
зації  –  професійні  об’єднання  корпоративних  секрета-
рів:  британський  Інститут  сертифікованих  секретарів 

та  адміністраторів  (Institute  of  Corporate  Secretaries  and 
Administrators,  ICSA),  Американське  товариство  кор-
поративних  секретарів  (American  Society  of  Corporate 
Secretaries,  ASCS),  Канадське  товариство  корпоратив-
них секретарів  (Canadian Society of Corporate Secretaries, 
CSCS). Зазначені організації здійснюють підготовку висо-
кокваліфікованих спеціалістів. 

Крім  вищезгаданих  обов’язків,  до  функцій  корпора-
тивного  секретаря може бути  зараховано  роботу  з  нови-
ми членами спостережної ради. Зокрема, їх необхідно не 
тільки  ознайомити  з  колом  обов’язків,  а  й  переконати  у 
важливості  їхньої  роботи  для  забезпечення  прав  акціо-
нерів. На загальних зборах акціонерів корпоративний се-
кретар може звітувати перед акціонерами про проведену 
роботу, що також є складовою частиною роботи щодо на-
лагодження ефективного діалогу з інвесторами.

Міжнародні  експерти  також  рекомендують, щоб  кор-
поративний секретар надавав спостережній раді допомогу 
щодо  впровадження  національних  і  міжнародних  стан-
дартів  належного  корпоративного  управління;  розробки 
та  впровадження  ефективної  програми  корпоративного 
управління, моніторингу ефективності реалізації цієї про-
грами; вирішення питань практичного впровадження ме-
ханізмів корпоративного управління [2, с. 51]. 

Саме  тому  корпоративний  секретар  акціонерного  то-
вариства – це саме та посадова особа, яка допомагає спо-
стережній  раді  у  виконанні  її  обов’язків  із  забезпечення 
належного  рівня  корпоративного  управління.  Для  цього 
ж корпоративний секретар вивчає та доводить до спосте-
режної  ради  інформацію  про  практику  корпоративного 
управління,  якої дотримуються  інші компанії,  допомагає 
спостережній раді в приведенні принципів корпоративно-
го управління у відповідність до потреб компанії та інтер-
есів акціонерів і потенційних інвесторів [2, с. 49].

Висновки. Зважаючи на результати проведеного дослі-
дження,  вважаємо, що  основними  напрямами  подальших 
розвідок щодо питання підвищення ефективності й корпо-
ративного контролю в акціонерних товариствах є уточнен-
ня  ролі  корпоративних  секретарів  у  діяльності  акціонер-
них товариств України, розробка типового положення про 
корпоративного секретаря акціонерного товариства, дослі-
дження  механізмів  розкриття  корпоративним  секретарем 
інформації про діяльність товариства відповідно до потреб 
акціонерів, а також унесення змін до чинного законодавства 
щодо обов’язковості  введення посади  корпоративного  се-
кретаря в акціонерних товариствах, зокрема тих, у статут-
них фондах яких є частка державних корпоративних прав.
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Стаття присвячена питанням правового регулювання договірної матеріальної відповідальності працівників. На основі аналізу змісту 
трудового договору (контракту) та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність працівників проведено розмежування 
цих правових категорій, встановлені сфери їх застосування. Окрему увагу приділено особливостям матеріальної відповідальності керів-
ників підприємств, установ, організацій. У статті проаналізовано чинне трудове законодавство України, зроблено порівняльно-правовий 
аналіз способів регулювання зазначених питань у законодавстві інших країн, запропоновані рекомендації до проекту Трудового кодексу 
України.

Ключові слова: відповідальність, матеріальна відповідальність, повна матеріальна відповідальність, договірна матеріальна відпо-
відальність, проект Трудового кодексу України.

Статья посвящена вопросам правового регулирования договорной материальной ответственности работников. На основании ана-
лиза содержания трудового договора (контракта) и договора о полной индивидуальной материальной ответственности работников про-
ведено разграничение данных правовых категорій, определена сфера их применения. Отдельное внимание уделено особенностям 
материальной ответственности руководителей предприятий, учреждений, организаций. В статье проанализировано действующее тру-
довое законодательство Украины, проведен сравнительно-правовой анализ способов регулирования указанных вопросов в законода-
тельстве других стран, предложены рекомендации к проекту Трудового кодекса Украины.

Ключевые слова: ответственность, материальная ответственность, полная материальная ответственность, договорная матери-
альная ответственность, проект Трудового кодекса Украины.

The article is concerned with the issues of the legal regulation of contractual financial liability of employees. The distinction of the legal 
categories has been made and the scope of their implementation has been set on the basis of the analysis of the subject-matter of a labour 
agreement (contract) and an agreement on full financial liability of employees. An individual consideration has been given to the peculiarities 
of liability of managers of enterprises, institutions and organizations. In the article the current labour legislation of Ukraine has been analysed, 
the comparative and legal analysis of the methods of regulation of these issues in the legislation of other countries has been made, the 
recommendations to the Labour Code of Ukraine draft bill have been proposed.

Key words: responsibility, financial liability, full financial liability, contractual financial liability, Labour Code of Ukraine draft bill.

РОЗДІЛ 5
ТРУДОВЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦІАЛьНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Постановка проблеми. Регулювання  матеріальної 
відповідальності  працівників  завжди  було  серед  найак-
туальніших  наукових  та  практичних  проблем  трудового 
права.  Особливої  актуальності  це  питання  набуває  під 
час  розробки  проекту Трудового  кодексу України. Пере-
будова  економіки  України  під  стандарти  Європейського 
Союзу  вимагає  також  актуалізації  та  адаптації  чинного 
законодавства. Застарілі норми радянського КЗпП вже не 
вирішують проблем роботодавців, до того ж, не задоволь-
няють інтересів працівників. У сучасних умовах трудовий 
договір має  стати  гнучким універсальним  інструментом, 
який би міг підлаштувати інтереси його сторін під можли-
вий спосіб поведінки, закріплений у нормативних актах. 

Зокрема,  актуальною проблемою  залишається  покла-
дення на працівників повної матеріальної відповідальнос-
ті за договором. Невизначеність у законодавстві та відсут-
ність  правозастосовної  практики не  дозволяють  зробити 
однозначні висновки стосовно форми та місця закріплен-
ня  такого  роду  зобов’язань,  розмірів  можливої  відпові-
дальності та порядку її реалізації. 

Стан дослідження. Інститут  матеріальної  відпові-
дальності  працівників  за шкоду,  заподіяну ними підпри-
ємству, установі, організації завжди був предметом уваги 
науковців у галузі трудового права. Свої праці досліджен-
ню проблематики з питань індивідуальної та колективної 
матеріальної відповідальності присвячували в різні роки 
такі вчені, як Венедиктов В.С., Прилипко С.М., Ставись-

кий П.Р., Хуторян Н.М., Ярошенко О.М. Разом із тим сьо-
годення  вимагає  подальшого  дослідження  проблематики 
матеріальної  відповідальності  працівників,  адже  триває 
розробка Трудового кодексу України.

Метою статті є висвітлення дискусійних, проблемних 
питань  договірної  матеріальної  відповідальності  праців-
ників  та  знаходження  правових  шляхів  їх  вирішення  в 
проекті Трудового кодексу України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Законом 
України від 20 березня 1991 року «Про внесення змін і до-
повнень до Кодексу законів про працю України при пере-
ході до ринкової економіки»  [1] ст. 21 КЗпП України  [2] 
була доповнена частиною 3, в якій вперше в трудове зако-
нодавство запроваджувалась категорія «контракт» як осо-
блива форма трудового договору. Аналіз змісту ч. 3 ст. 21 
КЗпП дає всі підстави стверджувати, що тоді в трудовому 
законодавстві  України  з’явилася  нова  юридична  підста-
ва матеріальної  відповідальності  сторін  трудових право-
відносин – умова контракту щодо  їх матеріальної відпо-
відальності.  Оскільки,  як  стверджував  В.І.  Прокопенко, 
термін «контракт» не несе  в  собі  відмінного  від догово-
ру  змісту,  бо,  виходячи  з  етимологічного  його  значення, 
контракт – це договір [3, с. 214], то матеріальна відпові-
дальність, передбачена контрактом, по суті є договірною 
відповідальністю.

Законодавство не встановлює будь-яких обмежень, що 
стосуються працівників, відносно яких матеріальна відпо-
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відальність може встановлюватися контрактом. Таким чи-
ном, у випадках, коли законами України передбачена мож-
ливість укладання контракту з працівником, його сторони, 
відповідно до ст. 21 КЗпП і п. 2 Положення про порядок 
укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу 
працівників,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міні-
стрів України від 19.03.1994 р. № 170 [4], мають право са-
мостійно встановити випадки, розмір та інші особливості 
матеріальної відповідальності працівника. Положення по-
ширює свою дію на всіх найманих працівників, незалеж-
но від займаної посади і виконуваної роботи, які прийма-
ються на роботу на підприємства, в установи, організації 
будь-яких форм власності, виду діяльності та галузевої на-
лежності, а також до фізичних осіб. Не поширюється вка-
зане Положення на керівників підприємств, що знаходять-
ся в державній власності, контракти з якими укладаються 
на підставі Положення про порядок укладання контракту 
з  керівником підприємства, що  є  в  державній  власності, 
під час найму на роботу, затвердженого постановою Кабі-
нету Міністрів України від 19 березня 1993 року № 203 [5] 
(Дія Постанови зупинена стосовно керівників державних 
підприємств,  які  призначаються  (обираються)  на  посаду 
за результатами конкурсного відбору, проведеного відпо-
відно  до  Порядку,  затвердженого  Постановою  Кабінету 
Міністрів України № 777 від 03 вересня 2008 року «Про 
проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів гос-
подарювання державного сектору економіки» [6]). Відпо-
відно до п. 9 цього Положення в контракті передбачаються 
вимоги до збереження державного майна, а також матері-
альна відповідальність керівника. 

Важливою  гарантією,  що  покликана  забезпечува-
ти  захист  інтересів  працівників,  є  ст.  9  КЗпП  України  
і  п.  5 Положення  про  порядок  укладання  контрактів  під 
час  прийняття  (наймання)  на  роботу  працівників,  відпо-
відно до яких умови контракту, що погіршують становище 
працівника порівняно з чинним законодавством, угодами і 
колективним договором, вважаються недійсними. Це, без-
перечно,  стосується  і матеріальної відповідальності пра-
цівника, передбаченої контрактом.

Договірна матеріальна відповідальність працівників у 
повному розмірі передбачена контрактом, відповідно до п. 
20 Положення про порядок укладання контрактів під час 
прийняття (наймання) на роботу працівників, обмежуєть-
ся випадками, встановленими ст. 134 КЗпП України. Проте 
це обмеження відсутнє в Положенні про порядок укладан-
ня контракту з керівником підприємства, що є в державній 
власності, під час прийому останнього на роботу. Тому за 
формальною  ознакою  до  контрактів,  що  укладаються  з 
керівниками  державних  підприємств,  можуть  вноситися 
умови про повну матеріальну відповідальність за заподі-
яну шкоду без обмежень, встановлених законодавством. 

Щодо інших категорій працівників, обмеження випад-
ків  повної  матеріальної  відповідальності,  встановленої 
контрактом,  положеннями  норм  ст.  134  КЗпП,  виступає 
важливою юридичною гарантією їх прав. Одним із таких 
випадків є укладання з працівником договору про матері-
альну відповідальність, який і виступає окремою юридич-
ною підставою договірної матеріальної відповідальності в 
трудовому праві. Проте законодавець не дає чіткої відпо-
віді на питання, чи може контракт замінити собою договір 
про матеріальну  відповідальність,  чи можна  включати  в 
контракт  повний  текст  або  окремі  положення  договорів 
про  повну  матеріальну  відповідальність?  Вважаємо,  що 
дані питання слід вирішувати, базуючись на тому, що чин-
не  трудове  законодавство  України  проводить  чітке  роз-
межування між двома правовими категоріями – контрак-
том і договором про повну матеріальну відповідальність, 
наділяючи кожну з них певним юридичним змістом. Вони 
являють  собою окремі  правові  акти, що мають  різну ці-
льову  спрямованість. Мета  контракту  –  встановлення  та 
регулювання  власне  трудових  правовідносин,  а  договір 

про матеріальну  відповідальність  спрямований на  забез-
печення цілості переданого під звіт майна та відшкодуван-
ня заподіяної шкоди. Виходячи з цього, контракт не замі-
нює собою договору про матеріальну відповідальність, не 
може  бути  підставою  для  передачі  працівникові  майна  і 
цінностей під звіт і містити в собі умову щодо відшкоду-
вання ним заподіяної шкоди в повному розмірі. 

Певної уваги потребує і питання про можливість вста-
новлення  в  контракті  підвищеної  (кратної)  матеріальної 
відповідальності працівників. Стаття 21 КЗпП і Положен-
ня про порядок  укладання  контрактів  під  час  прийняття 
(наймання) на роботу працівників не встановлюють пря-
мої заборони внесення в контракт такої умови. Проте, на 
нашу думку, підвищена матеріальна відповідальність пра-
цівників не може бути передбачена контрактом, оскільки 
це буде порушувати ст. 9 КЗпП України  і певною мірою 
вступати  в  протиріччя  із  загальним  принципом  матері-
альної  відповідальності  працівників  щодо  її  обмеження 
повним розміром прямої дійсної шкоди, винятки  з якого 
можуть бути встановлені лише законодавством.

Виходячи  з  норм  закону  і  дотримуючись  точки  зору 
про те, що контракт – це особливий вид трудового дого-
вору, спосіб індивідуально-договірного регулювання прав 
і  обов’язків  його  сторін,  найважливішою  відмінністю 
якого є співвідношення нормативного і договірного регу-
лювання трудових відносин [7, с. 5; 8, с. 26], відзначимо, 
що його сторони, враховуючи специфіку трудової функції 
працівника, вид майна і матеріальних цінностей, з якими 
він  пов’язаний  у  процесі  праці,  та  інші  обставини,  вза-
ємним  волевиявленням  можуть  конкретизувати  встанов-
лений законом обов’язок працівника дбайливо ставитися 
до майна роботодавця, передбачити випадки матеріальної 
відповідальності  працівника.  При  цьому  умови  контр-
акту щодо матеріальної  відповідальності  не  повинні  по-
гіршувати  становище  працівника  в  порівнянні  з  чинним 
законодавством (ст. 9 КЗпП України), тобто випадки, роз-
міри відповідальності, порядок відшкодування шкоди об-
межуються  нормами  КЗпП.  Це,  до  деякої  міри,  зводить 
нанівець  сутність  контракту  як  засобу  регулювання  тру-
дових  відносин,  що  призводить  до  ситуації,  коли  робо-
тодавець схиляється до використання цивільно-правових 
конструкцій під  час  оформлення  використання найманої 
праці, вибір умов яких не настільки обмежений рамками 
закону. На практиці укладаються не трудові контракти, а 
цивільно-правові  договори  про  використання  праці  (від-
повідно,  за  заподіяння  збитків  роботодавцю  буде  наста-
вати  цивільно-правова  відповідальність),  що  позбавляє 
працівників, «працевлаштованих» у такий спосіб, пільг і 
гарантій,  передбачених  трудовим  законодавством  Украї-
ни. Тому значно раціональнішим виходом із такої ситуа-
ції вважаємо законодавче закріплення можливості сторін 
самостійно передбачати в контракті умови  (в тому числі 
щодо матеріальної  відповідальності),  які можуть  якоюсь 
мірою обмежувати правовий статус найманого працівника 
порівняно із законодавством, але тільки в обмін на контр-
актні  пільги,  які  роботодавець  зобов’язується  надавати 
працівникові. 

У підтримку цієї позиції виступає професор Н.М. Ху-
торян,  яка  відмічала:  «Якщо  зниження  рівня  гарантій  у 
будь-якій сфері трудової діяльності за умов особистої зго-
ди на  те працівника компенсується більш  істотними для 
нього пільгами,  тоді не можна говорити про погіршення 
становища  працівника  порівняно  з  чинним  законодав-
ством,  а  отже,  і  про  суперечність  змісту  контракту  ст.  9 
КЗпП» [8, с. 27]. 

Вважаємо за можливе поступове запровадження прин-
ципу цивільно-правової  договірної  відповідальності,  згід-
но  з  яким  «..під  час  укладення  договору  сторони  вправі 
не лише підвищити відповідальність у порівнянні  з  вста-
новленою законом або понизити її розмір (у випадку, якщо 
відповідальність визначена диспозитивною нормою), але і 
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встановити міри  відповідальності  за невиконання  або не-
належне виконання договірних зобов’язань на доповнення 
до  визначених  законом»  [9,  с.  504].  Так,  сторонам  контр-
акту можна надати можливість встановлювати розмір від-
повідальності, що перевищує середній місячний заробіток, 
диференціювати  його  в  залежності  від  виду  і  значимос-
ті  майна  для  господарської  діяльності  підприємства,  від 
кількості  випадків  заподіяння шкоди  працівником,  визна-
чати  порядок  і  строки  відшкодування  шкоди,  вид  майна 
працівника, з якого буде здійснюватися відшкодування, та 
ін. Дані умови не можуть нав’язуватися роботодавцем, не-
згоду працівника з їхнім включенням у контракт не можна 
визнавати причиною, за якою йому може бути відмовлено 
в укладанні контракту. Незмінними, в будь-якому випадку, 
повинні залишатися: фактична підстава матеріальної відпо-
відальності – трудове майнове правопорушення, оскільки, 
на думку П.Д. Камінської, відповідальність за договірними 
зобов’язаннями і відповідальність за позадоговірну шкоду 
повинні будуватися на єдиному принципі відповідальності 
за правопорушення [10, с. 73]; вимога про відшкодування 
тільки  прямої  дійсної  шкоди;  обставини,  що  звільняють 
працівника від відповідальності; судовий порядок розгляду 
спорів у випадках, зазначених в законі, – тобто ознаки тру-
дової природи даного виду відповідальності.

Корисним  у  даному  аспекті  може  бути  досвід  Росій-
ської Федерації.  Так,  ст.  232  Трудового  кодексу  РФ  [11] 
встановлює,  що  трудовим  договором  або  угодами,  що 
укладаються  в  письмовій  формі  та  додаються  до  нього, 
може конкретизуватися матеріальна відповідальність сто-
рін цього договору. При цьому договірна відповідальність 
працівника перед роботодавцем не може бути вищою, ніж 
це передбачено Трудовим кодексом чи іншими федераль-
ними законами.

Схожа норма з’явилася і в Україні, але поки що тільки 
на рівні законопроекту. Проект Трудового кодексу України 
[12] містить норму (ч.2 ст. 366), відповідно до якої «..роз-
мір  матеріальної  відповідальності  працівника  може  об-
межуватися  в  трудовому договорі  порівняно  з  розміром, 
встановленим цим Кодексом». 

Чималий  інтерес  викликає  питання  про  відповідаль-
ність керівників підприємств за майнову шкоду, заподіяну 
власнику  такого  підприємства.  За  загальним  правилом 
контракт,  що  укладається  з  керівником  державного  під-
приємства, є видом трудового договору, на підставі якого 
виникають  трудові  відносини між  керівником  підприєм-
ства  та  органом  управління  майном  цього  підприємства 
(п. 2 Типової форми контракту з керівником підприємства, 
що  є  в  державній  власності,  затвердженої  постановою 
Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 р. № 597 [13]). 
Контракт, що укладається з керівником недержавного під-
приємства  відповідно  до  Положення  про  порядок  укла-
дання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу 
працівників, також є видом трудового договору, на підста-
ві якого виникають трудові відносини між керівником під-
приємства і роботодавцем (п. 1 Типової форми контракту з 
працівником, затвердженої наказом Мінпраці України від 
15.04.1994 р. № 23 [14]). Таким чином, керівник підприєм-
ства, як  і будь-який  інший працівник, зобов’язується ви-
конувати певну трудову функцію, він зв’язаний рамками 
внутрішнього трудового розпорядку, а тому, в разі заподі-
яння ним шкоди майну роботодавця винним порушенням 
своїх трудових обов’язків, повинен нести матеріальну від-
повідальність за нормами трудового права. 

 Разом із тим доволі давно в деяких дослідженнях по-
чали  висловлювались  думки  про  доцільність  включення 
можливості відшкодування упущеної вигоди до контрак-
тів, які укладаються з керівниками підприємств, що про-
тягом багатьох років існування КЗпП України було забо-
ронено [7, с. 13]. 

Нарешті, 13 травня 2014 року  законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

захисту прав інвесторів» [15] у ст. 130 КЗпП України були 
внесені зміни, що докорінно змінили її зміст. Традиційна 
для  національного  законодавства  норма,  що  забороняла 
стягнення  з  працівників  відшкодування  за  не  отримані 
підприємством  прибутки,  була  змінена. Новий  правовий 
припис  дозволяє  покладати  відповідальність  за  не  одер-
жаний підприємством, установою, організацією прибуток 
на працівників, що є посадовими особами. При цьому за-
конодавець, нажаль, не розкриває, де саме має бути вре-
гульоване  це  питання,  де  має  бути  передбачений  такий 
обов’язок  посадової  особи  підприємства.  Вважаємо,  що 
такий обов’язок має бути передбачений трудовим догово-
ром (контрактом), а відповідальність за не отримані робо-
тодавцем прибутки має носити договірний характер.

На відміну від законодавства України, Трудовий кодекс 
РФ у ст.ст. 277, 281 досить чітко врегулював питання ма-
теріальної відповідальності керівника організації і членів 
колегіального  виконавчого  органу,  встановивши  повну 
матеріальну відповідальність таких осіб за пряму дійсну 
шкоду, заподіяну організації, за винятком випадків, перед-
бачених федеральними  законами,  коли обчислення  збит-
ків  провадиться  відповідно  до  норм  цивільного  законо-
давства. Крім цього,  повна матеріальна  відповідальність 
може  бути  встановлена  трудовим  договором,  який  укла-
дається з керівником організації, заступниками керівника, 
головним бухгалтером (ч. 2 ст. 243 Трудового кодексу РФ). 

Що очікує суб’єктів трудових правовідносин у питан-
нях регулювання договірної матеріальної відповідальнос-
ті  в  найближчий  час? Орієнтиром має  слугувати  проект 
Трудового кодексу України [12].

Крім повного переформатування розділів, що присвя-
чені  матеріальній  відповідальності  сторін  трудових  пра-
вовідносин, законодавець змінив підхід до договірної ма-
теріальної відповідальності в цілому. Види робіт, під час 
виконання яких із працівником може бути укладений до-
говір про взяття на себе повної матеріальної відповідаль-
ності,  пропонуються  в  узагальненому  вигляді  в  самому 
кодексі. На рівні підзаконного акту центрального органу 
виконавчої влади з питань праці вирішується лише питан-
ня затвердження типової форми письмового договору про 
повну матеріальну відповідальність працівників.

У проекті кодексу відсутнє поняття трудового контрак-
ту. Цієї особливої форми трудового договору в законопро-
екті  не  передбачено.  Отже,  можливість  індивідуалізації 
обов’язків сторін трудового договору в частині матеріаль-
ної відповідальності втрачена? Вважаємо, що ні. 

Законодавець відмовився від поняття контракту, наді-
ливши  сторони  трудового  договору  правом  регулювати 
будь-які питання майбутніх правовідносини у звичайному 
трудовому договорі. Тим більше, що гарантії невключен-
ня в трудовий договір умов, що не відповідають чинному 
законодавству й інтересам працівників, у проекті кодексу 
збережені. Зокрема, передбачено, що забороняється вклю-
чати  до  трудових  договорів  умови,  що  погіршують  ста-
новище працівників порівняно з чинним законодавством, 
колективними договорами та угодами. Вказані умови тру-
дового  договору  та  умови, що  мають  дискримінаційний 
характер, є недійсними.

Більше  того,  в питаннях договірної матеріальної  від-
повідальності  законодавець  дозволяє  сторонам  не  лише 
укладати  письмові  договори  про  повну матеріальну  від-
повідальність,  а  й  передбачати  її  в  трудовому  договорі: 
«..працівник несе матеріальну  відповідальність  у  повно-
му розмірі заподіяної ним прямої дійсної майнової шкоди 
в  разі,  якщо  між  працівником  і  роботодавцем  укладено 
письмовий  договір  про  повну  матеріальну  відповідаль-
ність  працівника,  або  до  трудового  договору  включена 
відповідна умова» (ч.1 ст. 367 проекту ТК).

Відповідно,  постає  питання,  в  трудовому  договорі 
яких  категорій  працівників  можна  передбачати  умову 
про  повну  матеріальну  відповідальність?  Чи  поширю-
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ються вимоги до змісту виконуваної працівником робо-
ти, що передбачені для письмових договорів про повну 
матеріальну відповідальність, на тих працівників, у тру-
дові  договори  яких  сторони  бажають  включити  умову 
про повну матеріальну відповідальність, або така умова 
може бути передбачена в трудовому договорі будь-якого 
працівника? 

Висновки. Відповідь на поставленні запитання вбача-
ється наступна: реальне життя вимагає від трудового до-
говору/контракту  певної  гнучкості  та  пристосовності  до 
конкретних умов господарської діяльності підприємств. В 
аспекті матеріальної відповідальності працівників трудо-
вий договір (контракт) повинен відображати її договірний 
характер, враховувати специфіку трудових правовідносин 
і гарантувати дотримання як трудових прав найманих пра-
цівників,  так  і  прав  роботодавця.  На  сьогодні  вважаємо 
доцільним та необхідним у регулюванні договірної мате-

ріальної відповідальності виходити  із  спільних  інтересів 
учасників трудових правовідносин, спрямованих на отри-
мання високих показників  виробництва  та  гідної  оплати 
праці  за  реальні  досягнуті  успіхи.  Сторони  трудового 
договору  (особливо  це  важливо  для  посадових  осіб  під-
приємств, установ та організацій) мають отримати більше 
свободи.  Інвестор-роботодавець має бути впевненим, що 
його власність гідним чином захищена, а висококваліфіко-
ваний працівник за виконання взятих на себе зобов’язань 
має  отримувати  належну  компенсацію  матеріального  та 
організаційного характеру.

Вважаємо за можливе внесення відповідних доповнень 
до ст.ст. 130, 132 і 134 КЗпП України, які б вказували на 
те, що матеріальна відповідальність працівників може ви-
никати на підставі та в розмірах, передбачених трудовим 
договором/контрактом. У цьому питанні підтримуємо по-
зицію авторів проекту Трудового кодексу України.
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У статті розглянуто законодавство України у сфері соціального захисту населення, яке регулює правові, економічні та організаційні 
основи формування рівня прожиткового мінімуму населення. Виявлено основні проблеми, пов’язані з граничним наповненням та поряд-
ком оновлення споживчого кошика. Розкрито питання формування сучасних соціальних стандартів та якісно нових підходів до встанов-
лення соціальних стандартів та нормативів як базисних елементів соціальної політики держави.

Ключові слова: соціальний захист, соціальний стандарт, соціальні норми, прожитковий мінімум, споживчий кошик.

В статье рассмотрено законодательство Украины в сфере социальной защиты населения, которое регулирует правовые, 
экономические и организационные основы формирования уровня прожиточного минимума населения. Выявлены основные проблемы 
предельного наполнения и порядка обновления потребительской корзины. Обращено внимание на основные вопросы формирования 
современных социальных стандартов и качественно новых подходов к установлению социальных стандартов и нормативов в качестве 
базисных элементов социальной политики государства.

Ключевые слова: социальная защита, социальный стандарт, социальные нормы, прожиточный минимум, потребительская  
корзина.

In the article the legislation Ukraine in the sphere of social protection which regulates the legal, economic and organizational basis for the 
formation of sufficient subsistence level population. The basic problems in filling limit and procedure updates the consumer basket. The problem 
of the formation of modern social standards and qualitatively new approaches to social standards and norms as basic elements of social policy.

Key words: social security, social standards, social norms subsistence minimum consumer basket.

Постановка проблеми. Однією  з  найбільш  гострих 
проблем, які  існують на сьогодні в Україні, експерти на-
зивають  падіння  рівня  життя  і,  як  наслідок,  поширення 
бідності.  Поняття  «прожитковий  мінімум»  і  «межа  бід-
ності» стали досить вживаними соціально-економічними 
термінами. 

Зобов’язання держави полягають у створенні умов для 
забезпечення  рівного  доступу  до  задоволення  основних 
потреб  громадян,  підвищення  рівня  та  якості  життя  на-
селення, розвитку соціальної сфери та стабільних відно-
син у суспільстві. Прожитковий мінімум є  інструментом 
регулювання соціального розвитку, соціальної підтримки 
та соціального захисту населення в умовах ринку. В Укра-
їні гостро стоїть питання відповідності набору та обсягу 
товарів мінімального споживчого кошика заробітній платі 
та медичним стандартам, і цілком закономірно виникають 
сумніви щодо  адекватності  набору  товарів  мінімального 
споживчого кошика.

Зважаючи на те, що у світі відбувається активне рефор-
мування систем соціального захисту, що супроводжується 
змінами в організації, формах, принципах та методах фі-
нансування, надзвичайно актуальним є розгляд теоретич-
них і практичних аспектів застосування прожиткового мі-
німуму, зокрема методологічних проблем визначення його 
розміру в Україні.

Стан дослідження. В  Україні  значну  увагу  вчені 
приділяють  висвітленню  бідності,  малозабезпеченості, 
механізму  формування  достатнього  рівня  прожитково-
го мінімуму. Серед науковців,  у  працях  яких  розглянуто 
згадані  вище питання,  варто  відзначити Р. Анкера, Джо-
на А. Райні, Л. Сміта, М. Руженського, Л. Новосельську,  
А. Писаревську, М. Дєліні, О. Пищуліну, Г. Щербату та ін-
ших. Проте, незважаючи на значне коло розглянутих ними 
теоретичних та практичних питань,  актуальною залиша-

ється  проблема  цілісного  та  комплексного  дослідження 
теоретичних  та  практичних  проблем  використання  про-
житкового мінімуму в Україні.

Мета статті  –  розглянути  законодавство  України  у 
сфері соціального захисту населення, яке регулює право-
ві, економічні та організаційні основи формування рівня 
прожиткового мінімуму населення.

Виклад основного матеріалу. Розмір  прожиткового 
мінімуму виступає критерієм нижньої межі необхідної фі-
нансової забезпеченості населення, що визначає рівень за-
безпечення, достатній для функціонування організму лю-
дини, збереження її здоров’я, набір продуктів харчування, 
а  також  мінімальний  набір  непродовольчих  товарів,  по-
слуг, необхідних для задоволення основних соціальних и 
культурних потреб особистості. Саме про це йдеться в За-
коні України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999 р.  
№ 966-XIV. Крім того, на основі прожиткового мінімуму 
формуються величини мінімальної зарплати, мінімальної 
пенсії за віком, стипендій, встановлюються розміри допо-
моги по безробіттю, допомоги  сім’ям  з  дітьми  та  інших 
соціальних виплат.

О. Піщуліна розглядає показник прожиткового мініму-
му як основний норматив, що характеризує рівень життя 
населення, та визначає більшість показників соціального 
блоку бюджету, аналізує суперечливість розрахунків про-
житкового мінімуму та відсутність у його складі ряду су-
часних життєво необхідних витрат. Учений наголошує на 
потребі  в  зміні  методології  встановлення  прожиткового 
мінімуму,  упровадженні  механізму  прозорості  розрахун-
ків та необхідності їх оприлюднення [1].

Обсяг  прожиткового мінімуму містить  два  елементи: 
фізіологічний та соціальний. Фізіологічний мінімум – це 
вартісне  вираження  матеріальних  цінностей,  необхідних 
для існування людини. У світовій практиці він становить 
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85–87%  загального  прожиткового  мінімуму,  решта  при-
падає  на  соціальну  частину,  ряд  духовних цінностей мі-
німально  прийнятного  рівня життя.  Розраховується  про-
житковий  мінімум  відповідно  до  Методики  визначення 
прожиткового  мінімуму  на  одну  особу  та  для  осіб,  які 
належать  до  основних  соціальних  і  демографічних  груп 
населення, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мі-
некономіки, Держкомстату від 17.05.2000 р. № 109/95/157, 
виходячи із середніх цін за відповідний місяць з урахуван-
ням  прогнозних  індексів  споживчих  цін  та  наборів  про-
дуктів  харчування,  мінімальних  наборів  непродовольчих 
товарів та послуг, затверджених Постановою Кабінету Мі-
ністрів України «Про затвердження наборів продуктів хар-
чування,  наборів  непродовольчих  товарів  та  наборів  по-
слуг для основних соціальних і демографічних груп» від 
14.04.2000 р. № 656. Згідно із Законом України «Про про-
житковий мінімум» від 15.07.1999 р. № 966-XIV набори 
продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг 
для основних соціальних і демографічних груп населення 
мають переглядатися не менше одного разу на п’ять років. 

На сьогодні в Україні існує ряд питань, які стосуються 
методології визначення прожиткового мінімуму та потре-
бують термінового вирішення. На думку О. Бакова, осно-
вні з них такі. 

1.  В  Україні  прожитковий  мінімум  орієнтується  на 
мінімально допустимі розміри споживання найбільш не-
захищених верств населення, не забезпечує нормального 
відтворення робочої сили і залишається суто розрахунко-
вим показником. Інфляційні процеси в країні викликають 
досить швидкі зміни цін на споживчі товари та послуги, 
що не дозволяє використовувати останні для оцінки якос-
ті нормативних розрахунків,  а  також штучно  занижують 
реальну вартість прожиткового мінімуму на середньо– та 
довгостроковий період. 

2. Сума податків не входить до прожиткового мініму-
му.  Так,  згідно  із  законодавством  мінімальна  заробітна 
плата не повинна бути меншою за прожитковий мінімум. 
Проте сума, яка стягується з особи у вигляді податків, не 
входить до прожиткового мінімуму, тоді як у багатьох кра-
їнах ця величина враховується. Таким чином, на практиці 
доходи особи є нижчими за законодавчо закріплені норми. 

3.  Не  враховуються  регіональні  відмінності  соціаль-
но-економічного розвитку під час розрахунку загального 
показника прожиткового мінімуму на одну особу залежно 
від основних соціальних і демографічних груп населення 
в Україні, цін на продовольчі та непродовольчі товари. 

4. На сьогодні фактично існує два кошики: офіційний, 
на основі якого ведуться розрахунки, пов’язані із соціаль-
ними стандартами, відбуваються перерахунки соціальних 
виплат;  інший відображає реальний споживчий мінімум, 
але не враховується під час визначення соціальних норма-
тивів. Невідповідність набору  товарів мінімального  спо-
живчого  кошика  підсилюється  внаслідок  неврахування 
ряду  товарів,  необхідних  для  мінімального  споживання 
працездатних осіб. Це зумовлено, насамперед, невідповід-
ністю  складу мінімального  споживчого  кошика  вимогам 
медичних стандартів [2].

Найбільший вплив на вартість споживчого кошика має 
подорожчання  продуктів  харчування.  У  споживчому  ко-
шику на продукти харчування припадає близько 60%. Ва-
гомою складовою для нормальної життєдіяльності люди-
ни є не лише енергетична цінність продуктового кошика, 
а  також  склад  непродовольчих  товарів. На  окрему  увагу 
заслуговує частина Постанови № 656, де зафіксований на-
бір одягу та терміни служби різних предметів гардероба. 
Проте цей перелік містить невелику культурну програму: 
12 разів на рік можна відвідати театр або кінотеатр. 

Український  споживчий  кошик не  враховує  сучасних 
потреб  людини,  пов’язаних  із  технологічними,  інтелек-
туальними,  інформаційними  змінами  в  сучасному  сус-
пільстві,  відсутні  витрати  на  медицину  (а  вони  можуть 

становити  до  50–60%  усіх  витрат).  Крім  того,  величина 
прожиткового  мінімуму  не  враховує  ряд  життєво  необ-
хідних витрат: на будівництво чи купівлю житла або його 
наймання, оренду, освіту; не прописані витрати на освіту 
після школи,  оздоровлення,  утримання  дітей  у  дошкіль-
них навчальних закладах тощо. 

Норми та нормативи тих товарів і послуг, які все-таки 
входять до споживчого кошика, не відповідають сучасним 
реаліям та не можуть забезпечити навіть мінімальний рі-
вень життя людини, не говорячи вже про її повноцінний 
розвиток.  Ігнорування  цих  витрат  у  прожитковому міні-
мумі  не  відповідає  принципам  його  формування,  закрі-
пленим у Законі України «Про прожитковий мінімум» від 
15.07.1999 р. № 966-XIV, а також міжнародним стандар-
там,  визначеним  Європейською  соціальною  хартією  та 
конвенціями МОП.

Вітчизняний мінімальний  споживчий кошик  сьогодні 
далекий від реалій споживання не тільки структурно, але 
і за вартісною оцінкою. Прожитковий мінімум буде свід-
чити про потенційне підвищення рівня соціальної забез-
печеності, якщо темпи його зростання перевищуватимуть 
зростання індексу споживчих цін. 

У 2015 році прожитковий мінімум визначений у роз-
мірі  для  працездатних  осіб  –  1  378  грн.,  дітей  віком  
до 6 років – 1 167 грн., дітей віком від 6 до 18 років – 1 
455  грн.,  осіб,  які  втратили працездатність,  –  1  074  грн. 
Також держава встановила допустимий розмір мінімаль-
ної  зарплати  за  1  годину  на  рівні  8,29  грн,  за  місяць  –  
1  378  грн. У  даному  випадку  законодавець  чітко  дотри-
мувався  ст.  9  Закону  України  «Про  оплату  праці»  від 
24.03.1995  р.  №  108/95-ВР,  яким  передбачено,  що  міні-
мальна заробітна плата встановлюється в розмірі, не ниж-
чому від розміру прожиткового мінімуму для працездат-
них  осіб.  Наприклад,  у  законодавстві  Словаччини  чітко 
визначено,  що  розмір  мінімальної  заробітної  плати  має 
постійно випереджати величину прожиткового мінімуму.

За  даними  профспілки  працівників  України  розмір 
мінімальної  заробітної плати на 2015 рік,  з урахуванням 
прогнозних  індексів  споживчих  цін,  середньозваженого 
розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи в 
2015 році має становити 1 691,05 грн. Мінімальні витрати 
працівника на утримання дітей у 2015 році – 731,08 грн.,  
у  сумі  прожитковий  мінімум  повинен  становити  
2  422,13  грн.,  а  отже,  і  мінімальна  заробітна  плата  має 
бути не нижче цього показника. 

Тільки у 2005–2006 рр. темп зростання прожиткового 
мінімуму був вищий за індекс споживчих цін. Деякою мі-
рою цей висновок є умовним, оскільки склад мінімально-
го споживчого кошика та набору товарів і послуг, які вра-
ховуються під час розрахунку індексу споживчих цін, не 
є порівняними. Але  загальна тенденція відставання про-
житкового мінімуму від реальних цін є безсумнівною [3].

Пріоритетом серед напрямів вдосконалення соціальної 
політики України нині  є поступове наближення  соціаль-
них стандартів до європейських показників, які гаранту-
ють громадянам достатній рівень життя. Це одна з необ-
хідних  умов  наближення  нашої  країни  до  європейської 
спільноти.

У  країнах  Європейського  Союзу  прожитковий  міні-
мум, або поріг бідності, формується на основі оцінки того, 
на  що  і  скільки  витратив  коштів  середньостатистичний 
споживач. Так, за тим, щоб перелік товарів і послуг у спо-
живчому кошику Німеччини відображав сучасні тенденції 
та розвиток технологій,  а  також регулярно оновлювався, 
стежить  Федеральне  статистичне  відомство,  яке  кожні 
п’ять  років  у  межах  статистичного  дослідження  опитує 
60 000 різних соціальних груп. Споживчий кошик німця 
містить 750 товарів і послуг, зокрема плату за квартиру і 
телекомунікаційні послуги, комп’ютерну та цифрову тех-
ніку, прилад для вимірювання кров’яного тиску, послуги 
соляріїв  і  фітнес-клубів,  доставку  продуктів  харчування 
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додому, вартість амбулаторного догляду за хворими, утри-
мання будинків престарілих та інвалідів.

В Італії, крім таких продуктів, як солодощі і дріжджі 
для приготування піци, у споживчий кошик входять також 
флеш-карти, тарифи на засоби комунікації та витрати на 
харчування в установах громадського харчування. Фран-
цузи заклали у свій споживчий кошик кошти на няню для 
дитини, оренду автомобілів, проїзд у таксі та корм для до-
машніх тварин.

Підхід до формування споживчого кошика в Україні та 
західних країнах кардинально відрізняється. Експерти со-
лідарні  в  тому, що  в Україні  застосовується неадекватна 
методика розрахунку  індексу  інфляції  та  споживчого ко-
шика. Зокрема, на думку директора економічних програм 
Центру Разумкова Василя Юрчишина, споживчий кошик, 
на підставі якого здійснюються розрахунки, не є достат-
нім  і фактично розрахований на фізіологічне  виживання 
людей, не більше того.

Нова вартість споживчого кошика має бути встановле-
на до початку розгляду проекту державного бюджету на 
наступний  рік,  оскільки  розмір  прожиткового  мінімуму 
теоретично формує уявлення про рівень життя народу.

Суттєве  значення  також має  й  недосконалість  чинних 
норм у сфері соціального забезпечення та порушення зако-
нодавчих актів самими суб’єктами нормотворчості. Варто 
погодитися з позицією А.В. Больбот про безсистемність та 
хаотичність у формуванні масиву нормативно-правових ак-
тів у сфері соціального захисту. Ще однією проблемою, про 
яку зазначає автор, є відсутність єдиної термінології в нор-
мативно-правових актах у сфері соціального захисту [4].

Негативною  вітчизняною  практикою  у  сфері  соці-
ального  забезпечення  є  наявність  подвійних  соціальних 
стандартів. Основне правове підґрунтя закладають норми 
Закону України «Про державні соціальні стандарти та дер-
жавні  соціальні  гарантії»  від  05.10.2000  р. № 2017-III,  з 
його ухваленням прожитковий мінімум став базовим соці-
альним стандартом, основою всієї системи державних со-
ціальних зобов’язань. Відповідно до згаданого Закону со-
ціальні стандарти – це соціальні норми та нормативи, що 
характеризуються як показники необхідного споживання 
продуктів харчування, непродовольчих товарів, послуг та 
забезпечення  освітніми,  медичними,  житлово-комуналь-
ними, соціально-культурними послугами.

На думку М. Сокол, існують певні неузгодженості між 
поняттями «соціальні норми» та «прожитковий мінімум». 
Оскільки  прожитковий  мінімум  є  базовим  соціальним 
стандартом,  то  він  і  охоплює  комплекс  соціальних  норм 
та  нормативів.  Суперечності  полягають  у  тому, що  нор-
ми та нормативи характеризують показники необхідного 
споживання,  а  прожитковий мінімум  –  достатнього  спо-
живання.  Змістове  навантаження  понять  «достатній»  та 
«необхідний»,  на  переконання  вченого,  є  різним:  слово 
«достатній» означає належний, заможний, а «необхідний» 
трактується  як  те,  без  чого  неможливо  обійтися,  вкрай 
потрібний. Тому важко собі уявити, як необхідний показ-
ник  споживання  забезпечить  нормальне функціонування 
організму людини та задовольнить її основні соціальні та 
культурні потреби [5].

Незважаючи  на  всю  свою  значимість,  прожитковий 
мінімум не  є  єдиним державним соціальним стандартом 
в Україні. Крім нього, широко застосовується інший ваго-
мий показник – рівень забезпечення прожиткового мініму-
му (гарантований мінімум), який щорічно закріплюється в 
законі про державний бюджет та береться до уваги під час 
призначення державних соціальних допомог у відсотково-
му  відношенні  до  прожиткового мінімуму  для  основних 
соціальних і демографічних груп населення. 

Наступним терміном, близьким за значенням до про-
житкового мінімуму, є «межа малозабезпеченості». Відпо-
відно до Закону України «Про межу малозабезпеченості» 
від 04.10.1994 р. № 190/94-ВР він визначений як величи-

на  середньодушового  сукупного  доходу,  що  забезпечує 
непрацездатному  громадянинові  споживання  товарів  і 
послуг на мінімальному рівні, встановленому законодав-
ством. Це визначення фактично втратило свій сенс, оскіль-
ки мінімальне споживання товарів та послуг умовно сяг-
нуло позначки достатнього споживання, про що свідчить 
ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум». 

Крім того, межа бідності, крім визначення показників 
економічного  розвитку  держави,  не  забезпечує  надання 
особам,  які  перебувають  за межею бідності, жодних  пе-
реваг  чи  гарантій  в  отриманні  ними  соціальної  допомо-
ги,  тому  виникає  питання  про  доцільність  застосування 
цього  терміну  [5].  Так,  центральними  органами  вико-
навчої  влади був  виданий наказ  «Про  затвердження Ме-
тодики  комплексної  оцінки  бідності»  від  08.10.2012  р.  
№ 629/1105/1059/408/612. Згідно з п. 1.3 даної Методики 
для оцінки бідності застосовуються такі критерії: 

–  межа  бідності,  визначена  за  відносним  критерієм 
75%  медіанного  рівня  середньодушових  еквівалентних 
сукупних витрат; 

–  межа  крайньої  бідності,  встановлена  за  відносним 
критерієм 60% медіанного рівня середньодушових еквіва-
лентних сукупних витрат та адаптована до критерію Євро-
пейського Союзу; 

–  межа  абсолютної  бідності,  визначена  за  критерієм 
прожиткового мінімуму; 

– межа  абсолютної  бідності,  встановлена  за  критері-
єм вартості добового споживання на рівні 5 доларів США 
відповідно до паритету купівельної  спроможності  (грив-
невий еквівалент 5 доларів США за паритетом купівельної 
спроможності розраховується Світовим банком)  з метою 
порівняння її з міжнародними показниками. 

Згідно  з  даними  нещодавнього  дослідження  рівня 
життя українців, який проводили експерти ООН, близько  
80%  наших  громадян  живуть  за  межею  бідності.  Тобто 
витрачають до 5 $ на день (за нинішнім курсом це близь-
ко 130 грн). Відповідно, згідно з мінімальною зарплатою 
(цей показник із травня 2016 року становитиме 1450 грн) 
на добу навіть українець, що працює, може дозволити собі 
витрачати не більше 48 гривень (1,8 $).

Окремі науковці [6; 7] пропонують ввести в законодав-
чу практику терміни «мінімальний споживчий бюджет» та 
«максимальні раціональні і мінімальні норми та нормати-
ви», оскільки вважають, що прожитковий мінімум не є со-
ціальним стандартом.

Не варто залишати поза увагою той факт, що на сьо-
годні  не  дотримуються  вимоги  статті  5  Закону  України 
«Про державні соціальні стандарти та державні соціаль-
ні  гарантії»,  якою  передбачено,  що  державні  соціальні 
стандарти  та нормативи формуються,  встановлюються й 
затверджуються за участю та погодженням з іншими сто-
ронами  соціального  діалогу.  Так,  прожитковий  мінімум 
повинен  встановлюватися  Кабінетом  Міністрів  України 
після  проведення  науково-громадської  експертизи  сфор-
мованих  наборів  продуктів  харчування,  непродовольчих 
товарів  і  послуг.  Необхідно  також  зазначити,  що  не  ви-
конана  в  повному  обсязі  норма  Прикінцевих  положень 
Закону  України  «Про  державні  соціальні  стандарти  та 
державні  соціальні  гарантії» щодо затвердження Урядом 
країни Державного класифікатора  соціальних  стандартів 
та нормативів [8].

Дотепер Кабінетом Міністрів України не ухвалено рі-
шення щодо Порядку розроблення та затвердження міні-
мальних державних стандартів якості соціальних послуг, 
розроблених  на  виконання  норм  законів  України  «Про 
державні  соціальні  стандарти  та  державні  соціальні  га-
рантії»,  «Про  соціальні  послуги»,  а  також  Методичних 
рекомендацій  з  розроблення  та  затвердження  стандартів 
надання соціальних послуг.

Висновки. За таких умов важливим кроком у реалізації 
бюджетної  політики  держави  повинне  стати  встановлення 
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державних мінімальних стандартів, які мають визначати той 
рівень, нижче якого показники обсягу та якості соціальних 
послуг  і  гарантій, що  надаються  населенню  державою,  не 
повинні опускатися. Якісна система соціальних стандартів, 
зокрема прожиткового мінімуму як основи для визначення 

мінімальної заробітної плати та надання соціальних допомог, 
буде можливою в разі чіткого визначення та співвідношен-
ня понятійно-категоріального апарату і науково-методичних 
обґрунтованих підходів до розрахунків споживчого кошика 
прожиткового мінімуму та інших соціальних гарантій.
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ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛОЖЕНь ПРО ПРАВО ВОЛОДІННЯ 
У СФЕРІ ЗЕМЕЛьНих ВІДНОСиН

aPPLICaTION Of rULES aBOUT rIghT fOr ThE POSSESSION 
IN SPhErE Of LaNdEd rELaTIONS
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Юридичного інституту
Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

У статті розглянуто науково-теоретичні та практичні аспекти застосування положень про право володіння у сфері земельних відно-
син. У чинному Земельному кодексі України відсутні положення щодо регламентації володіння земельною ділянкою як речового права. 
Водночас практика дає чимало прикладів, коли особа правомірно набула земельну ділянку, проте права власності на неї не оформила. 
За умови відсутності у вітчизняному законодавстві правового регулювання володільницького (посесорного) захисту у сфері земельних 
відносин судові органи на практиці застосовують відповідні положення цивільного законодавства. Однак у сфері земельних відносин такі 
цивілістичні положення можуть застосовуватися за умови, що захисту підлягає лише правомірне володіння земельною ділянкою, а сам 
факт такого володіння не створює презумпції його законності. 

Ключові слова: земельні відносини, права на землю, право володіння, володіння земельною ділянкою, захист права володіння.

В статье рассмотрены научно-теоретические и практические аспекты применения положений о праве владения в сфере земельных 
отношений. В действующем Земельном кодексе Украины отсутствуют положения о регламентации владения земельным участком как 
вещного права. В то же время практика дает немало примеров, когда лицо правомерно приобрело земельный участок, однако права 
собственности на нее не оформило. В условиях отсутствия в отечественном законодательстве правовой регламентации владельческой 
(посессорной) защиты в сфере земельных отношений судебные органы на практике применяют соответствующие положения гражданского 
законодательства. Однако в сфере земельных отношений такие положения гражданского права могут применяться при условии, что за-
щите подлежит лишь правомерное владение земельным участком, а сам факт такого владения не создает презумпции его законности. 

Ключевые слова: земельные отношения, права на землю, право владения, владение земельным участком, защита права владения.

This article concerns the question about theoretical and practical aspects of application of right positions for the possession in the sphere of 
landed relations. In the active law there aren’t any positions concerning the lot land possession. At the same time there are some examples when 
a person ligally aquired the right for the lot land however he didn’t confirm his rights as an owner. In the case when there are no legal adjusting of 
defence of possession in the sphere of landed relations according to our legislation courts apply the position of the civil legislation. 

Key words: landed relations, ownership by a land, right for the possession, possession by the lot land, defence of right for the possession.

РОЗДІЛ 6
ЗЕМЕЛьНЕ ПРАВО; АГРАРНЕ ПРАВО; ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО; ПРиРОДОРЕСУРСНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. Якщо  порівнювати  перелік 
речових  прав,  закріплених  у Цивільному  кодексі  (далі  – 
ЦК) України (книга 3) і закріплених у Земельному кодексі 
(далі – ЗК) України (розділ 3), то можна зробити висновок, 
що земельне законодавство не регламентує застосування у 
сфері земельних відносин такого речового права на чуже 
майно, як право володіння (ст. ст. 397–400 ЦК України).

Водночас опосередковано право володіння земельною 
ділянкою чинним ЗК України все ж передбачене, оскільки 
в ст. 119 ЗК України йдеться про набуття права на земель-
ну  ділянку  за  давністю  користування  (набувальна  дав-
ність). Отже, принциповим є той момент, що передбачене 
ст. 119 ЗК України «добросовісне, відкрите і безперервне 
користування  земельною  ділянкою»  неможливе  без,  від-
повідно, добросовісного, відкритого й безперервного во-
лодіння цією земельною ділянкою, адже використовувати 
річ  без  володіння  нею  практично  складно,  якщо  взагалі 
можливо [1, с. 38]. 

У літературі із цього питання вказується, що без воло-
діння  взагалі  неможливо  користуватися  річчю,  а  в  низці 
випадків  уся цінність  володіння й полягає  в можливості 
такого користування [2, с. 214]. Зрештою, судова практика 
пов’язує  застосування  цієї  правової  норми  із  ситуацією, 
коли особа добросовісно, відкрито й безперервно корис-

тується протягом 15 років земельною ділянкою за відсут-
ності документів про право на цю ділянку [3]1.

Отже,  існує необхідність дослідження науково-теоре-
тичних і практичних аспектів застосування положень про 
право володіння у сфері земельних відносин.

Стан дослідження. У цивілістичній літературі питан-
ня  права  володіння  досліджувалися  в  працях  О.В.  Дзе-
ри,  І.В.  Спасибо-Фатєєвої,  В.В.  Цюри,  І.Ф.  Севрюгової,  
Б.М.  Гончаренка,  С.О.  Погрібного,  В.П.  Маковія  та  ін. 
Окремі аспекти відносин володіння у сфері земельних від-
носин розглянуто в працях П.Ф. Кулинича, М.В. Шульги, 
А.М. Мірошниченка, В.І. Семчика та ін. Однак загалом пи-
тання володіння земельними ділянками висвітлено достат-
ньо обмежено.

Мета статті  –  розглянути норми чинного  законодав-
ства, судової практики, а також наукові дослідження щодо 
науково-теоретичних і практичних аспектів застосування 
цивільно-правових положень про право володіння як са-
мостійне речове право у сфері земельних відносин, а та-
кож сформулювати висновки про можливість і особливос-
ті володіння земельними ділянками.

Виклад основного матеріалу. Як уже вказувалося, у 
чинному ЗК України відсутні положення щодо регламен-
тації  володіння  земельною  ділянкою  як  речового  права. 
Можна припустити, що це випливає з наявної в нашій дер-
жаві концепції регулювання земельних відносин, згідно з 
якою «нічийних»  земель не  існує:  відповідно  ч.  1  ст.  84 
ЗК України, у державній власності перебувають всі землі 

1 Пп. «б» п. 18 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику 
застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ» 
від 16.04.2004 № 7.
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України, крім земель комунальної та державної власності. 
Отже,  неможливим  є  й  застосування  такого  первинного 
способу набуття речових прав на земельні ділянки, як за-
хоплення чи зайняття майна, яке нікому не належить. 

За таких умов відсутність серед передбачених законо-
давством  закріплених  речових  прав  на  земельні  ділянки 
права  володіння  видається на перший погляд  закономір-
ною через небажання законодавця легітимізовувати само-
вільне  захоплення  та  незаконне  утримування  земельних 
ділянок. Водночас, як відзначається в літературі, володін-
ня – в юридичні науці поняття багатопланове; цим термі-
ном  позначають  різні  правові  ситуації,  що  зумовлюють 
різні  правові  наслідки  [4,  c.  78],  а  практика  дає  чимало 
прикладів,  коли  особа  ділянкою  заволоділа  правомірно, 
проте з формального погляду прав на неї не набула. 

Так, відповідно до ст. 334 ЦК України, ст. ст. 125–126 
ЗК України, право власності, право користування земель-
ною ділянкою виникають із моменту державної реєстрації 
цих прав  та  оформлюються  відповідно до Закону Украї-
ни «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень». Однак на практиці існує проблема 
«неоформлених прав»  на  земельні  ділянки,  тобто  ситуа-
ції, коли особа з тих чи інших підстав формально не може 
вважатися  такою,  що  набула  передбачених  ЗК  України 
прав на  земельну ділянку  [5,  c.  47–49]. Прикладами мо-
жуть бути ситуації, коли особа спадщину прийняла, проте 
свої  права  на  земельну  ділянку не  оформила,  або  спірні 
моменти, пов’язані з переходом права на земельну ділянку 
в разі набуття права на жилий будинок, будівлю або спо-
руду (ст. 377 ЦК України, ст. 120 ЗК України). Зрештою, 
як відзначає О.А. Сурженко, далеко непоодинокі ситуації, 
коли особа  володіє  чи  користується нерухомістю, не  бу-
дучи  її  власником; однак при цьому неправильно було б 
стверджувати, що в неї немає прав на цей об’єкт [6, c. 185].

Варто  вказати, що  в  літературі  відзначається  форму-
вання  на  пострадянському  просторі  судової  практики, 
коли особа як власник будівлі фактично володіла земель-
ною ділянкою, не маючи при цьому оформлених прав на 
неї, а суди здійснюють захист такого володіння у фактич-
них межах  земельної  ділянки  [7,  c.  25–29]. Указане  сто-
сується й нашої держави;  зокрема,  виходячи  з положень 
п.  4  Постанови  Пленуму  Вищого  спеціалізованого  суду 
України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про 
практику застосування судами статті 376 Цивільного ко-
дексу України (про правовий режим самочинного будівни-
цтва)» від 30.03.2012 № 6 [8], можемо сказати, що рішення 
компетентного органу про передачу  земельної ділянки у 
власність або надання в користування пропонується роз-
глядати як надання земельної ділянки для будівництва й 
підтвердження правомірності відповідного використання.

Отже, можна погодитися з твердженням, що навіть за 
умови відсутності законодавчого регулювання посесорно-
го захисту судова та арбітражна практика наполегливо шу-
кають механізми виходу з такої ситуації з огляду на його 
практичну затребуваність [9].

Указане  свідчить  про фактичне  застосування  у  сфері 
земельних відносин цивілістичних положень щодо воло-
діння майном і необхідність відповідного впорядкування 
положень законодавства та правової доктрини.

Якщо  звернутись  до  наукової  літератури,  то  виник-
нення інституту права володіння в римському приватному 
праві  пов’язують  саме  з  необхідністю  захисту  фактич-
ної  належності  речі  особі,  яка  з  формальних  міркувань 
не могла  вважалася  її  власником  [10,  c.  360–367]. Отже, 
вважаємо, що в сучасних умовах застосування положень 
право  володіння  земельною  ділянкою має  пов’язуватись 
саме із захистом законних прав та інтересів особи в цьому 
випадку у сфері земельних відносин. Так, І.Ф. Севрюкова 

розглядає право володіння як окремий інститут, що спря-
мований  на  попередній  прискорений  захист.  При  цьому 
володіння, на її думку, на відміну від інших речових прав, 
не забезпечується абсолютним захистом; воно захищаєть-
ся  від  конкретного  правопорушника,  але  не має  захисту 
від того, хто має більше прав на спірну річ згідно із судо-
вим рішенням [11].

Концептуально в сучасній юридичній науці зміст інсти-
туту  володіння  інтерпретують  або  з  позиції  суб’єктивної 
теорії,  що  сягає  часів  римського  приватного  права,  або 
позицій об’єктивної теорії, що виникла на початку XX ст. 
Відповідно до суб’єктивної теорії, володільцем уважається 
лише той, хто має намір володіти річчю для себе; до таких 
осіб належать передусім власники майна, а також інші за-
конні володільці та незаконні володільці-особи, що безпід-
ставно володіють чужим майном, проте добросовісно або 
недобросовісно  вважають  його  своїм.  Ті  ж,  хто  отримав 
майно на якийсь час за договором із власником, володільця-
ми не вважаються й розглядаються як держателі майна від 
чужого імені. Однак до початку XX ст. відбувся перехід від 
суб’єктивної римської теорії володіння до об’єктивної, що 
визнає  гідними  абсолютного  захисту  й  держателів  (ФРН, 
Швейцарія); такий підхід скасовує поділ фактичних утри-
мувачів речей на держателів і володільців, визнає володіль-
цями всіх дієздатних осіб, що діють своєю волею й у своєму 
інтересі щодо об’єкта володіння. Водночас у низці право-
вих систем (Франція,  Італія, Нідерланди, Квебек) зберіга-
ється традиційний підхід, що передбачає чітке розділення 
володіння й держання [4, с. 81–84, 92–94].

Необхідність законодавчого закріплення захисту фак-
тичного  володіння  нерухомістю  від  самоуправного  по-
рушення  з  боку  третіх  осіб  у  вітчизняній  літературі  об-
ґрунтовувалася віддавна [11; 12, с. 8], зрештою, відповідні 
положення втілилися в положеннях глави 31 «Право воло-
діння чужим майном» ЦК України. Вивчення її положень 
дає  змогу стверджувати про  закріплення у вітчизняному 
законодавстві  саме  об’єктивної  теорії  володіння:  воло-
дільцем чужого майна є особа, яка фактично тримає його 
в себе (ч. 1 ст. 397 ЦК України). Відповідно, за такого під-
ходу юридичне значення володіння полягає в тому, що су-
довому та адміністративному захисту підлягає фактичний 
стан [9], тобто фактичне утримання речі.

Однак безумовне застосування у сфері  земельних від-
носин цивілістичних положень про захист права володіння 
потрібно  вважати  неможливим. Адже  чинне  цивільне  за-
конодавство  встановлює  презумпцію  законності  володін-
ня:  так,  відповідно  до  ч.  3  ст.  397 ЦК України, фактичне 
володіння майном уважається правомірним, якщо інше не 
випливає із закону або не встановлено рішенням суду. Про-
те,  виходячи  з  указаних  вище  особливостей  регулювання 
земельних відносин у нашій державі, при яких на території 
України принципово неможлива наявність «нічийних» зе-
мель, неприпустимими варто вважати набуття у власність 
чи володіння земельних ділянок на підставі т. з. «первин-
них способів», тобто коли відповідне право виникає вперше 
або незалежно від волі переднього власника [4, c. 96–97]. 
В іншому разі відбудеться фактичне визнання самовільно-
го  зайняття  земельних  ділянок  і  надання  йому  правового 
захисту. Адже, як відзначає К.І. Скловський, однією з ха-
рактерних ознак володільницького (посесорного) захисту є 
недопущення спору про підставу володіння, а для просто-
го володільницького захисту достатньо довести попереднє 
фактичне  володіння  та  його  порушення  [13,  c.  301–309]. 
При цьому варто підкреслити, що сьогодні самовільне захо-
плення земельних ділянок розглядається як правопорушен-
ня (п. «б» ч. 1 ст. 211 ЗК України, ст. 53-1 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, ст. 197-1 Криміналь-
ного кодексу України). Отже, у володіння чи власність зе-
мельні ділянки в нашій державі можуть набуватися лише 
згідно з похідними способами, які передбачають наявність 
правонаступництва, в т. ч. й законних підстав для фактич-

2  Абз.  2  п.  33  Постанови  Вищого  спеціалізованого  суду  України  з  розгляду 
цивільних та кримінальних справ «Про судову практику в справах про захист 
права власності та інших речових прав» від 07.02.2014  № 5. 
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ного утримання земельних ділянок. Тому варто погодитися 
з В.П. Маковієм, що за набувальною давністю можливе ви-
никнення прав на земельну ділянку згідно з чинним зако-
нодавством лише  за наявності  згоди  з  боку попереднього 
власника або за відсутності власника й недопущення само-
вільного зайняття земельної ділянки [14, c. 6].

Указаний момент,  зрештою,  відображено  й  у  судовій 
практиці.  Зокрема,  як  відзначає  К.І.  Скловський,  на  по-
страдянському просторі існує тенденція, коли суди, вста-
новивши можливість захисту без титульного добросовіс-
ного володіння, намагаються розвинути таке володіння до 
титульного;  він  пояснює  зазначене  настороженим  став-
ленням до безпідставного володіння як такого й намаган-
ням перетворити володіння, що захищається, у власність 
[13,  c.  287–288]. У  свою  чергу,  за  словами С.О. Погріб-
ного, усталеною в Україні є традиція, відповідно до якої 
надається  захист не володінню як такому, а  захищається 
підстава такого володіння; відсутність законної та достат-
ньої підстави володіння виключає його захист [15, c. 6–8].

Указане  можна  проілюструвати  на  прикладі  узагаль-
нень  вітчизняного  судової  практики  щодо  розгляду  ци-
вільно-правових спорів про захист права володіння. Так, 
відповідно до положень ст. ст. 391, 396 ЦК України, позов 
про усунення порушень права, не пов’язаних із позбавлен-
ням  володіння,  підлягає  задоволенню,  якщо  позивач  до-
веде, що він є власником або особою, яка володіє майном 
(має речове право)  з підстави, передбаченої  законом або 
договором,  і що діями відповідача, не пов’язаними з по-
збавленням володіння, порушується його право власності 
чи  законного  володіння2.  Загалом  же  можна  звернутись 
до досвіду правового регулювання пострадянських країн: 
так, у молдовському  законодавстві  закріплено як  загаль-
не правило презумпцію, що володілець річчю є її власни-

ком, яке, однак, не застосовується у випадках, коли право 
власності підлягає реєстрації в публічному реєстрі або річ 
вибула з володіння власника без його волі (ст. 305 ЦК Рес-
публіки Молдова [16]).

Отже, можна погодитися з тим, що титульне володін-
ня підлягає захисту в усіх випадках, а безтитульне (таке, 
що не ґрунтується на належно оформленому праві на зе-
мельну ділянку) – захищається за умови, що воно законне. 
При цьому законним безтитульним володінням визнаєть-
ся фактичне  володіння  річчю, що не  вступає  в  конфлікт 
із правами та  інтересами  інших осіб  (у нашому випадку 
таке, що не пов’язане із самовільнім захоплення земельної 
ділянки); також важливо, що у сфері земельних відносин 
володіння не може забезпечувати легітимізацію утриман-
ня майна, тобто встановлювати, крім передбачених зако-
нодавством випадків, презумпцію його правомірності, як 
це має місце щодо майна рухомого [4, с. 86–92].

Висновки. Положення цивільного законодавства щодо 
регламентації  володіння  як  самостійного  речового  права 
поширюються  також  і  на  земельно-правові  відносини,  це 
не суперечить науково-теоретичним положенням і підтвер-
джується практикою правового регулювання. Однак у сфері 
земельних відносин безтитульне володіння має захищатися 
лише за умови його законності. При цьому законним безти-
тульним володінням варто вважати таке фактичне володін-
ня, яке не пов’язане з неправомірним захопленням (зайнят-
тям) земельної ділянки. Володіння земельною ділянкою не 
може забезпечувати легітимізацію її утримання. 

Загалом  уважаємо  за  необхідне  доповнити  чинне  зе-
мельне законодавство положеннями про захист володіння 
у сфері земельних відносин, а право володіння земельною 
ділянкою включити до передбаченої чинним ЗК України 
системи прав на землю.
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СУЧАСНиЙ СТАН ЧиННОГО МОРАТОРІЮ НА ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛь 
СІЛьСьКОГОСПОДАРСьКОГО ПРиЗНАЧЕННЯ Й ПЕРСПЕКТиВи ЙОГО ПРОЛОНГАЦІї

ThE CUrrENT STaTE Of ThE ExISTINg MOraTOrIUM ON ThE aLIENaTION 
Of agrICULTUraL LaNd aNd ThE PrOSPECTS fOr ITS ExTENSION

Нежевело В.В.,
асистент кафедри приватного та соціального права 

Сумського національного аграрного університету

Стаття присвячена дослідженню чинного на території держави мораторію щодо відчуження регламентованих земельним законодав-
ством земель сільськогосподарського призначення. Охарактеризовано загальну необхідність і нинішню доцільність упровадження ринку 
земель в Україні, зважаючи на фактичні обставини в державі. Досліджено необхідні для застосування аспекти відкритого ринку земель 
за аналогією міжнародного досвіду. Опрацьовано Законопроект «Про внесення змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного 
кодексу України щодо продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель», яким сформовано пролонгацію мораторію.

Ключові слова: землі сільськогосподарського призначення, мораторій, ринок земель сільськогосподарського призначення, відчу-
ження земель, доцільність, проект Закону України.

Статья посвящена исследованию существующего на территории государства моратория на отчуждение регламентированных 
земельным законодательством земель сельскохозяйственного назначения. Охарактеризовано общую необходимость и нынешнюю целе-
сообразность внедрения рынка земель в Украине, учитывая фактические обстоятельства в государстве. Исследованы необходимые для 
применения аспекты открытого рынка земель по аналогии международного опыта. Обработано Законопроект «О внесении изменений в 
раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета отчуждения сельскохозяйственных 
земель», которым сформировано пролонгацию моратория.

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, мораторий, рынок земель сельскохозяйственного назначения, отчуж-
дение земель, целесообразность, проект Закона Украины.

The article investigates existing in the territory of the moratorium on alienation of land legislation regulated agricultural land. Characterized 
overall necessity and expediency of the current land market in Ukraine, given the factual circumstances in the country. Studied aspects necessary 
to use an open land market similar international experience. Processed bill “On amendments to Section X “Transitional Provisions” of the Land 
Code of Ukraine on the extension of the prohibition of alienation of agricultural land”, which formed the extension of the moratorium.

Key words: agricultural land, moratorium, agricultural land market, land alienation, feasibility, draft Law of Ukraine.

Постановка проблеми. У  статті  подано  характерис-
тику чинного мораторію на відчуження  земель  сільсько-
господарського  призначення,  його  аналіз  і  перспективи 
пролонгації на шляху до поступового впровадження ефек-
тивного  ринку  землі  в  Україні,  визначено  пріоритетну 
долю земель для українського народу.

Стан дослідження.  Питанням  доцільності  й  своє-
часності  зняття  мораторію  на  відчуження  земель  сіль-
ськогосподарського призначення та залучення земельних 
ділянок зазначеної категорії до ринкового обігу присвяче-
но  праці  таких  вітчизняних  учених,  як В.  Борщевський,  
А. Гальчинський, О.  Зінковська, В. Єрмоленко, П. Кули-
нич, А. Мірошниченко, О. Погрібний, В. Семчик, Н. Тито-
ва, Г. Черевко й інші.

Мета статті полягає в дослідженні історичних і прак-
тичних  аспектів  існування  мораторію  щодо  відчуження 
земель  сільськогосподарського  призначення  як  одного  з 
головних етапів проведення земельної реформи, а також у 
вивченні доцільності відкриття ринку земель сільськогос-
подарського призначення в умовах сьогодення.

Виклад основного матеріалу. Землі сільськогосподар-
ського призначення з-поміж наявних в Україні 9 категорій 
земель  посідають  перше  місце,  і  це  пов’язано  не  лише  з 
фактичним зазначенням цієї категорії першою в статті 19 
Земельного кодексу України, адже неймовірне значення й 
цінність цих  земель для нашої  країни  є  їх  виокремленою 
обставиною. Значення земель сільськогосподарського при-
значення є вагомим фактором для соціальної, економічної 
та навіть політичної сфер життя. Саме тому вже більше ніж 
15 років в Україні щодо цієї категорії земель установлено й 
діє мораторій (заборона на відчуження земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення шляхом їх продажу).

Із  початком  проведення  земельної  реформи  (1991 
року),  яка  почалася  з  подолання  монополії  державної 

власності й установлення багатосуб’єктності права влас-
ності на землю, Україна подолала багато поетапних змін 
у порядку регулювання земельних відносин, проте такий 
етап земельної реформи, як «відкриття ринку земель», має 
найтяжчий характер.

Питання існування та продовження дії мораторію щодо 
відчуження  земель  сільськогосподарського  призначення  на 
території України є досить актуальним, яке станом на сьо-
годні набуло особливої ваги. Популяризація довготривалого 
питання впровадження ринку земель сільськогосподарського 
призначення або подальша пролонгація мораторію нині на-
були своєї актуальності за збігом декількох обставин, а саме: 
активізації позицій жителів сільських місцевостей, які прямо 
пов’язані з долею сільськогосподарських земель; завершення 
2016 року не просто як календарного року, а як завершення 
року дії мораторію на продаж сільськогосподарських земель; 
саме зараз підлягає вирішенню доля ринку земель сільсько-
господарського призначення на наступний календарний рік, 
адже Закону України «Про обіг земель сільськогосподарсько-
го призначення» до цього часу ще не розроблено.

Трішки історії. Уперше заборона на продаж земель то-
варного сільськогосподарського виробництва була запро-
ваджена ще у 2001 році з прийняттям 18 січня Закону Укра-
їни «Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)». 
Закон забороняв відчужувати земельні частки (паї), «крім 
передачі їх у спадщину та при викупі земельних ділянок 
для  державних  і  громадських  потреб».  Оскільки  на  той 
час  активно  розроблялася  нова  редакція  Земельного  ко-
дексу України, таке обмеження прав власників земельних 
часток (паїв) мало діяти «до врегулювання порядку реалі-
зації прав громадян і юридичних осіб на земельну частку 
(пай) Земельним кодексом України» [4, с. 12].

25  жовтня  2001  року  Верховною  Радою  України  був 
прийнятий новий Земельний кодекс України, який тоді пом-
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пезно назвали «новітня земельна конституція». Однак мо-
раторій не було знято, а, навпаки, його дія була розширена, 
зокрема під нього вже підпадали не тільки земельні част-
ки (паї), а й земельні ділянки товарного сільськогосподар-
ського виробництва. Так, пунктом 15 Перехідних положень 
цього Кодексу було встановлено, що забороняється також 
відчуження  земельних  ділянок  «для  ведення  селянського 
(фермерського) господарства та іншого товарного сільсько-
господарського  виробництва».  Разом  із  тим цією нормою 
знову  встановлюється  термін  дії  мораторію  –  до  1  січня 
2005 року. Однак цей термін увесь час продовжувався Вер-
ховною Радою України. Як тільки підходив термін для при-
пинення  дії  мораторію, Верховна  Рада України  приймала 
новий закон і продовжувала його. Із прийняттям законів від 
3 червня та 28 грудня 2008 року мораторій фактично було 
зроблено безстроковим, оскільки термін його дії не визна-
чався  конкретним  числом,  а  прив’язувався  до  конкретної 
події – «до набрання чинності законами України про дер-
жавний земельний кадастр та про ринок земель» [4, с. 12].

Із  2007  року  до  переліку  земельних  ділянок,  на  які 
розповсюджується  дія  мораторію,  були  включені  також 
земельні  ділянки,  виділені  власникам  земельних  часток 
(паїв)  за  їх  заявою  для  ведення  особистого  селянського 
господарства. Так, 19 грудня 2006 року Верховною Радою 
України приймається, а 13 січня набирає чинності Закон 
України «Про внесення змін до Земельного кодексу Укра-
їни щодо заборони продажу земель сільськогосподарсько-
го  призначення  до  прийняття  відповідних  законодавчих 
актів» № 490V, яким пункт 15 Перехідних положень Зе-
мельного кодексу України викладається в новій редакції, 
за якою, крім земельних ділянок товарного сільськогоспо-
дарського виробництва, під мораторієм опиняються також 
земельні ділянки для ведення особистого селянського гос-
подарства, а також забороняється вже не тільки будь-яке 
відчуження таких земельних ділянок, а й зміна їх цільово-
го призначення (використання) [4, с. 13].

Нині нормою, яка регулює питання існування морато-
рію,  встановлено, що  [3]  до  набрання  чинності  законом 
про  обіг  земель  сільськогосподарського  призначення, 
але  не  раніше  1  січня  2017  року  не  допускається  а)  ку-
півля-продаж  земельних  ділянок  сільськогосподарського 
призначення  державної  та  комунальної  власності,  крім 
вилучення  (викупу)  їх  для  суспільних  потреб;  б)  купів-
ля-продаж  або  іншим  способом  відчуження  земельних 
ділянок і зміна цільового призначення (використання) зе-
мельних ділянок, які перебувають у власності громадян і 
юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподар-
ського виробництва, земельних ділянок, виділених у нату-
рі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для 
ведення особистого селянського господарства, а також зе-
мельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну 
земельної ділянки на іншу земельну ділянку відповідно до 
закону та вилучення (викупу) земельних ділянок для сус-
пільних потреб, а також крім зміни цільового призначення 
(використання) земельних ділянок з метою їх надання ін-
весторам-учасникам угод про розподіл продукції для здій-
снення діяльності за такими угодами. Купівля-продаж або 
іншим способом відчуження земельних ділянок і земель-
них часток (паїв), визначених підпунктами «а» й «б» цього 
пункту, запроваджується за умови набрання чинності зако-
ном про обіг земель сільськогосподарського призначення, 
але не раніше 1 січня 2017 року в порядку, визначеному 
цим Законом. Угоди (у тому числі довіреності), укладені 
під  час  дії  заборони на  купівлю-продаж  або  іншим  спо-
собом відчуження земельних ділянок і земельних часток 
(паїв), визначених підпунктами «а» й «б» цього пункту, в 
частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчужен-
ня, а так само в частині передачі прав на відчуження цих 
земельних ділянок і земельних часток (паїв) на майбутнє 
є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення) (п. 15 
Перехідних положень Кодексу).

Одразу варто наголосити, що наразі заборонено купів-
лю-продаж  або  іншим  способом  відчуження  земельних 
ділянок,  які перебувають у власності  громадян  і юридич-
них  осіб  для  ведення  товарного  сільськогосподарського 
виробництва,  земельних  ділянок,  виділених  у  натурі  (на 
місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення 
особистого  селянського  господарства,  а  також  земельних 
часток (паїв). Тобто не на всі наявні в складі земель Украї-
ни ділянки сільськогосподарського призначення накладено 
мораторій на їх відчуження, адже, відповідно до статті 22 
Земельного кодексу України [3], землями сільськогосподар-
ського призначення визнаються землі, надані для виробни-
цтва сільськогосподарської продукції, здійснення сільсько-
господарської науково-дослідної та навчальної діяльності, 
розміщення відповідної виробничої інфраструктури, у тому 
числі  інфраструктури  оптових  ринків  сільськогосподар-
ської  продукції,  або призначені  для цих цілей. До  земель 
сільськогосподарського призначення належать такі: а) сіль-
ськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сі-
ножаті, пасовища та перелоги); б) несільськогосподарські 
угіддя  (господарські шляхи  і  прогони,  полезахисні  лісові 
смуги та інші захисні насадження, крім тих, що зараховані 
до земель лісогосподарського призначення, землі під госпо-
дарськими будівлями і дворами, землі під інфраструктурою 
оптових ринків сільськогосподарської продукції, землі тим-
часової консервації тощо). 

Згідно з даними Державного земельного кадастру, за-
гальна площа  земель України  становить 60,35 млн.  га,  з 
яких 41,5 млн. га (68,8% території) – землі сільськогоспо-
дарського призначення (в тому числі орна земля – майже 
33 млн. га). Тобто близько 70% земель в Україні залиша-
ються поза ринком [6, с. 40].

Земля в Україні є єдиним ресурсом, який сьогодні за-
лишається поза ринковими відносинами, що не дає  змо-
ги  вважати  нашу  країну  вповні  ринковою,  і  це  є  одним 
із  гальмівних  чинників  на  її  шляху  до  євроінтеграції  та 
підвищення рівня добробуту українського народу. Ринок 
землі  –  це  можливість  одержання  кредиту  для  сільсько-
господарської  діяльності,  можливість  оновлення  осно-
вних засобів і здійснення капіталовкладень, це – інвести-
ції,  це  й  ефективність  використання цієї  землі  та  на  цій 
основі забезпечення продовольчої безпеки й економічної 
незалежності  країни. Однак ефективність функціонуван-
ня  ринку  залежить  від  того,  в  чиїх  інтересах  цей  ринок 
функціонуватиме,  тому  вирішувати  проблему  в  умовах 
високого рівня корупції на всіх рівнях господарювання та 
соціального  несприйняття  ринку  землі  населенням  краї-
ни як об’єктивного наслідку значної втрати владою його 
довіри настільки небезпечно, наскільки безперспективно, 
якщо мовити про якусь ефективність цього процесу. Тим 
більше, що в країні відсутні необхідні для впровадження 
ринку  землі  умови  –  економіко-правові  та  фінансові  ін-
ститути, ринкова  інфраструктура  із  земельними біржами 
й  аукціонами,  система  підготовки  кадрів  і  забезпечення 
надання консалтингових послуг [7, с. 18].

Ринок землі сільськогосподарського призначення, зви-
чайно, має  бути  відкрито,  але це має  відбуватися  в  най-
більш сприятливий для держави момент і в найсприятли-
віших умовах. Адже варто розуміти, що відкриття ринку 
землі  сільськогосподарського  призначення  зумовить  на-
стання як позитивних, так і негативних наслідків для гро-
мадян і держави загалом.

Деякі  прихильники  ліквідації  мораторію  самі  побо-
юються, щоб  із упровадження ринку земель не почалася 
розвиватися нова форма монополії на землі, але тепер уже 
з боку великих агрофірм, банків (як отримувачів земель-
них ділянок у заставу) тощо.

Саме тому в одному зі своїх інтерв’ю в червні 2016 року 
на той час чинний Голова Держгеокадастру М. Мартинюк 
зазначав, що умовою відкриття ринку земель сільськогос-
подарського  призначення  має  бути  дотримання  таких  ас-
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пектів, як, наприклад, продаж земель тільки представникам 
України; обмеження площі відчуження земельних ділянок 
«в одні руки» тощо. І такі умови дійсно мають бути вста-
новлені, адже не хотілося б утратити найбільше надбання 
нашої держави після довгих років його оберігання.

Якщо ж і відкривати ринок земель, то варто виділити 
кілька  важливих  моментів,  спираючись  на  міжнародний 
досвід і думки вчених НААН України:

1) право на придбання земельної ділянки для ведення 
сільського господарства, як правило, надається фізичним 
особам,  які  проживають  на  території  придбаних  земель 
або неподалік (у Данії ця територія – 10–25 км);

2)  покупці  як  окрема  фізична  особа,  так  і,  можли-
во,  кожен  член  різних  сільськогосподарських  об’єднань 
зобов’язані працювати безпосередньо на цій землі, на сво-
їх сімейних фермах чи господарствах;

3)  важлива  вимога  до  покупців  –  наявність  диплому 
про  сільськогосподарську  освіту  чи  інший  професійний 
документ,  установлюється  термін  професійного  стажу  
(у Франції це 5 років), наявність засобів виробництва чи 
худоби, птиці, свиней;

4)  заборона  або  обмеження  на  придбання  землі  іно-
земцями. В одних країнах вона визначена законодавством 
національного  рівня  (ЄС, Японія, Австралія),  в  інших  – 
регіонального (США, Канада);

5) унормування мінімальних і максимальних розмірів 
господарств на  законодавчому рівні:  у Німеччині макси-
мальна ділянка (власна чи орендована) становить 400–500 
га (залежно від федеральних земель), у Польщі – до 300 га, 
в Іспанії – до 100 га, у Данії – верхня межа 150 га;

6)  у  багатьох  країнах  розмір  землекористування 
пов’язується  з  ефективною  зайнятістю працівників,  чле-
нів фермерських чи сімейних господарств. Наприклад, у 
Швейцарії максимальною вважається ділянка,  яка  забез-
печує рівень доходу трьох осіб, котрі зайняті її обробітком, 
у Франції – двох (середній розмір ділянки в країні – 25 га);

7)  регуляторна  державна  політика  спільно  з  держав-
ною  фінансовою  підтримкою.  Держава  стає  партнером 
для фермерів, виступаючи гарантом кредитування довго-
строкового кредитування бажано держбанками з компен-
сацією 50–70% банківської відсоткової ставки. Приблизно 
така модель діє в США, Канаді, Мексиці, Болівії, Венесу-
елі; тощо [1].

Країна має бути готова до впровадження ринку земель 
сільськогосподарського  призначення,  але  такі  фактори  в 
державі,  як соціальна сфера, політична,  економічна сфе-
ри та проведення антитерористичних дій на сході країни, 
стверджують, що  саме  зараз  наша  держава  не  готова  до 
впровадження такого важливого етапу земельної реформи.

За результатами аналітичного звіту міжнародної неза-
лежної  ініціативи щодо моніторингу  земель Land Matrix 
Initiative, Україна й так уходить у десятку країн за площею 
сільськогосподарських земель, що контролюються інозем-
ними інвесторами [2].

Звісно, існує низка факторів, які вказують на негатив-
ні сторони такої тривалої заборони на відчуження землі, 
а  саме:  мораторій  на  відчуження  земель  сільськогоспо-
дарського  призначення  порушує  гарантоване  державою 
право на вільне володіння, користування та розпоряджен-
ня  земельними  ділянками,  які  перебувають  у  власності 
(закріплено статтею 42 Конституції України і статтею 90 
Земельного кодексу); досі не дано відповідь на одвічне пи-
тання: нащо було віддавати землі 15 років тому в приватну 
власність,  обмеживши при  цьому право  розпоряджатися 
ними?; власник якісніше використовував би земельну ді-
лянку, аніж тимчасовий землекористувач; на думку деяких 
учених, простежується й негативний вплив на економіку 
держави, адже мораторій не дає можливість аграріям залу-
чити землю в економічний обіг. Але ніхто не знає точно, як 
саме склалася б ситуація для держави та громадян, якщо 
б ми мали можливість розпродати надані членам колиш-

ніх КПС землі, яке значення тоді у володінні землями мав 
би такий особливий суб’єкт земельних правовідносин, як 
український народ. 

Тому потрібне виважене, поступове й системне відкрит-
тя обігу всіх земель сільськогосподарського призначення. 

До  того  часу,  поки  в Україні  діє мораторій  на  відчу-
ження  земель  сільськогосподарського  призначення,  нам 
потрібно  розраховувати  лише  на  дієвий  контроль  за  ви-
користанням  та  охороною  земель  з  боку  держави  (щодо 
сівозмін у тому числі), адже дивно було б, тримаючи так 
довго у своїх руках землі сільськогосподарського призна-
чення, одночасно їх втрачати.

Сьогодні,  коли  2016  рік  поступово  добігає  кінця,  за-
конодавчому врегулюванню підлягає питання формуван-
ня та розвитку обігу земель сільськогосподарського при-
значення. Тому народними депутатами України прийнято 
проект Закону України «Про внесення змін до розділу Х 
«Перехідні положення» Земельного кодексу України щодо 
продовження заборони відчуження сільськогосподарських 
земель» [5], який 12 жовтня було підписано Головою Вер-
ховної Ради України і 28 жовтня 2016 року підписано Пре-
зидентом України. 

Метою  прийняття  зазначеного  Закону  України  є  про-
довження мораторію на продаж чи іншим способом відчу-
ження земель сільськогосподарського призначення до вре-
гулювання на законодавчому рівні процедури обігу земель 
сільськогосподарського призначення та розроблення необ-
хідних нормативно-правових  актів,  але не раніше 1  січня 
2018 року шляхом унесення змін до пунктів 14 і 15 розділу 
Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України.

Комітет Верховної Ради України з питань аграрної по-
літики та земельних відносин уважає, що прийняття цього 
Закону дасть змогу уникнути монополізації та надмірної 
концентрації земель сільськогосподарського призначення 
в одних руках і надасть певний час для розроблення чіт-
кого правового механізму  запровадження  з  часом прозо-
рого ринку земель сільськогосподарського призначення, а 
також організувати належну інформаційну кампанію, при-
свячену функціонуванню ринку земель.

Проте  не  варто  існування  та  пролонгацію мораторію 
розглядати як тягар для розвитку нашої держави, потрібно 
просто  розуміти,  що  встановлення  прозорого  ринку  зе-
мель сільськогосподарського призначення – це не тільки 
продаж  земель,  це  насамперед  можливість  ефективного 
управління  нашим  найціннішим  об’єктом  нерухомості, 
одним  із  варіантів  якого  все ж  є  передача  земельних  ді-
лянок у довгострокову оренду. 

Висновки. Підсумовуючи дослідження, можемо чітко 
зазначити,  що  земельна  реформа  триває  досить  довгий 
період  часу,  проте  не  можна  стверджувати,  що  реаліза-
ція такого складника реформи, як відкриття ринку земель 
сільськогосподарського призначення, стане останньою фі-
нальною точкою в проведенні  земельної реформи. Адже 
земельна реформа існуватиме, поки існують земельні пра-
вовідносини, які за своєю сутністю є такими, які постійно 
вдосконалюють і змінюють. Слушною є думка науковців, 
що без існування земельного ринку неможливо буде вва-
жати  логічно  завершеним  перетворення  земельних  від-
носин на  зразок  європейських,  проте  впровадження  обі-
гу земель сільськогосподарського призначення як однієї з 
основних складових земельної реформи держави має бути 
якісним, виваженим і коректним.

Формування  ринку  земель  є  необхідною  складовою 
для  подальшого  розвитку  ринкової  економіки  в  Україні, 
і  тому  державі  доведеться  пройти  цей шлях.  Проте  цей 
ринок земель має бути прозорим  і справедливим, конку-
рентним і ефективним, він має унеможливлювати будь-які 
тіньові оборудки із землею.

Саме тому на сучасному етапі функціонування держа-
ви є необхідність продовжити мораторій на продаж чи ін-
шим способом відчуження земель сільськогосподарського 
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призначення  до  належного  законодавчого  забезпечення 
запровадження й регулювання обігу земель, але не раніше 
1 січня 2018 року на підставі Закону України «Про внесен-

ня змін до розділу Х «Перехідні положення» Земельного 
кодексу України щодо продовження заборони відчуження 
сільськогосподарських земель».
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ОКРЕМІ ПРОБЛЕМи ОхОРОНи НАВКОЛиШНьОГО СЕРЕДОВиЩА 
ПІД ЧАС ВОЄННих КОНФЛІКТІВ

SOME PrOBLEMS Of ThE ENVIrONMENT whEN MILITary CONfLICT
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У статті розглянуто певні проблеми щодо охорони навколишнього середовища під час воєнних конфліктів. Було зроблено аналіз 
проблемних аспектів охорони навколишнього середовища. Проаналізовані шляхи вирішення завдань екологічної шкоди, завданої еко-
логічними конфліктами, та шляхи її вирішення. 

Ключові слова: збройний конфлікт, екологічна безпека, охорона довкілля, забезпечення екологічної безпеки під час збройних кон-
фліктів, відшкодування збитків.

 В статье рассмотрены некоторые проблемы охраны окружающей среды во время военных конфликтов. Был сделан анализ 
проблемных аспектов охраны окружающей среды. Проанализированы пути решения задач экологического ущерба, причиненного 
экологическими конфликтами, и пути его решения.

Ключевые слова: вооруженный конфликт, экологическая безопасность, охрана окружающей природной среды, обеспечение 
экологической безопасности во время вооруженных конфликтов, возмещение убытков. 

The article deals with some problems of environmental protection during armed conflicts. It was the analysis of the problematic aspects of 
environmental protection. The ways of solving problems of environmental damage caused by environmental conflicts and find ways of its solution, 
compensation.

Key words: armed conflict, environmental security, environmental protection, ensuring environmental security during armed conflicts.

Постановка проблеми.  У  процесі  воєнних  конфлік-
тів  породжується  такий  стан  природного  середовища, 
який веде до знищення всього живого. Адже саме в цьо-
му процесі людина впливає на навколишнє середовище, і 
вплив на природу стає дедалі гіршим. Збройні конфлікти 
є однією з найбільш серйозних причин погіршення стану 
навколишнього середовища. Під час війни навколишньо-
му  природному  середовищу  наноситься  значний  збиток.  
У зв’язку із цим нормативно-правові акти, що стосуються 
захисту природного середовища, спрямовані не на те, щоб 
запобігти  нанесення шкоди  навколишньому  природному 
середовищу,  а  на  те, щоб  обмежити його  до  рівня,  який 
можна вважати «терпимим». 

Стан опрацювання. На  науковому  рівні  розгляда-
лись  питання  щодо  охорони  довкілля  під  час  збройних 

конфліктів, зокрема в роботах М. Медведєвої, А. Дмитрі-
єва, Н.Соколової, В. Муравйова  та  інших. Таку  зосеред-
жену  увагу  даної  тематики  можна  пояснити,  бо  досить 
тривалий  час  збройні  конфлікти  мали  здебільшого  між-
державний  характер.  Наразі  наша  країна  опинилась  пе-
ред  обов’язковістю  розв’язання  низки  проблем,  які  без-
посередньо  пов’язані  з  подоланням  наслідків  збройного 
конфлікту. Багато науковців  стверджують, що  захист на-
вколишнього природного середовища є одним із актуаль-
них питань  сучасності,  це пояснюється  тим, що  здорова 
природа  є  спільним  благом  усього  людства.  Також  слід 
звернути увагу на те, що зазвичай за таких умов тягар ля-
гає на малозабезпечені сім’ї, оскільки для них довкілля є 
не лише головним джерелом продуктів харчування, але і 
джерелом ліків і матеріалів для будівництва будинків.
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Метою статті є з’ясування проблемних аспектів охо-
рони  навколишнього  середовища  та  шляхів  вирішення 
даної проблеми. 

Завданнями нашого дослідження є аналіз проблем охо-
рони  навколишнього  середовища  під  час  збройних  кон-
фліктів  та  привернення  уваги  до  значущості  вирішення 
зазначеної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Згідно  із  Законом 
України  «Про  охорону  навколишнього  природного  се-
редовища»  охорона  довкілля,  раціональне  використання 
природних  ресурсів,  забезпечення  екологічної  безпеки  – 
невід’ємна  умова  сталого  економічного  та  соціального 
розвитку  України.  Із  цією  метою  Україна  здійснює  еко-
логічну політику, спрямовану на збереження і захист до-
вкілля, досягнення гармонізованої взаємодії суспільства і 
природи, охорону, раціональне використання і відтворен-
ня природних ресурсів [1].

Як  зазначає О. Макаренко,  стрімкий розвиток науково-
технічного  прогресу  зумовив  безпрецедентний  за  своїми 
масштабами і наслідками вплив людини на природу. Крім ін-
тенсивного використання природних ресурсів та виробничо-
го забруднення, величезний збиток природному середовищу 
завдають збройні конфлікти, наслідком яких є забруднення 
природного середовища [2, c. 201]. Звісно, із цим неможливо 
не погодитись, бо з посиленням практичної діяльності вплив 
на природу неухильно зростає. Наслідки впливу людини на 
навколишнє середовище – сумні й тривожні. Ми вважаємо, 
що суспільство повинно змінити своє ставлення до приро-
ди та її ресурсів. У наш час людство спроможне виробляти 
достатню  кількість  сільськогосподарської  й  промислової 
продукції, жити в злагоді та добробуті, не завдаючи шкоди 
навколишньому  середовищу. У  розв’язанні  цього  завдання 
важливу роль відіграють виховання всього населення, осо-
бливо молоді, якій жити й працювати в цій державі. 

В  усіх  без  винятку  країнах  використовують  тільки 
якісно-оціночний  рівень  обґрунтування  глобальних  гео-
політичних міжнародних рішень, які відображенні в між-
народних конвенціях і договорах про: заборону впливу на 
навколишнє  природне  середовище;  заборону  випробову-
вання ядерної зброї в усіх сферах [3, с. 141]. Але постає 
питання, чи є це ефективним. Чи дотримуються норм, за-
кріплених  законодавством? Як ми всі  бачимо,  норми  за-
стосовуються, але не повною мірою, вони не зводять си-
туацію на нуль, а приводять її до так званого «терпимого» 
стану. Тому ми вважаємо, що потрібно проводити спеці-
альні зібрання організацій із питань охорони природного 
середовища, організовувати різного роду тренінги, конфе-
ренції, які, у свою чергу ,будуть займатись розробкою спе-
ціальних тактичних підходів щодо вирішення даної про-
блеми, посиленням відповідальності за порушення вимог 
нормативно-правових актів, створенням більш жорсткого 
контролю за дотримання законодавства. 

Згідно  з  Указом  Президента  України  від  15  червня 
2004 р. (у редакції Указу Президента України від 8 червня 
2012 р.) «Про Воєнну доктрину України» [4] під воєнним 
конфліктом  розуміють  спосіб  вирішення  суперечностей 
між державами із застосуванням воєнної сили або в разі 
збройного  зіткнення  всередині  держави. Цілком  очевид-
но, що збройний конфлікт в Україні можна кваліфікувати 
як збройний конфлікт неміжнародного характеру, поняття 
якого було введено в міжнародне право  ст.  3,  загальною 
для Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 р.

На  думку  багатьох  науковців,  наслідком  збройного 
конфлікту є поступове нищення здоров’я людей та довкіл-
ля, і ми підтримуємо це положення. Це відбувається через 
попадання в організм людини небезпечних речовин, які за 
багато років накопичення приводять до смертельних хво-
роб  та  смерті,  впливають  на  репродуктивні  властивості, 
мають вплив на економічний розвиток регіону. 

Доцільно  наголосити  на  тому, що  збройні  конфлікти 
є однією з найбільш серйозних причин погіршення стану 

і деградації навколишнього природного середовища. Не-
гативний вплив на навколишнє природне середовище під 
час збройного конфлікту ускладнює захист населення та 
порушує важливі права людини (зокрема, це право на без-
печне для життя  і  здоров’я навколишнє природне серед-
овище).

Протягом останнього років Україна зіткнулася з новим 
видом  воєнного  конфлікту.  Це  передбачає  низку  еколо-
гічних  ризиків,  наслідки  яких  можуть  стати  непередба-
чуваними. Насамперед, це непрацюючі шахти і, як наслі-
док,  –  обстріл  хімічних  підприємств,  що  призводить  до 
потенційної  загрози  від них. Наприклад,  нагромадження 
побутового сміття. Звичайно, ці проблеми стосуються не 
лише території, які перебувають у стані війни. Це питання 
є значно ширшим, стосується всієї каїни.

На  сьогодні  ми  маємо  антропогенне  навантаження 
внаслідок воєнних дій на сході України. Зокрема, від об-
стрілів артилерії мало місце загоряння кількох екологічно 
небезпечних  виробництв  Авдіївського  та  Ясиновського 
коксохімічного заводів, Лисичанського нафтопереробного 
та  Краматорського  верстатобудівного  заводу.  Внаслідок 
аварійних відключень електроенергії в атмосферне пові-
тря  викинуто  значний  об’єм  небезпечних  речовин; мало 
місце забруднення ґрунту і повітря хімічними речовинами 
від  застосування  різних  видів  зброї;  пошкоджено  значні 
площі  земельних  ресурсів,  родючого  шару  ґрунту,  рос-
линного  покриву,  затоплено шахти;  пошкоджено  та  зне-
струмлено  споруди;  пошкоджено  каналізаційні  мережі; 
зруйновано  транспортні  магістралі  та  інфраструктуру  з 
обслуговування населення щодо збору та вивезення твер-
дих побутових відходів [5, c. 145]. Зазначене свідчить про 
те,  що  військові  дії  значною  мірою  руйнують  природне 
середовище,  при  цьому  порушуючи  законодавство.  На 
жаль, ці порушення ніяким чином не фіксуються. Ми хо-
чемо звернути увагу на те, що наразі немає жодного су-
дового  вироку,  в  якому було б йшла мова про незаконні 
дії щодо погіршення природного середовища та порушень 
законодавства. Усіх,  нажаль,  цікавлять  зруйновані міста, 
кількість вбитих та поранених, стан земель та ресурсів, а 
навколишнє середовище, на превеликий жаль, є забутим. 
Ми вважаємо, що таке ставлення є аморальним. Потрібно 
в  кожній  людині  виховувати  любов  до  природи,  рідного 
краю і пам’ятати, що наша земля нас годує.

До загибелі довкілля залишився лише один крок. І це 
при тому, як стверджують фахівці, що жодна з природних 
зон за останні 150 років не зазнала таких катастрофічних 
змін, як степова. 

Наприкінці 2014 року Кабінет Міністрів України опри-
люднив  дані  про  те, що  збитки  від  збройних  конфліктів 
склали  вже  на  той  час  величезну  суму  –  дванадцять мі-
льярдів гривень. Ми підтримуємо думки науковців про те, 
що це є надто поверхнева цифра. Адже мова йдеться лише 
про зруйновану інфраструктуру, а всі інші масштаби лиха 
не беруться до уваги. Наприклад, сума збитків щодо на-
ціональних парків сягнула двох мільярдів гривень [6, c. 8]. 

Військові дії, що тривають на території України, свід-
чать, що закони мирного часу під час збройного конфлік-
ту не працюють, більше того – немає відповіді на питан-
ня  щодо  забезпечення  екологічної  безпеки  в  діяльності 
Збройних сил України на території, де ведуться воєнні дії. 
Постає питання, як  змусити агресора дотримуватися ви-
мог щодо  забезпечення  екологічної  безпеки?  І  хто  дасть 
відповідь щодо заподіяної шкоди?

Щоб надати відповідь на поставлене питання, ми звер-
немось до визначення поняття «війна». Війна в енцикло-
педичній літературі визначається як суспільно-політичне 
явище, що становить собою одну з форм розв’язання за-
собами збройного насильства суспільно-політичних, еко-
номічних,  ідеологічних,  територіальних,  релігійних  су-
перечностей між державами, народами, націями, класами, 
соціальними групами [7, c. 517]. 
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Ми переконані, що будь-яка війна стає майже світовою 
з точки зору її впливу на Землю як планету. Якщо подиви-
тись на проблему більш широко, то стає зрозумілим, що в 
сучасних умовах будь-яка війна за своєю сутністю пере-
творюється в екологічний злочин як проти миру, так і про-
ти безпеки людства, зокрема проти екологічної безпеки .

Екологічну безпеку можна визначити як стан захисту 
життєво  важливих  інтересів  людини  і  громадянина,  сус-
пільства  і  держави, що  забезпечує  своєчасне  виявлення, 
запобігання  і  нейтралізація  реальних  та  потенційних  за-
гроз  для  них,  дотримання  встановлених  чинним  законо-
давством  правил  користування  навколишнім  природним 
середовищем та усунення негативних тенденцій,  які мо-
жуть  привести  до  створення  потенційних  або  реальних 
загроз  вказаним  об’єктам  та  національним  інтересам  у 
цілому [8, c. 94]. Іншими словами, екологічна безпека – це 
такий стан навколишнього середовища, коли гарантується 
запобігання  погіршення  екологічної  ситуації  та  здоров’я 
людини. 

Поняття  «безпека  людства»  ґрунтується  на  усвідом-
ленні того, що людство – невід’ємна частина природи, яка 
повною мірою залежить від навколишнього середовища; 
на необхідності  встановлення превентивних  екологічних 
заборон задовго до вичерпання природних ресурсів або їх 
руйнування; на розумінні того, що без адекватного серед-
овища  для життя  неможливе  збереження  нічого живого, 
зокрема його видів.

Нам відомо, що під час воєнних конфліктів навколиш-
ньому природному середовищу завдається значна шкода. 
У зв’язку із цим відповідно до Принципу Декларації Ріо 
1992 року [9] проблеми миру, розвитку та охорони довкіл-
ля розглядаються як такі, що перебувають у взаємній за-
лежності. Важливе місце під час вирішення цих проблем 
відводиться  міжнародним  організаціям,  які  намагаються 
забезпечити  захист  природного  середовища  Однак  сьо-
годні не спостерігається активних дій Європейської при-
родоохоронної  спільноти,  організацій ООН – ЮНЕСКО, 
ЮНЕП. Проблеми, які наразі існують в Україні, говорять 

про  те, що до  їх  вирішення необхідно швидко долучити 
міжнародні інституції та вже напрацьований ними досвід 
щодо регулювання захисту навколишнього середовища та 
забезпечення екологічної безпеки. 

Події, які відбуваються останній рік в Україні, дають 
нам  змогу  зрозуміти,  що  неможливо  під  час  збройного 
конфлікту говорити про правове забезпечення екологічної 
безпеки, при цьому орієнтуючись виключно на норми на-
ціонального законодавства. Вважаємо, що в таких випад-
ках треба використовувати не вже напрацьовану систему 
захисту, а розробити нові способи вирішення, більш жор-
сткі екологічні обмеження.

Висновки. Першочерговими  заходами  регулювання 
охорони  довкілля  під  час  збройних  конфліктів,  на  нашу 
думку, мають бути такі заходи. 

По-перше,  розповсюдження  положень  мирного  часу 
щодо охорони природи на період військових конфліктів.

По-друге, посилення чинних договорів додатковими.
По-третє,  укладення  спеціального  договору  стосовно 

захисту  навколишнього  середовища  в  період  збройних 
конфліктів.

Враховуючи  вищезазначене,  можемо  зробити  висно-
вок, що наслідком збройних конфліктів є не лише людські 
жертви, а й завдання істотної шкоди навколишньому при-
родному середовищу, що тягне за собою багато негатив-
них факторів, які впливають на життя та здоров’я людей. 
Завдання України, міжнародної спільноти і кожного з нас 
полягає в мінімізації наслідків впливу воєнного конфлікту. 

Звісно,  потрібно  запровадити  більш жорсткі  правила 
щодо  недопущення  завдання  істотної  шкоди  навколиш-
ньому природному середовищу, життю та здоров’ю грома-
дян. На нашу думку, для покращення природного середо-
вища доцільним є створення спеціалізованих комітетів та 
організацій на території військових конфліктів, які будуть 
стежити за дотриманням положень нормативно-правових 
актів,  притягати  до  відповідальності  та  накладати  забо-
рони на проведення будь-яких дій, які можуть погіршити 
стан природного середовища.
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У статті визначено місце та роль правового забезпечення інформаційної безпеки держави як окремого елементу економічної безпеки 
держави. Проведено порівняльно-правовий аналіз законодавства України з питань правового забезпечення митної інформаційної без-
пеки держави. Обгрунтовано, що сутність інформаційної безпеки держави полягає в доцільному комбінуванні її статичних та динамічних 
особливостей для досягнення найкращого результату, тобто забезпечення безпеки держави та її суспільства в інформаційній сфері.

Ключові слова: економічна безпека, інформаційна безпека, правове забезпечення інформаційної безпеки, інформація, інформа-
тизація.

В статье определено место и роль правового обеспечения информационной безопасности государства как отдельного элемента 
экономической безопасности государства. Проведен сравнительно-правовой анализ законодательства Украины по вопросам право-
вого обеспечения таможенной информационной безопасности государства. Обосновано, что сущность информационной безопасности 
государства заключается в целесообразном комбинировании ее статических и динамических особенностей для достижения наилучшего 
результата, то есть обеспечения безопасности государства и его общества в информационной сфере.

Ключевые слова: экономическая безопасность, информационная безопасность, правовое обеспечение информационной безопас-
ности, информация, информатизация.

This article determines the place and the role of the legal groundwork of information security of the state as a separate element of economic 
security of the state. The author conducted a comparative legal analysis of the legislation of Ukraine on legal provision of customs information 
security. It is substantiated that the essence of information security is in expedient combination of its static and dynamic characteristics with the 
aim to achieve the best result, namely provision of the security of the state and its society in the information sphere. 

Key words: economic security, information security, legal groundwork of information security, information, informatization.

Постановка проблеми. На  даному  етапі  розвитку 
людства  однією  з  провідних  ознак  сучасного  економіч-
ного та науково-технічного прогресу є стрімкий розвиток 
інформаційних технологій та  їх всебічне використання в 
житті населення більшості держав. 

Інформація та інформаційні технології все більше ви-
значають  розвиток,  а  також  економічну  могутність  сус-
пільства.  Інформатизація  становить  собою  організацій-
ний соціально-економічний та науково-технічний процес 
створення оптимальних умов для всебічного задоволення 
інформаційних потреб населення.

Але поряд із багатьма позитивними результатами роз-
витку інформаційно-технологічної сфери людства існують 
і небезпеки. Саме від них повинна  забезпечувати  захист 
інформаційна безпека держави, в крайньому випадку – мі-
німізувати негативні наслідки від окреслених загроз.

Стан дослідження. Потрібно відзначити, що у вітчиз-
няній  науковій  літературі  небагато  наукових  публікацій, 
які  присвячені  правовому  забезпеченню  інформаційної 
безпеки держави. Детально дану тематику досліджували 
такі  визначні  вчені,  як В.А. Авраменко,  Р.А. Калюжний, 
А.А. Князєв, Ю.Є. Максименко.

У публікаціях вищезгаданих науковців описано пере-
важно  інформаційну  безпеку  держави  як  стан  відносин, 
але  практично  не  розглядається  інформаційна  безпека 
держави  як  структурний  елемент  економічної  безпеки 
держави. Беручи до уваги відомі нам дослідження, можна 
говорити про недостатню розробку проблем правового за-
безпечення інформаційної безпеки держави.

Мета дослідження – визначення правового забезпе-
чення  інформаційної  безпеки  держави  як  структурного 
елементу економічної безпеки держави та її вплив на до-
бробут громадян нашої держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. Слід 
відзначити,  що  й  у  науковій  літературі  поки  бракує 
єдиного  консолідованого  погляду  на  зміст  поняття 
«інформаційна  безпека  держави».  Ю.Є.  Максименко 
розглядає інформаційну безпеку держави як результат 
управління  реальними  чи  (та)  потенційними  загроза-
ми  (небезпеками)  з  метою  задоволення  національних 
інтересів  людини,  суспільства  та  держави  в  інформа-
ційній сфері [1]. 

Частина  вітчизняних  дослідників  погоджується  з 
ним. Наприклад, В.А. Авраменко визначає інформаційну 
безпеку держави як стан захищеності життєво важливих 
інтересів держави, який виключає можливість заподіяння 
їм шкоди через неповноту, невчасність і недостовірність 
інформації,  через  негативні  наслідки  функціонування 
інформаційних технологій або внаслідок поширення за-
конодавчо забороненої чи обмеженої для поширення ін-
формації [2]. 

А.А. Князєв писав про те, що  інформаційна безпека 
держави характеризується ступенем захищеності,  тобто 
стійкістю основних сфер життєдіяльності держави та  її 
населення  до  небезпечних  впливів  інформаційного  ха-
рактеру [3]. Погоджуємося з даним твердженням.

Р.А.  Калюжний  вважає,  що  інформаційна  безпека 
держави – це вид суспільних  інформаційних правовід-
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носин щодо створення, підтримки, охорони та захисту 
бажаних  для  держави  безпечних  умов  існування;  сус-
пільних правовідносин, повʼязаних із створенням, роз-
повсюдженням,  зберіганням  та  використанням  інфор-
мації [4]. 

Потрібно зазначити, що в законодавстві, а саме в ді-
ючому Законі України «Про Основні засади розвитку ін-
формаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» 
інформаційна безпека держави визначається як стан за-
хищеності життєво важливих інтересів людини, суспіль-
ства  і держави, за якого запобігається нанесення шкоди 
через:  неповноту,  невчасність  та  невірогідність  інфор-
мації, що використовується; негативний  інформаційний 
вплив;  негативні  наслідки  застосування  інформаційних 
технологій; несанкціоноване розповсюдження, викорис-
тання  і  порушення  цілісності,  конфіденційності  та  до-
ступності інформації [5].

Виходячи  з  положень  Закону  України  «Про  основи 
національної безпеки України», до загроз інформаційній 
безпеці  держави  законодавець  відносить  наступні:  на-
магання маніпулювати  суспільною  свідомістю,  зокрема 
шляхом поширення недостовірної, неповної або уперед-
женої  інформації;  прояви  обмеження  свободи  слова  та 
доступу  громадян  до  інформації;  поширення  засобами 
масової  інформації  культу  насильства, жорстокості,  по-
рнографії;  компʼютерна  злочинність  та  компʼютерний 
тероризм; розголошення  інформації, яка становить дер-
жавну таємницю, а також конфіденційної інформації, що 
є власністю держави або спрямована на забезпечення по-
треб та національних інтересів суспільства і держави [6]. 

Також основними напрямками державної політики у 
сфері  забезпечення національної безпеки в  інформацій-
ній  сфері  є:  забезпечення  інформаційного  суверенітету 
України;  вдосконалення  державного  регулювання  роз-
витку  інформаційної  сфери  шляхом  створення  норма-
тивно-правових та економічних передумов для розвитку 
національної інформаційної інфраструктури та ресурсів, 
впровадження новітніх технологій у цій сфері, наповне-
ння внутрішнього та світового інформаційного простору 
достовірною інформацією про Україну; активне залучен-
ня засобів масової  інформації до запобігання  і протидії 
корупції,  зловживанням службовим становищем,  іншим 
явищам,  які  загрожують  національній  безпеці  України; 
забезпечення  неухильного  дотримання  конституційних 
прав на свободу слова, доступ до інформації, недопущен-
ня  неправомірного  втручання  органів  державної  влади, 
органів місцевого  самоврядування,  їх  посадових  осіб  у 
діяльність  засобів  масової  інформації  та  журналістів, 
заборони  цензури,  дискримінації  в  інформаційній  сфе-
рі  і переслідування журналістів за політичні позиції,  за 
виконання  професійних  обов’язків,  за  критику;  вжиття 
комплексних заходів щодо захисту національного інфор-
маційного простору та протидії монополізації  інформа-
ційної сфери України.

Вважаємо, що в даний складний для держави період 
вкрай необхідним є прийняття нормативно-правових ак-
тів, у яких забезпечення інформаційної безпеки держави 
буде  пріоритетним.  Таким  нормативно-правовим  актом 
може стати «Про основи  інформаційної безпеки держа-
ви». У ньому пропонуємо закріпити наступні положення: 
життєво  важливими  інтересами  в  інформаційній  сфері 
для держави визначити недопущення  інформаційної  за-
лежності та блокади України, інформаційної експансії з 
боку інших держав та міжнародних структур; ефективне 
функціонування  механізму  взаємодії  органів  державної 
влади  та  інститутів  громадянського  суспільства під  час 
вироблення, реалізації та коригування державної політи-
ки в інформаційній сфері; побудова та розвиток інформа-
ційного суспільства як необхідної передумови конкурен-
тоспроможності України в сучасному світі; забезпечення 
науково-технологічного та економічного розвитку Украї-

ни; формування позитивного іміджу України; інтеграція 
України у світовий (у першу чергу, європейський) інфор-
маційний простір. 

У даний час питаннями  інформаційної безпеки дер-
жави при Раді національної безпеки і оборони займаєть-
ся Міжвідомча комісія з питань інформаційної політики 
та  інформаційної  безпеки.  Вона  функціонує  на  основі 
Положення про Міжвідомчу комісію  з питань  інформа-
ційної  політики  та  інформаційної  безпеки  при  Раді  на-
ціональної безпеки і оборони України [7].

До основних її завдань, зокрема, належать: 
1) аналіз стану  і можливих загроз національній без-

пеці України в інформаційній сфері та узагальнення між-
народного досвіду щодо формування та реалізації інфор-
маційної політики; 

2)  аналіз  здійснення  галузевих програм  і  виконання 
заходів, пов’язаних із реалізацією міністерствами та  ін-
шими центральними органами виконавчої влади держав-
ної політики в інформаційній сфері; 

3)  розроблення  і  внесення Президентові  України  та 
Раді національної безпеки і оборони України пропозицій 
стосовно:

–  визначення  національних  інтересів  України  в  ін-
формаційній сфері,  концептуальних підходів до форму-
вання державної інформаційної політики та забезпечен-
ня інформаційної безпеки держави; 

– здійснення системних заходів, спрямованих на вдо-
сконалення інформаційної політики України, реалізацію 
державної стратегії розвитку і захисту національного ін-
формаційного простору та входження України у світовий 
інформаційний простір; 

– удосконалення системи правового та наукового за-
безпечення інформаційної безпеки України; 

–  удосконалення  системи  оперативного  інформацій-
но-аналітичного  забезпечення  Президента  України  у 
сфері національної безпеки і оборони і т.д.

Одним  із  базових  нормативно-правових  актів  щодо 
забезпечення  інформаційної  безпеки  держави  є  Закон 
України «Про інформацію» [8]. Даний Закон регулює від-
носини щодо створення, збирання, одержання, зберіган-
ня, використання, поширення, охорони, захисту інформа-
ції. Норми вищевказаного Закону тлумачать такі поняття, 
як «науково-технічна  інформація», «податкова  інформа-
ція», «правова  інформація», «соціологічна  інформація», 
проте таких визначень. як «державна інформація» чи «ін-
формаційна  безпека  держави»,  законодавцем  у  даному 
документі не передбачено. Стає очевидним, що єдиного 
правильного роз’яснення терміну «інформаційна безпека 
держави» на сьогодні не існує. 

Висновки. У цілому ж інформаційна безпека держа-
ви забезпечує реалізацію національних  інтересів. Тобто 
основною  метою  її  існування  є  забезпечення  вільного 
розвитку і процвітання державного суспільства. 

Варто  погодитись,  що  серед  науковців  існує  безліч 
тлумачень  поняття  «інформаційна  безпека  держави». 
Єдиної думки стосовно даної дефініції немає. Для одних 
учених вона відображає стан речей у суспільстві держа-
ви або певне положення, тобто є статичною категорією, 
інші  під  даним  визначенням  розуміють  процес,  діяль-
ність, здатність, систему гарантій, властивість, функцію, 
тобто  динамічну  категорію. Відтак  постає  необхідність 
в  угрупуванні  напрямів  визначення  аналізованого  по-
няття.  На  наш  погляд,  сутність  інформаційної  безпеки 
держави полягає в доцільному комбінуванні її статичних 
та динамічних особливостей для досягнення найкращого 
результату, тобто забезпечення безпеки держави та її сус-
пільства в інформаційній сфері.

Актуальним  завданням  стає формування  розгалуже-
ної  мережі  інструментів  та  регуляторів,  які  спроможні 
модернізувати інформаційну безпеку України в напрямку 
підвищення її антикризової стійкості. 



142

№ 4 2016
♦

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Максименко Ю.Є. Теоретико-правові засади забезпечення інформаційної безпеки України : автореф. дис... канд. наук : 12.00.01 / 

Ю.Є. Максименко. – 2008. – 22 с.
2. Авраменко А.B., Гасеський В.К. Інформаційна безпека в Україні як складова національної безпеки / А.В. Авраменко, В.К. Гасеський //  

Зб. наук. праць. УАДУ – К. : Вид-во УАДУ, 2012. – № 18. – С. 9–18.
3. Князев А.А. Информационная война // Энциклопедический словарь СМИ / А.А. Князев. – Бишкек : Издательство КРСУ. – 2002.
4. Інформаційне право України: концептуальні основи формування / Р.А. Калюжний // Науковий вісник Дніпропетровського юридич-

ного інституту МВС України. – № 3(6). – 2001. – С. 234–244.
5. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 09.01.2007 № 537-V // 

Відомості Верховної Ради України. – 2007 р. – № 12. – С. 511. – Ст. 102. 
6. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19.06.2003 № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. –  

№ 39. – Ст. 351.
7. Про Міжвідомчу комісію з питань інформаційної політики та інформаційної безпеки при Раді національної безпеки і оборони  

України : Указ Президента України // Офіційний вісник України. – 2002. – № 4. – С. 17. – Ст. 132.
8. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 1992. – № 48. – Ст. 650.

УДК 343.73

ФІНАНСОВІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ТЕОРЕТиКО-ПРиКЛАДНиЙ АСПЕКТ

fINaNCIaL OffENCES: ThEOrETICaL АNd PraCTICaL aSPECTS

Ганзицька Т.С.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри цивільного права та процесу
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Нещеретня А.О., 
курсант ІІІ курсу

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

У статті проаналізовано існуючі погляди науковців щодо поняття «фінансові правопорушення». Розкрито ознаки, склад та види фі-
нансових правопорушень відповідно до норм чинного законодавства України. Результатом проведеного дослідження стали пропозиції 
щодо закріплення у фінансовому законодавстві поняття «фінансове правопорушення» та «фінансова відповідальності». 

Ключові слова: правопорушення, фінансове правопорушення, фінансова відповідальність, бюджетне правопорушення, правопо-
рушення у фінансовій сфері.

В статье проанализированы существующие взгляды ученых на понятие «финансовые правонарушения». Расскрыты признаки, со-
став и виды финансовых правонарушений согласно нормам дейстующего законодательства Украины. Результатом проведеного иссле-
дования стали предложения по закреплению в финансовом законодательстве понятия «финансовое правонарушение» и «финансовая 
ответственность».

Ключевые слова: правонарушение, финансовое правонарушение, финансовая ответственность, бюджетное правонарушение, 
правонарушение в финансовой сфере.

In the article the existent looks of scientists are analysed in relation to a concept «financial offences». Signs, composition and types of 
financial offences, are exposed, under right current legislation of Ukraine. Suggestions became a result undertaken a study in relation to fixing in 
the financial legislation of concept «financial offence» and «financial responsibility».
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Постановка проблеми.  У  науці  фінансового  пра-
ва  останнім  часом  спостерігаємо  підвищений  інтерес  
до  поняття  «фінансові  правопорушення»,  яке  наразі 
розповсюдилося  як  у  науковому,  так  і  в  практичному 
середовищі.  Результативність  державної  фінансової  
діяльності передусім залежить від виконання суб’єктами 
фінансових правовідносин своїх обов’язків, закріплених 
у фінансово-правових нормах. Разом  із цим, незважаю-
чи на намагання держави реалізовувати зміст юридичної 
відповідальності  в  позитивному  аспекті,  в  практичній 
діяльності  даних  правовідносин  є  багато  фінансових 
правопорушень. Основними причинами таких порушень 
є низька якість внутрішнього контролю, а також безвід-
повідальне ставлення з боку багатьох учасників процесу 
формування, розподілу й використання грошових коштів 
бюджетів та державних цільових фондів. Незважаючи на 
значне  коло  досліджених  питань,  окремі  аспекти  розу-
міння фінансових правопорушень залишаються актуаль-
ними в умовах сьогодення.

Стан дослідження. Проблемі фінансових правопору-
шень та відповідальності за їх вчинення були присвячені 
наукові  роботи  таких  вчених: О. Орлюка, Н. Кучерявен-
ко, Л. Воронова, В. Авер’янова, М. Мацелика, Ю. Битяка,  
А. Берлача, В. Олефіра, М. Тищенка, О. Лейста, О. Музи-
ки, С. Пепеляєв та ін. 

Метою статті  є  дослідження  інституту  фінансових 
правопорушень  та  визначення  правових  підстав  притяг-
нення за їх вчинення до юридичної відповідальності від-
повідних суб’єктів таких правопорушень.

Виклад основного матеріалу. Для  того, щоб  надати 
визначення поняттю «фінансові правопорушення», в пер-
шу  чергу  пропонуємо  з’ясувати,  що  представляє  собою 
«правопорушення»  в  цілому.  На  сьогодні  відсутні  одно-
значні підходи до теоретичного визначення поняття «пра-
вопорушення», що обумовлює розмаїття його тлумачень, 
змісту та ознак. Проте в юридичній енциклопедичній лі-
тературі зауважують, що правопорушення – це суспільно 
небезпечне  або шкідливе  діяння  (дія  або  бездіяльність), 
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яке порушує норму права  [19, с. 765]. Під час теоретич-
ного  дослідження  фінансово-правової  відповідальності 
в  сучасній Україні А.Й.  Іванський дійшов висновку  сто-
совно того, що правопорушення – це суспільно шкідливе 
або  суспільно небезпечне  діяння  (дія  або  бездіяльність), 
протиправне,  винне діяння деліктоздатного  суб’єкта  (фі-
зичної чи юридичної особи), яке зазіхає на інтереси осо-
бистості, держави і суспільства загалом, що охороняються 
законом, і за яке встановлена юридична відповідальність 
[3, с. 138]. У загальній теорії держави та права під «пра-
вопорушенням» розуміють протиправне, винне, суспільно 
небезпечне  або  шкідливе  діяння  (дія  або  бездіяльність) 
деліктоспроможного суб’єкта, яке завдає шкоди інтересам 
суспільства,  держави  або  особи  [2,  с.  239].  Дане  визна-
чення є доречним та окреслює всі можливі прояви даного 
порушення законодавства. Також дуже влучно дає  інтер-
претацію  поняттю  О.Ф.  Скакун,  говорячи,  що  «..«пра-
вопорушення»  –  це  суспільне  небезпечне  або  шкідливо 
неправомірне (протиправне) винне діяння (дія або безді-
яльність) деліктоздатної особи, яке спричиняє юридичну 
відповідальність» [15, с. 420]. Ми погоджуємося з остан-
нім визначенням, оскільки, на нашу думку, воно найбільш 
точно та лаконічно виражає суть правопорушення.

Тепер, базуючись на загальнотеоретичному аналізі по-
няття «правопорушення», доцільно визначити саму дефі-
ніцію фінансового правопорушення. 

Так, у теорії фінансового права М.О. Мацелик ствер-
джує, що фінансове правопорушення – дія або бездіяль-
ність  на  підконтрольних  об’єктах,  наслідком  яких  стало 
невиконання фінансово-правових норм [6, с. 43].

В.П.  Нагребельний  зазначає,  що  фінансове  правопо-
рушення  –  дія  або  бездіяльність  органів  державної  вла-
ди, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання 
всіх форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб, 
громадян України та іноземних громадян, наслідком якої 
стало  невиконання  фінансово-правових  норм  [9,  с.  37]. 
Автор  приділяє  увагу  складу  правопорушення,  а  саме 
об’єктивній стороні та суб’єктам, у той час як ознаки та-
кож заслуговують на розгляд.

На думку О.А. Музики, фінансове правопорушення – 
це протиправне, винне діяння, яке посягає на встановле-
ний державою порядок здійснення фінансової діяльності 
та спричиняє застосування відповідних санкцій, зокрема 
й  фінансових  [7,  с.  19].  Дане  визначення  заслуговує  на 
увагу, адже в ньому лаконічно і точно зазначені ознаки і 
склад, які взаємозалежать і співвідносяться одне з одним. 
Але відсутній суб’єкт правопорушення, що є значним не-
доліком, із нашої точки зору.

Як вважає В.В. Мушенок, максимально уніфікованим 
для всієї фінансово-правової системи України може бути 
запропоноване  таке  визначення:  «Фінансове  правопору-
шення  –  дія  або  бездіяльність  органів  державної  влади, 
місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання всіх 
форм власності, об’єднань громадян, посадових осіб, гро-
мадян України, іноземних громадян та осіб без громадян-
ства, наслідком яких стало невиконання норм та приписів 
нормативно-правових  актів  фінансового  законодавства  
[8,  с.  112].  У  даному  визначенні  вчений  звертає  більшу 
увагу  саме на  суб’єкти,  які  вчинили порушення,  а не на 
саме діяння, що, на нашу думку, є не дуже доречним.

Цілком  слушною  видається  думка  О.П.  Орлюк,  яка 
вказує на те, що фінансове правопорушення визначається 
як суспільно шкідливе  (небезпечне), протиправне, винне 
діяння  (дія  або  бездіяльність)  деліктоздатного  суб’єкта 
(фізичної  чи юридичної  особи),  яке  посягає  на  інтереси 
держави й  суспільства  загалом, що охороняється норма-
ми фінансового законодавства, за яке встановлено фінан-
сово-правову відповідальність [10, с. 124]. Ми вважаємо, 
що  наведене  визначення  варте  уваги,  адже  в  ньому  ви-
окремлені  майже  всі  аспекти  та  ознаки  досліджуваного 
виду правопорушення, хоча питання фінансової деліктоз-

датності юридичних осіб та громадян також належать до 
категорії  проблемних,  оскільки  відсутнє  нормативне  ви-
значення цих понять.

Що  ж  стосується  законодавчого  закріплення  фінан-
сового  правопорушення,  то  зазначимо,  що  вперше  дане 
поняття було закріплене в Наказі Головного контрольно-
ревізійного управління № 121 від 03.10.1997 р. «Про за-
твердження  Інструкції  про  порядок  проведення  ревізій  і 
перевірок державною контрольно-ревізійною службою в 
Україні», в якому фінансове правопорушення визначалось 
як дія або бездіяльність органів державної влади, місцево-
го  самоврядування,  суб’єктів  господарювання  всіх форм 
власності, об’єднань громадян, посадових осіб, громадян 
України та іноземних громадян, наслідком яких стало не-
виконання фінансово-правових норм [12]. Проте у зв’язку 
з втратою чинності цього наказу в 2006 р. на сучасному 
етапі  законодавче  визначення  «фінансового  правопору-
шення»  відсутнє.  На  даний  час  законодавчо  закріплено 
тільки  поняття  «бюджетне  правопорушення»  та  «подат-
кове правопорушення»,  які практично  є  різновидами фі-
нансового. Але як можна говорити про конкретні право-
порушення,  спрямовані  на  порушення  норм  підгалузей 
фінансового права, не визначивши загального поняття та 
його основні риси? У зв’язку з чим, на нашу думку, існує 
гостра необхідність у  законодавчому врегулюванні даної 
прогалини. Закріплення  такого поняття в нормах чинно-
го законодавства надасть можливість усвідомити суб’єкту 
ступінь скоєння протиправного діяння та виокремити його 
як один із видів правопорушення.

Проаналізувавши вищевказані підходи до поняття «фі-
нансове  правопорушення»,  можемо  зазначити  наступні 
ознаки: дане правопорушення проявляється в діянні  (дія 
чи бездіяльність); об’єктом посягання є інтереси держави 
й суспільства загалом; вчинене деліктоздатним суб’єктом 
(фізичною  чи  юридичною  особою),  яким  може  бути  як 
громадянин України, так і іноземець або особа без грома-
дянства;  наслідком  стало невиконання норм  та приписів 
нормативно-правових актів фінансового законодавства.

Враховуючи зазначене вище, вважаємо, що під фінан-
совим  правопорушенням  варто  розуміти  суспільно-не-
безпечну  (шкідливу), протиправну дію або бездіяльність 
фізичної або юридичної особи, яка посягає на фінансову 
діяльність  держави  та  інших  суб’єктів  фінансово-право-
вих відносин шляхом невиконання (порушення) норм фі-
нансового законодавства, за що винна особа несе фінансо-
во-правову відповідальність.

Окрім цього, під час дослідження теоретико-правової 
проблематики  фінансових  правопорушень  доцільним  є 
визначення ознак та складу даного виду правопорушення.

Загальноприйнятим є факт, що вчені виділяють наступ-
ні ознаки правопорушення: правопорушення завжди є ді-
янням (дією або бездіяльністю), яке є суспільно небезпеч-
ним; це завжди винне діяння; караність; протиправність. 
Як  справедливо  відзначає О.Е.  Лейст,  «..будь-яке  право-
порушення є винним і протиправним діянням, шкідливим 
або небезпечним для суспільних відносин» [1, с. 84]. 

Аналізуючи  природу  поняття  «фінансове  правопору-
шення»,  однією  з  головних  ознак  називають  суспільну 
небезпечність, тобто мова йде про діяння, що порушують 
норми фінансового права, завдають шкоди нормальній фі-
нансовій діяльності держави та місцевого самоврядуван-
ня  та  проявляють  антисоціальний  характер.  Наступною 
ознакою є винність, яка вказує на існування суб’єктивного 
зв’язку між протиправним діянням  і  його  наслідками  та 
особою, яка вчинила таку дію або бездіяльність у формі 
умислу або необережності. Разом із цим більшість фінан-
сових правопорушень вчиняються у формі прямого умис-
лу, однак латентний характер фінансових правопорушень, 
а також недосконалість законодавчого оформлення проце-
суальної  форми  притягнення  до  фінансової  відповідаль-
ності  не  дозволяє  правоохоронним  органам  правильно 
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кваліфікувати дії правопорушника. Поряд із цим виникає 
проблемне питання, що фінансово-правові норми не вста-
новлюють ознаки винності діяння, хоча наявність вини в 
складі фінансового правопорушення є обов’язковою. 

Караність вказує на умову застосування до особи, що 
вчинила  фінансове  правопорушення,  негативних  юри-
дичних  наслідків,  які  містяться  у  фінансово-правових 
санкціях  [1,  с.  112].  Юридичним  наслідком  вчинення  
діяння, що містить ознаки фінансового правопорушення, 
є  застосування  заходів  фінансово-правової  відповідаль-
ності. А протиправність може виражатись у невиконанні 
обов’язків (бездіяльність) або вчиненні певних дій, які не 
відповідають (суперечать, порушують) нормативним при-
писам [18, с. 242].

Щодо  складу  фінансових  правопорушень,  то  зазна-
чимо,  що  традиційно  під  юридичним  складом  право-
порушення  розуміється  обов’язкова  сукупність  елемен-
тів,  встановлених  правом,  які  характеризують  діяння  як 
правопорушення:  об’єкт,  об’єктивна  сторона,  суб’єкт, 
суб’єктивна сторона. Наявність усіх елементів складу су-
воро  обов’язкове  для  кваліфікації  конкретного  діяння  в 
якості фінансового правопорушення [4, с. 86].

Так,  об’єктом  цього  правопорушення  є  врегульовані 
нормами фінансового права  суспільні  відносини у  сфері 
фінансової діяльності держави, тобто в процесі формуван-
ня, розподілу й використання грошових коштів бюджетів 
та державних цільових фондів. 

Наступний елемент, на нашу думку, є найважливішим 
для  кваліфікації  –  це  об’єктивна  сторона,  конкретні  дії 
або  бездіяльність,  які  заподіяли  шкоду  суспільним  від-
носинам  у  сфері  фінансової  діяльності  держави.  Також 
слід констатувати не менш важливий момент, із яким час-
то виникають проблеми щодо кваліфікації та який поля-
гає  в  тому, що матеріальним  складом  називається  такий 
склад,  об’єктивна  сторона  якого  включає  не  тільки  дію 
або бездіяльність, а й шкідливі наслідки, що перебувають 
у  причинному  зв’язку  з  ними.  Відсутність  причинного 
зв’язку  дії  або  бездіяльності  суб’єкта  з  протиправними 
наслідками, що  наступили,  виключає  можливість  визна-
ння діяння фінансовим правопорушенням і не спричиняє 
настання відповідальності. Формальним складом є такий 
склад,  об’єктивна  сторона  якого  складається  тільки  з  дії 
або  бездіяльності,  а  відповідальність  наступає  незалеж-
но  від  наслідків  діяння.  При  цьому  варто  погодитись  із  
С.  Пепеляєвим,  який  вважає,  що шкідливі  наслідки  для 
держави виражаються в існуванні самої погрози їх настан-
ня [11, с. 202].

Суб’єктами  фінансового  правопорушення  є  органи 
державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти гос-
подарювання всіх форм власності,  об’єднання  громадян, 
посадові  особи,  громадяни України,  іноземні  громадяни 
та особи без громадянства.

Із суб’єктивної точки зору це психічне ставлення пра-
вопорушника до  здійсненого ним протиправного діяння. 
Для  визнання  протиправного  діяння  правопорушенням 
необхідна наявність вини,  тобто усвідомлення суб’єктом 
суспільної небезпеки свого діяння.

Надаючи загально-правову характеристику фінансо-
вого правопорушення, на нашу думку, слід зупинитись 
на його  різновидах. При цьому  слід мати на  увазі, що 

правопорушення  у  фінансовій  сфері  (порушення  фі-
нансового  законодавства)  є  ширшою  за  своїм  змістом 
категорією за категорію «фінансове правопорушення», 
оскільки включає всі види порушень норм фінансового 
законодавства. Таким чином, у теорії фінансового права 
серед  правопорушень  у  фінансовій  сфері  виокремлю-
ють: кримінальні (ухилення від сплати податків, зборів 
(обов’язкових платежів) (ст. 212 Кримінального кодексу 
України)),  адміністративні  (порушення порядку веден-
ня податкового обліку, надання аудиторських висновків 
(ст. 163-1 Кодексу про адміністративні правопорушення 
України)),  цивільно-правові  (позадоговірні  (деліктні)) 
правопорушення, що пов’язані з недотриманням чи не-
виконанням вимог цивільно-правових норм), та фінан-
сові.

На фінансовий вид правопорушень у фінансовій сфері 
слід звернути особливу увагу. Вони поділяються на: бю-
джетні  (включення  недостовірних  даних  до  бюджетних 
запитів  (ст.  116 Бюджетного кодексу України);  податкові 
(порушення встановленого порядку взяття на облік  (реє-
страції) у сфері контролюючих органів  (ст. 117 Податко-
вого кодексу України); банківські (порушення діючого за-
конодавства  під  час  реєстрації  інвестиційних  компаній  і 
формування їхніх статутних фондів) [16]; правопорушен-
ня у  сфері  готівкового  грошового обігу  (порушення  гра-
ничної суми розрахунків готівкою) [13]; правопорушення 
у  сфері  валютного  регулювання  (здійснення  операцій  із 
валютними цінностями без одержання генеральної чи ін-
дивідуальної ліцензії Національного банку України) [14]; 
правопорушення у сфері публічних банківських відносин 
(несвоєчасне подання, приховання або перекручення вста-
новленої Національним банком звітності про валютні опе-
рації); фінансові правопорушення у сфері грошово-касо-
вих операцій (перевищення встановлених лімітів залишку 
готівки в касах)  [17]  тощо. Зауважимо, що  за  кожен вид 
фінансового правопорушення передбачена юридична від-
повідальність.

При  цьому,  розглядаючи  проблему  правової  природи 
відповідальності  за  порушення  фінансового  законодав-
ства, слід зазначити, що вона виступає як форма реаліза-
ції державного примусу, що виникає в разі вчинення по-
рушення  приписів  фінансово-правових  норм  і  полягає  в 
застосуванні  спеціально  вповноваженими  державними 
органами до правопорушника передбачених законом санк-
цій [5, с. 165]. 

Висновки.  На  підставі  вищевикладеного  матеріалу 
здається  можливим  дійти  висновку  стосовно  того,  що 
фінансові  правопорушення  є  доволі  складним  явищем 
та потребують подальшої наукової розвідки. Окрім того, 
з метою якісного регулювання фінансових відносин, по-
передження правопорушень у фінансовій  сфері  та  ефек-
тивної правозастосовної діяльності компетентних органів 
державної  влади пропонуємо на  законодавчому рівні  за-
кріпити поняття фінансового правопорушення. А також із 
метою захисту фінансово-економічних прав і свобод гро-
мадян та забезпечення законності і правопорядку у фінан-
совій сфері держави на сьогодні доречним та актуальним 
видається прийняття спеціального закону, який би закрі-
пив уніфіковане поняття фінансової відповідальності, ви-
значив її види та основні засади застосування.
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СУЧАСНиЙ СТАН І ПЕРСПЕКТиВи АДАПТАЦІї ЗАКОНОДАВСТВА УКРАїНи 
ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСьКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ЮРиДиЧНОї 

ВІДПОВІДАЛьНОСТІ ПУБЛІЧНих СЛУЖБОВЦІВ 

CUrrENT STaTUS aNd fUTUrE LEgISLaTION adaPTaTION Of UKraINE 
TO ThE EUrOPEaN UNION LEgISLaTION IN LEgaL LIaBILITy CIVIL SErVaNTS

Губанов О.О.,
кандидат юридичних наук, 

провідний юрист програми з вивчення проблем адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Стаття присвячена дослідженню питанню про адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері 
юридичної відповідальності публічних службовців. Проаналізовано Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи в цій сфері, закони 
країн Європи з питання правового регулювання функціонування публічної служби, а також положення чинного законодавства України із 
цього питання. У результаті проведеного дослідження робиться висновок, що сьогодні публічна служба в Україні не сформована як єдина 
система, мова йде лише про юридичну відповідальність окремих суб’єктів публічної служби. Крім того, звертається увага на необхідність 
запозичення позитивного європейського досвіду та ідей для покращення функціонування інституту юридичної відповідальності суб’єктів 
публічної служби в Україні.

Ключові слова: публічна служба, адаптація, право Європейського Союзу, юридична відповідальність, законодавство України.

Статья посвящена исследованию вопросу адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского Союза в сфере 
юридической ответственности публичных служащих. Проведен анализ Рекомендаций Комитета Министров Совета Европы в данной 
сфере, законов стран Европы по вопросу правового регулирования функционирования публичной службы, а также положений действу-
ющего законодательства Украины по этому вопросу. В результате проведенного исследования делается вывод о том, что на сегодняш-
ний день публичная служба в Украине не сформирована как единая система, речь идет лишь о юридической ответственности отдельных 
субъектов публичной службы. Кроме того, обращается внимание на необходимость заимствования положительного европейского опыта 
и идей для улучшения функционирования института юридической ответственности субъектов публичной службы в Украине.

Ключевые слова: публичная служба, адаптация, право Европейского Союза, юридическая ответственность, законодательство 
Украины.

The article investigates the question of adaptation of Ukraine’s legislation to EU legal responsibility of public servants. The article analyzed 
the Recommendations of the Committee of Ministers in this area, the laws of Europe on the legal regulation of the public service, as well as the 
current legislation of Ukraine on this issue. The study author concludes that today talk about the legal liability of public servants in Ukraine is 
possible only in the context of individual responsibility of public service, in particular, civil servants and officials of local government, prosecutors, 
military personnel, etc. This is primarily due to the fact that the public service has not received proper regulation at the level of the current 
legislation and legal category as effectively fixed at item 15 c. 3 of the Code of Administrative Procedure Ukraine.

Key words: public service, adaptation, EU law, legal liability, legislation of Ukraine.

Постановка проблеми. Сьогодні  Україна  переживає 
новий, важливий етап свого історичного розвитку. Осно-
вним  вектором  розвитку  України  стала  євроінтеграція. 
Безсумнівним  є  те,  що,  аби  ефективно  функціонувати 

в  європейському  співтоваристві,  Україна  повинна  мати 
ефективне, сучасне державне управління. Саме тому по-
стає  необхідність  становлення  й  розвитку  в  Україні  як 
публічної адміністрації, так і публічної служби, яка фак-
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тично буде  реалізовувати  її  завдання й функції. Ця  дум-
ка безпосередньо випливає  з Рекомендації № R  (2000) 6 
Комітету Міністрів  Ради Європи  державам-членам  Ради 
Європи  «Про  статус  публічних  службовців  у  Європі», 
ухвалена Комітетом Міністрів на 699-му засіданні Заступ-
ників міністрів 24 лютого 2000 р. [3, с. 698–712]. Зокрема, 
у цій Рекомендації зазначено те, що публічні адміністрації 
відіграють життєво важливу роль у демократичному сус-
пільстві і що для належного виконання покладених на них 
завдань вони повинні мати у своєму розпорядженні відпо-
відний персонал.

Варто  відзначити  те,  що  в  Україні  публічна  служба 
проходить  етап  свого  становлення. При  цьому  тривалий 
час ця категорія фактично не мала свого нормативного за-
кріплення та відповідного регулювання на рівні чинного 
законодавства України.

Стан дослідження.  Проблемами  функціонуван-
ня  публічної  служби  в  Україні  займалися  такі  вчені,  як  
В.Б. Авер’янов, Т.О. Білозерська, Ю.П. Битяк, В.М. Бев-
зенко,  В.І.  Борденюк,  В.М.  Гаращук,  С.Т.  Гончарук,  
В.Б. Дзюндзюк, В.П. Єрмоліна, О.П. Западинчук, П.В. Ки- 
коть,  І.Б.  Коліушко,  В.П.  Тимощук,  М.Ю.  Тихомиров,  
Н.В. Фоміцька, О.Ю. Янчук, Н.В. Янюк та ін.

Варто відзначити те, що вперше про публічну службу 
як категорію почали говорити ще за радянської доби. Так, 
відомий український дослідник 

Ю.Л.  Панейко  визначав  поняття  «публічна  служба» 
виходячи  з  визначення  держави  як  «корпорації  публіч-
них  служб»,  а  відтак  уважав,  що  публічна  служба  має 
змінюватися відповідно до потреб «загального інтересу» 
[1]. Інший відомий дослідник О.В. Петришин до публіч-
ної служби зараховує державну, муніципальну службу та 
службу в недержавних організаціях (громадських органі-
заціях,  політичних партіях  і  навіть приватних підприєм-
ствах) [2].

Сьогодні у вітчизняній юридичній літературі поняття 
«публічна служба» розглядається з позиції інституційного 
та  функціонального  аспектів.  Так,  із  позиції  інституцій-
ного  аспекту  публічна  служба  в  найширшому  розумінні 
може  здійснюватись  працівниками  всіх  організацій  пу-
блічного сектора: органів державної влади (тобто не лише 
виконавчої, а й законодавчої й судової влади), державних 
підприємств та установ, органів місцевого самоврядуван-
ня, комунальних підприємств та установ. Отже, до понят-
тя  публічної  служби  включають  діяльність  працівників 
усіх інституцій, які виконують публічні завдання, в тому 
числі  діяльність  державних  або  муніципальних  лікарів, 
учителів  тощо.  У  вужчому  розумінні  в  інституційному 
вимірі публічну службу розглядають як діяльність служ-
бовців органів державної влади й органів місцевого само-
врядування [3, с. 11].

Мета статті –  дослідити  питання  адаптації  законо-
давства України  до  законодавства  Європейського Союзу 
у сфері юридичної відповідальності публічних службов-
ців; проаналізувати Рекомендації Комітету Міністрів Ради 
Європи в цій сфері,  закони країн Європи з питання пра-
вового регулювання функціонування публічної служби, а 
також положення чинного законодавства України із цього 
питання. 

Виклад основного матеріалу. Якщо  розглядати  пу-
блічну службу з позиції функціонального аспекту, то мож-
на  відзначити  те, що  завдання  публічної  адміністрації  в 
багатьох країнах виконуються не лише органами та орга-
нізаціями публічного (державного й муніципального) сек-
тора, а й делегуються громадським організаціям  і навіть 
приватним структурам  [3,  с. 11–12]. Отже, на науковому 
рівні поняття «публічна служба» однозначно не сформу-
льоване, проходить свою трансформацію та наповнюється 
новим змістом.

Варто відзначити те, що змістове наповнення поняття 
«публічна служба» має не суто теоретичне значення, а пе-

редусім практичне, адже безпосередньо пов’язане з визна-
ченням кола суб’єктів, які підлатають відповідальності, як 
суб’єктів публічної служби в Україні. 

Крім того, у світовій практиці існують також різні під-
ходи до  змістового наповнення поняття «публічна служ-
ба». Так, наприклад, у Франції поняттям публічна служба 
охоплюється  служба  в  адміністраціях  держави,  регіонів, 
департаментів, комунальних та  інших публічних устано-
вах. До публічних службовців належать також учителі й 
викладачі  вищих  навчальних  закладів,  лікарі  публічних 
закладів охорони здоров’я, які становлять окремі корпуси 
[3, с. 12]. 

У  країнах  англосаксонської  американської  правової 
системи  термін  «публічна  служба»  поширюється  на  всі 
організації публічного сектора, а статус публічного служ-
бовця  –  на  більшість  працівників  публічного  сектора,  в 
тому числі вчителів, лікарів тощо. Натомість для означен-
ня діяльності професійних чиновників – службовців дер-
жавного (урядового) апарату – в цих країнах, як правило, 
використовується термін «цивільна служба» (civil service) 
[3, с. 12].

Що ж  стосується України,  то  на  нормативному  рівні 
така категорія, як «публічна служба», вперше була закрі-
плена в п. 15 ст. 3 Кодексу адміністративного судочинства 
України від 06 липня 2005 р. й розглядається як діяльність 
на державних політичних посадах, професійна діяльність 
суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (не-
військова) служба, дипломатична служба, інша державна 
служба,  служба  в  органах  влади Автономної  Республіки 
Крим, органах місцевого  самоврядування  [4]. Очевидно, 
що  саме  це  поняття  для  нас  має  пріоритетне  значення, 
оскільки визначає коло суб’єктів публічної служби в Укра-
їні. Хоча, як видно з тенденцій розвитку законодавства в 
Україні, ця категорія фактично не розвивається на законо-
давчому рівні, оскільки у 2015 році був прийнятий новий 
Закон України «Про державну службу» від 10 грудня 2015 
р.  [5],  а  не  Закон України «Про публічну  службу». Крім 
того, правовий статус частини суб’єктів публічної служби 
визначається Законом України «Про службу в органах міс-
цевого самоврядування» від 07 червня 2001 р. в редакції 
від 01 травня 2015 р. [6] тощо. Отже, говорити про функ-
ціонування публічної служби в Україні як єдиної системи 
сьогодні немає підстав. 

Важливим  аспектом  розгляду  цього  питання  є  те,  чи 
закріплено на офіційному рівні необхідність приведення 
інституту  публічної  служби  в  Україні,  зокрема  питання 
про відповідальність публічних службовців, до рівня єв-
ропейських стандартів. У цьому контексті хотілося б від-
значити, що  про  необхідність  приведення  законодавства 
у сфері публічної служби до європейських стандартів не 
йде мова ні в Законі України «Про Загальнодержавну про-
граму  адаптації  законодавства України  до  законодавства 
Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р.[7], зокрема 
в розділі V, де визначені основні сфери адаптації законо-
давства України  до  законодавства  Європейського Союзу 
(далі – ЄС), ні в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС 
від 27 червня 2014 р. Разом із тим не можна говорити про 
те, що це питання зовсім не регулюється правом ЄС. Так, 
на  рівні  ЄС  прийняті  Рекомендація  Комітету  Міністрів 
Ради  Європи № R  (2000)  6  про  статус  публічних  служ-
бовців у Європі та Рекомендація Комітету Міністрів Ради 
Європи № R  (2000)  10 щодо кодексів поведінки для пу-
блічних службовців [3, с. 698–727]. Ці офіційні документи 
закріпили низку важливих положень щодо різних аспектів 
функціонування публічної служби, в тому числі регламен-
тують  питання  юридичної  відповідальності  публічних 
службовців, зокрема дисциплінарної. 

Крім  того,  якщо  аналізувати  практику  регулювання 
цього питання в країнах Європи та ЄС загалом, то можна 
відзначити, що, як правило, публічна служба комплексно 
регламентується окремим законом, який присвячений цьо-
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му питанню. Так, в Естонії діє Закон про публічну служ-
бу,  у Франції публічна  служба регулюється Законом про 
права й обов’язки службовців; Законом про статутні по-
ложення стосовно публічної служби держави й Декретом 
про особливості деяких службових станів службовців дер-
жави та деяких форм остаточного припинення виконання 
службових обов’язків [3, с. 153–224].

Розглядаючи питання про юридичну відповідальність 
публічних службовців в Україні, варто звернути увагу на 
те,  що  їх  можуть  притягати  до  різних  видів  юридичної 
відповідальності,  а  саме:  кримінальної,  адміністратив-
ної, дисциплінарної та матеріальної. Крім того, оскільки 
така категорія, як «публічний службовець», фактично по-
вноцінно  не  реалізована  на  рівні  чинного  законодавства 
України, то, аналізуючи положення чинного Кримінально 
кодексу України, наприклад, ст. 364 «Зловживання владою 
або службовим становищем» [9], або Кодексу України про 
адміністративні  правопорушення,  наприклад,  ст.  166-3 
«Дискримінація підприємців органами влади  і  управлін-
ня» [10], ми можемо говорити лише про притягнення до 
відповідальності окремих суб’єктів публічної служби, пе-
редусім державних службовців.

Крім того, якщо аналізувати безпосередньо положення 
Рекомендацій Комітету Міністрів Ради Європи, то можна 
відзначити  те, що  вони  стосуються  насамперед  питання 
про дисциплінарну відповідальність публічного службов-
ця. Так, п. 14 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Євро-
пи № R (2000) 6 про статус публічних службовців у Європі 
зазначає, що публічні службовці несуть відповідальність 
за виконання покладених на них завдань. 

Невиконання публічним службовцем своїх обов’язків, 
навмисне або внаслідок недбалості, може призвести до за-
стосування дисциплінарних проваджень. Такі проваджен-
ня  повинні  здійснюватися  за  принципом  змагальності, 
при чому службовцю має бути надане право залучити до 
розгляду справи представника за власним вибором. Дис-
циплінарні  дії  мають  ґрунтуватися  на  законі.  Публічні 
службовці повинні мати засоби правового захисту проти 
таких дій [3, с. 701]. На інші види відповідальності зазна-
чена Рекомендація не звертає безпосередню увагу.

Очевидним є те, що, говорячи про адаптацію законо-
давства України до законодавства ЄС у сфері юридичної 
відповідальності публічних службовців, ми маємо говори-
ти передусім про запровадження в Україні європейських 
принципів  притягнення  до  такої  відповідальності. Тобто 
юридична  відповідальність  публічних  службовців  має 
ґрунтуватися на принципі верховенства права, законності, 
обґрунтованості  притягнення до юридичної  відповідаль-
ності,  можливості  надання  публічному  службовцю  до-
статніх засобів захисту своїх прав і своєї позиції у справі 
тощо. Усе це є запорукою об’єктивного та неупередженого 
розгляду справи й винесення обґрунтованого та законного 

рішенні по ній. При цьому, безперечно, основним завдан-
ням  юридичної  відповідальності  є  не  тільки  покарання 
або накладення законних санкцій на публічного службов-
ця в разі вчинення ним правопорушення, а забезпечення 
нормального функціонування публічної  служби як осно-
ви функціонування органів державної влади й місцевого 
самоврядування.

Отже,  в  результаті  проведеного  дослідження  ми  ді-
йшли таких висновків:

1. Сьогодні  говорити про юридичну відповідальність 
публічних службовців в Україні можна лише в контексті 
відповідальності  окремих  суб’єктів  публічної  служби,  а 
саме: державних службовців, посадових осіб органів міс-
цевого самоврядування, прокурорів, військовослужбовців 
тощо. Це насамперед пов’язано з тим, що публічна служба 
не  отримала  належного  правового  регулювання  на  рівні 
чинного законодавства і як юридична категорія фактично 
закріплена на рівні п. 15 ст. 3 Кодексу адміністративного 
судочинства України.

2.  Незважаючи  на  об’єктивну  важливість  сфери  пу-
блічної  служби  для  України,  можемо  констатувати,  що 
необхідність її адаптації до стандартів і вимог ЄС не закрі-
плена ні на рівні Закону України «Про Загальнодержавну 
програму  адаптації  законодавства України  до  законодав-
ства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р., ні на 
рівні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС від 27 черв-
ня 2014 р. Єдиними документами, які висувають певні ви-
моги до публічної служби та відповідальності публічних 
службовців,  на  рівні  права  ЄС  є  Рекомендація  Комітету 
Міністрів Ради Європи № R (2000) 6 про статус публічних 
службовців у Європі та Рекомендація Комітету Міністрів 
Ради Європи № R (2000) 10 щодо кодексів поведінки для 
публічних  службовців. Ці  офіційні  документи  закріпили 
низку  важливих положень щодо різних  аспектів функці-
онування публічної служби, в тому числі регламентують 
питання юридичної відповідальності публічних службов-
ців, зокрема дисциплінарної.

3. Суб’єктів публічної служби в Україні можуть при-
тягати  до  різних  видів  юридичної  відповідальності,  а 
саме:  кримінальної,  адміністративної,  дисциплінарної  та 
матеріальної.  При  цьому  право  ЄС  встановлює  основні 
принципи та вимоги притягнення до юридичної відпові-
дальності  публічних  службовців.  Безперечно,  ці  вимоги 
і принципи є  запорукою об’єктивного й неупередженого 
розгляду  питання  про  притягнення  публічного  службов-
ця до юридичної відповідальності. При цьому основним 
завданням  юридичної  відповідальності  публічних  служ-
бовців  є  не  тільки  покарання  або  накладення  законних 
санкцій на них у разі вчинення правопорушення, а й  за-
безпечення нормального функціонування публічної служ-
би як основи функціонування органів державної влади та 
місцевого самоврядування.
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НАПРЯМКи РОЗВиТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 
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arEaS Of INfOrMaTION aNd SUPPOrT LEgaL rIghTS 
aNd LEgITIMaTE INTErESTS PErSONS wITh dISaBILITIES
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Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка

У статті розглянуто правове регулювання окремих напрямків інформаційної взаємодії публічної влади та осіб з інвалідністю щодо 
забезпечення їхніх прав і законних інтересів. Здійснено теоретико-правовий аналіз поняття «інформаційний простір», на підставі чого 
зроблено висновок, що цей простір має належне вираження виключно за умов демократії, де публічна влада сприяє та створює належні 
умови його сталого розвитку. Визначено основні аспекти досліджуваної проблематики, запропоновано окремі напрямки вдосконалення 
чинного законодавства. 

Ключові слова: громадянське суспільство, інформаційна взаємодія, інформаційний простір, органи публічної влади, особи  
з інвалідністю.

В статье рассмотрено правовое регулирование отдельных направлений информационного взаимодействия публичной власти и лиц 
с инвалидностью по обеспечению их прав и законных интересов. Осуществлен теоретико-правовой анализ понятия «информационное 
пространство», на основании чего сделан вывод, что это пространство имеет должное выражение исключительно в условиях демокра-
тии, где публичная власть способствует и создает надлежащие условия для его устойчивого развития. Определены основные аспекты 
исследуемой проблематики, предложены отдельные направления совершенствования действующего законодательства.

Ключевые слова: гражданское общество, информационное взаимодействие, информационное пространство, органы публичной 
власти, лица с инвалидностью.

In the article the legal regulation of certain areas of information interaction of public authorities and individuals with disabilities to ensure 
their rights and interests. Done theoretical and legal analysis of the concept of «information space» on the basis of which concluded that space 
is adequate expression only in a democracy where the public authority promotes and creates the appropriate conditions for its sustainable 
development. The main aspects of the problems and offered some directions for improving the current legislation.

Key words: civil society, information interaction, information space, public authorities, persons with disabilities.

Постановка проблеми. З  давніх  часів  у  всьому  сві-
ті  соціум  існував в  інформаційному просторі. Однак ви-
рішальний  вплив  на  вказану  сферу  вчинив  розвиток  ін-
формаційних  технологій,  які  поступово  впливають  на 
правозахисні  механізми  в  державі.  Це  обумовило  зміну 
й структури суспільства. Зокрема, збільшується кількість 
людей пенсійного віку та осіб  з  інвалідністю,  залучених 
до  праці;  змінюються  форми  соціальних  взаємозв’язків. 
Таким чином,  сучасне суспільство характеризується ши-
роким  запровадженням  телекомунікаційних  засобів,  а 
тому базисом життєдіяльності населення стають процеси, 
пов’язані з використанням, розповсюдженням та захистом 
інформації.

Втілення  в  життя  зазначених  факторів  є  запорукою 
модернізації країни, неможливої без підтримки відповід-
них  науково-технічних  та  інформаційно-комунікативних 
правовідносин;  прозорості  органів  державної  влади  та 
органів місцевого самоврядування тощо. Отже, важливим 
пріоритетом України є прагнення побудувати орієнтоване 
на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на роз-
виток  суспільство,  в  якому  забезпечується  безперервний 
загальний доступ до всіх необхідних даних і відомостей. 

Разом  із  тим  інформаційно-комунікативна  система 
нашої  держави  перебуває  в  стані  трансформації.  Багато 
питань  залишаються  невирішеними,  а  саме:  слабка  об-
ґрунтованість захисту інформаційного простору держави; 
певна  правова  невизначеність  взаємовідносин  влади  та 
інших  інформаційних  інституцій.  Зважаючи  на  окресле-
не,  на  офіційному  рівні  визнано, що  темпи  становлення 
інформаційного суспільства в Україні, порівняно із світо-
вими стандартами, є занадто кволими. 

Стан дослідження. Тематика  становлення  сучасного 
інформаційного поля в Україні, запровадження здобутків 
цього  процесу  в  практичну  площину  з  метою  розвитку 
прав  і  законних  інтересів  різних  верств  населення  зна-

йшла  своє  відображення  в  окремих  працях  вітчизняних 
учених,  серед  яких:  Ю.В.  Бондар  [1],  О.В.  Буньківська 
[2], О.П. Дубас  [3], К.А. Дубняк  [4], Т.Г.  Затонацька  [5],  
В.Ю.  Степанов  [6],  М.А.  Яковенко  [7].  Незважаючи  на 
широке  коло  досліджень,  присвячених  аналізованим пи-
танням, багато з них залишаються дискусійними та недо-
статньо розглянутими. 

Мета статті – розглянути правове регулювання окре-
мих напрямків інформаційної взаємодії публічної влади та 
осіб з інвалідністю щодо забезпечення їхніх прав і закон-
них інтересів.

Виклад основного матеріалу. Враховуючи  значу-
щість демократичного розвитку інформаційного простору 
на  національному  рівні,  вважаємо  за  доцільне  виробити 
основні  напрямки  розвитку  правового  забезпечення  ін-
формаційного простору щодо дотримання прав і законних 
інтересів осіб з інвалідністю в Україні.

До з’ясування сутності інформаційного простору звер-
талися  представники  філософії,  юриспруденції,  політо-
логії та інших напрямків наукового вивчення суспільного 
буття, однак на сьогодні досі не існує єдиної точки зору.  
У рамках кібернетичного підходу це явище розкривається 
у  вигляді  сукупності  джерел  інформації,  баз  даних,  тех-
нологій і мереж, які об’єднують їх. У філософсько-мето-
дологічному  сенсі  під  ним  розуміється  середовище  по-
ширення інформації в соціумі, що перебуває під впливом 
культурних,  економічних,  політичних,  технологічних  та 
інших факторів [3, с. 223–224].

На  думку  Т.Г.  Затонацької,  поняття  «інформаційний 
простір»  склалося  в  результаті  еволюції  інформаційних 
областей, що мають властивості і дають змогу розглядати 
їх як самостійні простори зі своїми межами, ресурсами й 
особливостями  взаємодії  суб’єктів  діяльності,  які  вклю-
чають інформаційне забезпечення [5, с. 57–58]. Виходячи 
з такої позиції, науковці виокремлюють такі функції, які 
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виконує інформаційний простір: інтегруюча – об’єднує в 
єдине  просторово-комунікативне  середовище  різні  види 
суспільної діяльності; комунікативна – створює особливе 
середовище  транскордонної  комунікації  різних  суб’єктів 
суспільної  діяльності;  актуалізуючи  функція  –  це  акти-
візація  різних  суб’єктів  суспільної  діяльності  шляхом 
реалізації  ними  інформаційної  політики;  геополітична  – 
формуються власні ресурси, створюючи нове середовище 
геополітичних відносин і конкуренції; соціальна – інфор-
маційний  простір  трансформує  суспільство  і  змінює  ха-
рактер та зміст соціальних відносин у всіх сферах: політи-
ці, культурі, науці, релігії тощо.

Із  урахуванням  зазначеного  зробимо  висновок,  що 
інформаційний простір у сфері реалізації правозахисних 
функцій  держави  має  належне  вираження  виключно  за 
умов демократії, де публічна влада сприяє та створює на-
лежні умови для його сталого розвитку, а не вводить цен-
зуру та жорсткий контроль за поширенням інформації.

У сучасних реаліях глобальною вимогою, у тому числі 
до нашої держави, є побудова громадянського суспільства, 
яке за високого рівня інформатизації та розвитку технологій 
зможе з часом зумовити перехід до рівня  інформаційного 
суспільства. Так, у Декларації принципів ООН «Побудова 
інформаційного суспільства –  глобальне  завдання в ново-
му тисячолітті» 2003 р. [8] зазначається прагнення головної 
міжнародної  інституції щодо  побудови  у  світі  відкритого 
для  всіх  і  спрямованого на розвиток  інформаційного  сус-
пільства,  в  якому  кожен міг  би  створювати  інформацію  і 
знання, мати до них доступ, користуватися і обмінюватися 
ними, з тим щоб дати окремим особам, громадам і народам 
можливість повною мірою реалізувати свій потенціал. 

Також  у  пункті  13  аналізованого  міжнародно-право-
вого  акта  вказується  на  те,  що  під  час  побудови  інфор-
маційного суспільства національні органи влади повинні 
приділяти першочергову увагу особливим потребам мало-
захищених  верств  населення,  у  тому  числі  особам  з  об-
меженими функціональними можливостями. Це свідчить 
про необхідність поглиблення на національному рівні ін-
форматизації сфери забезпечення сталої життєдіяльності 
осіб з інвалідністю, зокрема шляхом прийняття середньо-
строкових  державних  програм  і  стратегій,  провадження 
та розвитку інформаційних баз, державних реєстрів щодо 
вказаного питання.

На  виконання міжнародних  вимог  в Україні  відбува-
ється інтенсивна інформатизація більшості сфер людсько-
го життя та діяльності, а це є запорукою того, що новітні 
інформаційні технології невдовзі стануть визначальними 
чинниками  соціально-економічного  та  інтелектуально-
духовного  розвитку  українського  соціуму.  Новітньою 
сторінкою  законодавчого  врегулювання  процесу  станов-
лення  інформаційного  суспільства  та  розвитку  інформа-
ційного простору в Україні є Закон України «Про Основні 
засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на  
2007–2015  роки»  [9]  та  Стратегія  розвитку  інформацій-
ного  суспільства  в  Україні,  схвалена  розпорядженням  
Кабінету Міністрів України № 386-р від 15.05.2013 [10].

Із  метою  виконання  вказаних  цілей  вітчизняний  за-
конодавець  зобов’язав  органи  публічної  влади  створити 
цілісну систему законодавства, гармонізовану з нормами 
міжнародного  права  з  питань  розвитку  інформаційного 
суспільства,  зокрема  здійснити кодифікацію  інформацій-
ного законодавства. При цьому наголошено щодо дотри-
мання у своїй діяльності конституційних принципів, а та-
кож засад свободи створення, отримання, використання та 
розповсюдження інформації; об’єктивності, достовірнос-
ті,  повноти  і  точності  інформації;  гармонізації  інтересів 
людини,  суспільства  та  держави  в  інформаційній  діяль-
ності; гармонізації інформаційного законодавства та всієї 
системи вітчизняного законодавства.

Водночас  у  Плані  заходів  на  2013–2016  роки  щодо 
реалізації Стратегії реформування системи надання соці-

альних  послуг,  затвердженого  розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 13.03.2013 № 208-р  [11],  запропо-
новано пункти щодо вдосконалення  інформаційно-аналі-
тичної  системи  соціального  захисту  осіб  з  інвалідністю 
з  включенням до неї  відомостей про перелік  соціальних 
послуг, реєстру суб’єктів, які надають соціальні послуги, 
реєстру осіб, які отримують соціальні послуги; широкого 
інформування про надання соціальних послуг тощо.

Перераховані  державні  ініціативи  в  інформаційній 
сфері  є  надзвичайно  важливими  та  своєчасними.  У  той 
же час із об’єктивних і суб’єктивних причин політичного, 
економічного, соціального та іншого характеру більшість 
залишається на початковому рівні  виконання. Таким чи-
ном, першочерговим у вирішенні вказаних проблем є на-
лежна державна інформаційна політика України, яка має 
виразитися, в тому числі, в Стратегії забезпечення співп-
раці органів державної влади та органів місцевого само-
врядування з особами з інвалідністю. 

Основними завданнями цієї стратегії є сприяння: вдо-
сконаленню  нормативно-правового  масиву  щодо  розви-
тку  інформаційного  суспільства,  доступу  інвалідів  до 
інформації;  розробленню  та  впровадженню  ефективного 
механізму налагодження  комунікацій між публічною  ад-
міністрацією та  зазначеними особами; формуванню гро-
мадянської  культури  суспільства  –  виявлення  активної 
громадянської  позиції,  зокрема щодо  участі  осіб  з  інва-
лідністю  в  процесах  реалізації  інформаційної  державної 
політики, усвідомлення ними принципів співробітництва 
між публічною адміністрацією та громадянськими інсти-
тутами.

Реалізація  стратегії  дасть  змогу:  забезпечити подаль-
ший  розвиток  інформаційного  суспільства  та  зміцнення 
його  інститутів;  підвищити  рівень  забезпеченості  реалі-
зації прав  і  законних  інтересів відповідної категорії осіб 
в  інформаційній  сфері;  налагодити  комунікації  між  пу-
блічною адміністрацією та інвалідами; підвищити рівень 
громадянської  культури  суспільства,  активізувати  участь 
інвалідів у діяльності інститутів, формуванні та реалізації 
інформаційної державної політики; розвинути більш по-
зитивне  ставлення  в  суспільстві  до  інвалідів,  зумовлене 
систематичним  інформуванням  публічною  адміністраці-
єю щодо проблем інвалідності.

Крім  розвитку  зазначеного  виду  національних  стра-
тегій та програм, звертає на себе також увагу процедура 
ведення  та  наповнення  інформаційних  баз  і  державних 
реєстрів із питань правозахисту громадян, які у своїй біль-
шості не в повній мірі виконують функції щодо ефектив-
ного  вирішення  проблем  інвалідності. Включення  служ-
бами працевлаштування,  соціального  захисту  та  іншими 
компетентними  публічними  інституціями  до  власних  ін-
формаційних баз  відомостей про  інвалідів,  наприклад,  у 
так  звані  «групи  малозабезпечених  громадян»,  знижує 
можливість  оперативного  вирішення  ними  відповідних 
проблем. Окрім того, створюються додаткові перепони ін-
валідам для особистого отримання вказаного виду інфор-
мації з Інтернет-ресурсів у зв’язку з її розпорошеністю та 
слабкою систематизацією. 

Отже,  зазначені проблемні  аспекти можливо виріши-
ти, зокрема шляхом створення електронного ресурсу, при-
свяченого забезпеченню прав  і  законних  інтересів осіб з 
інвалідністю.  Питання  правового  врегулювання  адміні-
стрування пропонованого електронного ресурсу має бути 
закріплено в постанові Кабінету Міністрів України з по-
дальшим розвитком у відомчих актах Міністерства соці-
альної політики України. 

Висновки. Виходячи з вищевикладеного, слід зробити 
висновки, що наразі слід ефективніше розвивати держав-
ну політику щодо правового забезпечення інформаційного 
середовища, яке сприятиме належній суспільній  інтегра-
ції осіб з інвалідністю. Ця політика має реалізуватися че-
рез Стратегію  забезпечення  співпраці  органів  державної 
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влади  та  органів  місцевого  самоврядування  з  особами  з 
інвалідністю. Крім того, з метою сприяння доступу окрес-
леної категорії осіб до всіх необхідних публічних баз да-
них вважаємо за необхідне створення електронного ресур-
су, присвяченого забезпеченню прав і законних інтересів 

осіб з  інвалідністю. Запропоновані заходи є лише одним 
із перших етапів розвитку взаємодії осіб з інвалідністю та 
органів публічної влади, а тому аналізована проблематика 
залишається  актуальною  й  досі,  потребуючи  подальших 
наукових пошуків.
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ІНСТиТУЦІОНАЛьНиЙ МЕхАНІЗМ СиСТЕМи ІНФОРМАЦІЙНОї БЕЗПЕКи

INSTITUTIONaL MEChaNISMS Of ThE INfOrMaTION SECUrITy SySTEM
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доцент кафедри приватно-правових дисциплін 
Університету сучасних знань

У статті здійснено аналіз поглядів на організаційно-функціональну характеристику суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки, 
виділення їх рівнів. Автором досліджено проект Концепції інформаційної безпеки України від 09 червня 2015 року, розроблений Мі-
ністерством інформаційної політики України, сформульовано напрями вдосконалення інституціонального механізму сучасної системи 
інформаційної безпеки.

Ключові слова: система інформаційної безпеки, суб’єкти забезпечення інформаційної безпеки, національна безпека, інформаційна 
безпека.

В статье осуществлён анализ взглядов на организационно-функциональную характеристику субъектов обеспечения информацион-
ной безопасности, выделение их уровней. Автором исследован проект Концепции информационной безопасности Украины от 09 июня 
2015 года, разработанный Министерством информационной политики Украины, сформулированы направления совершенствования ин-
ституционального механизма современной системы информационной безопасности.

Ключевые слова: система информационной безопасности, субъекты обеспечения информационной безопасности, национальная 
безопасность, информационная безопасность.

The article deals the analysis of the organizational and functional characteristics of the subject of information security, the allocation of 
their levels. The author studied the draft of the Concept of information security of Ukraine dated June 09, 2015, developed by the Ministry of 
Information Policy of Ukraine, and formulated the ways of improvement of the institutional mechanism of modern information security .

Key words: information security, information security subjects, security, information security.

Постановка проблеми.  Правовому  регулюванню 
та  практичному  забезпеченню  інформаційної  безпеки 
України завжди приділялась належна увага науковців і 
законодавців. Останні роки стали надзвичайно важкими 
та вкрай загрозливими для національної безпеки Укра-
їни, саме тому у 2014‒2016 рр. було вжито ряд рішучих 
заходів організаційного  і правового характеру держав-
ного  значення,  спрямованих на врегулювання вказаної 
сфери та досягнення найвищого рівня національної без-
пеки.

Інформаційна безпека є не лише складовою національ-
ної, але й невід’ємною складовою економічної, екологіч-
ної,  соціальної,  оборонної,  політичної  безпеки.  Інфор-
маційна  безпека  є  багатогранним  соціальним  «явищем», 
«станом»,  «видом  діяльності»,  здійснюється  на  міжна-
родному, національному та галузевому рівнях, одночасно 
являючись  стратегічно  важливою  самостійною  сферою 
забезпечення національної безпеки, яка характеризує стан 
захищеності держави, суспільства та особи в інформацій-
ній сфері від зовнішніх і внутрішніх загроз.
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Стан дослідження. Загальні засади та проблемні пи-
тання національної безпеки та  інформаційної безпеки як 
її  складової  досліджувались  у  працях  В.Б.  Авер’янова,  
А.Б.  Агапова,  О.М.  Адрєєвої,  І.В.  Арістової,  О.М.  Бан-
дурки,  О.А.  Баранова,  Ю.М.  Батуріна,  І.Л.  Бачило,  
В.Т. Білоуса, В.М. Брижка, В.П. Горбуліна, В.М. Желіхов-
ського, Р.А. Калюжного, В.В. Костицького, В.К. Колпакова,  
А.Б.  Качинського,  Ф.М.  Медведя,  О.Г.  Даніляна,  
О.П. Дзьобаня, М.І. Панова та ін. 

Адміністративні, теоретичні та правові основи інфор-
маційної безпеки в державі взагалі та в окремих органах 
виконавчої  влади  зокрема  були  предметом  наукових  до-
сліджень  І.Р.  Березовської,  Б.А.  Кормича,  В.А.  Ліпкана,  
Г.М.  Линника,  О.В.  Логінова,  Ю.Є.  Максименка,  
О.В. Олійника, В.М. Петрика, Т.В. Субіної, В.М. Супруна, 
О.О. Тихомирова та ін. 

Мета статті – аналіз поглядів на організаційно-функ-
ціональну  характеристику  суб’єктів  забезпечення  інфор-
маційної  безпеки,  виділення  їх  рівнів,  формулювання 
напрямків  удосконалення  інституціонального  механізму 
сучасної системи інформаційної безпеки. 

Виклад основного матеріалу.  До  основних  причин 
низької ефективності системи забезпечення національної 
безпеки відносять:

‒ високу корумпованість і недостатній фаховий рівень 
керівників державних суб’єктів згаданої системи;

‒ відсутність суспільного консенсусу з ключових пи-
тань державного будівництва, а також належної взаємодії 
та координації дій між органами виконавчої влади і сило-
вими структурами, в тому числі під час проведення комп-
лексного огляду сектору безпеки та оборони;

‒ виконання окремими органами державної влади не-
властивих  для  них  функцій,  дублювання  їхніх  повнова-
жень, розпорошення сил і засобів, відсутність їх консолі-
дації;

‒ невідповідність правового регулювання дій суб’єктів 
забезпечення національної безпеки особливостям ситуації 
в безпековій сфері;

‒  незадовільні  якість  і  рівень  ресурсного  забезпечення 
суб’єктів системи забезпечення національної безпеки [1, с. 36]. 

Варто звернути увагу на спільну ознаку, властиву пе-
рерахованим  недолікам.  Фактично  відповідальність  за 
низький рівень національної безпеки науковці покладають 
на суб’єктів  їх забезпечення,  їх корумпованість, незлаго-
дженість дій, відсутність взаємодії та координації, рівень 
ресурсного забезпечення, дублювання повноважень тощо. 
Наведені причини та недоліки повною мірою відносяться 
і до інформаційної безпеки держави. 

Складовими сучасної системи безпеки є такі:
‒  доктрина  і  правова  основа,  якими  визначаються 

основні завдання  і принципи державної діяльності щодо 
захисту безпеки;

‒  інституціональний механізм, тобто сукупність між-
народних  і національних державних  і  громадських орга-
нів, які у своїй діяльності вирішують певні завдання щодо 
підтримання стану безпеки різних рівнів;

‒ методологічна база, тобто способи, засоби і ресурси, 
що використовуються для реалізації конкретних завдань у 
межах політики безпеки [2, c. 119].

М.Б. Левицькою запропоновано власну класифікацію 
суб’єктів забезпечення національної безпеки: 1) суб’єкти, 
діяльність яких безпосередньо підпорядкована завданням 
забезпечення національної  безпеки  як  у  комплексі,  так  і 
окремим  із  них  (Рада  національної  безпеки  і  оборони 
України, правоохоронні та інші державні виконавчі органи 
спеціальної компетенції); 2) суб’єкти, для яких така діяль-
ність є одним з основних, але не єдиним напрямом (вищі 
органи  законодавчої,  виконавчої  та  державної  влади);  
3) суб’єкти, для яких участь у забезпеченні національної 
безпеки  не  є  основною  діяльністю  (всі  інші  державні  й 
громадські організації) [3, с. 66].

Системний характер  інформаційної  безпеки дозволяє 
визначити її забезпечення як складний, комплексний вид 
діяльності, що висуває особливі вимоги до його структур-
ної характеристики. Ґрунтуючись на цьому, забезпечення 
інформаційної безпеки доцільно розглядати як цілеспря-
мовану діяльність,  провідним,  але не  єдиним елементом 
об’єктно-суб’єктного складу якої є держава [4, с. 165].

Аналіз наукових досліджень і законодавчих норм свід-
чить про плюралізм підходів до  суб’єктного  складу сис-
теми  забезпечення  інформаційної  безпеки.  Приділення 
достатньої уваги вказаному питанню є актуальним з огля-
ду на виклики та загрози, які постають перед державою в 
умовах реформ усіх сфер діяльності суспільства, обраного 
євроінтеграційного вектору, гібридної війни тощо. 

Суб’єкт  забезпечення  безпеки  –  одна  з  основних  ка-
тегорій,  що  використовується  для  розкриття  змісту  сис-
теми  забезпечення  як  національної,  так  і  інформаційної 
безпеки.  Традиційно  йому  приділяється  багато  уваги  на 
нормативно-правовому рівні, оскільки саме право в сучас-
ній правовій державі є  засобом визначення повноважень 
суб’єктів  державної  діяльності  та  окреслення  сфери  їх 
компетенції [5, с. 85].

Так, згідно з нормами Закону України «Про основи на-
ціональної безпеки» суб’єктами забезпечення національ-
ної безпеки є: Президент України; Верховна Рада України; 
Кабінет Міністрів  України;  Рада  національної  безпеки  і 
оборони  України;  міністерства  та  інші  центральні  орга-
ни  виконавчої  влади;  Національний  банк  України;  суди 
загальної юрисдикції; прокуратура України; Національне 
антикорупційне  бюро  України;  місцеві  державні  адмі-
ністрації  та  органи  місцевого  самоврядування;  Збройні 
Сили України, Служба безпеки України, Служба зовніш-
ньої  розвідки  України,  Державна  прикордонна  служба 
України та інші військові формування, утворені відповід-
но до законів України; органи і підрозділи цивільного за-
хисту; громадяни України, об’єднання громадян. 

У зв’язку з тим, що правові відносини у сфері держав-
ної політики  інформаційної безпеки залишаються невре-
гульованими,  в  наукових  дослідженнях цих  проблем пе-
реважає тенденція автоматичного надання всім суб’єктам 
забезпечення  національної  безпеки  повноважень  щодо 
забезпечення й інформаційної безпеки [6, с. 178]. Ми, без-
умовно, погоджуємось із тим, що надання всім суб’єктам 
забезпечення  національної  безпеки  повноважень  щодо 
забезпечення  та  інформаційної безпеки  є безпідставним, 
адже суб’єктам забезпечення  інформаційної безпеки від-
повідають окремі специфічні функції розробки та реаліза-
ції політики інформаційної безпеки.

Функція розробки державної політики  інформаційної 
безпеки включає в себе діяльність компетентних органів 
держави щодо встановлення стратегічних цілей, завдань, 
основних  принципів  і  напрямків  державної  діяльності  в 
цій сфері, розробку концепцій та рішень загальнодержав-
ного довгострокового  значення. Функція  реалізації  полі-
тики  інформаційної  безпеки  спрямована  на  досягнення 
тактичних  та  оперативних  цілей,  забезпечує  вирішення 
конкретних  завдань,  застосування  відповідних  засобів, 
форм і методів державного впливу на суспільні відносини 
в цій сфері [7, с. 157]. 

Функцію розробки державної політики інформаційної 
безпеки покладено на Президента України, Верховну Раду 
України, Раду національної безпеки і оборони, їх дорадчі 
та консультаційні органи та  ін. Проте не варто забувати, 
що участь у розробці державної політики  інформаційної 
безпеки  можуть  брати  міністерства,  органи  виконавчої 
влади, а також громадяни, надаючи свої пропозиції у ви-
гляді конкретних планів, заходів, концепцій, проектів або 
зауважень до вже існуючих.

В юридичній  літературі  зустрічається формулювання 
системи  органів  державної  влади  у  сфері  національної 
інформаційної  безпеки  як  сукупності  взаємовідносин 
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суб’єктів державного управління (органів державної вла-
ди),  які  проводять  державно-управлінську  діяльність  на 
основі розмежування компетенції між ними щодо об’єктів 
державного  управління  (сфери  суспільного життя)  з  ме-
тою  гарантування  конституційних  прав  та  свобод  люди-
ни  і  громадянина,  розвитку  громадянського  суспільства 
та  захищеності  інформаційного  суверенітету  держави  
[8, с. 29], та яка включає в себе дві складові: систему ор-
ганів законодавчої влади, що здійснюють функцію норма-
тивно-правового регулювання загальнодержавного керів-
ництва  у  сфері  забезпечення  інформаційної  безпеки,  та 
систему органів виконавчої влади, які виконують функцію 
часткового  формування  в  межах  наданих  повноважень  і 
реалізації  державної  політики  інформаційної  безпеки  в 
сучасних умовах [9, с. 152].

Під  системою  забезпечення  інформаційної  безпе-
ки  також  розуміють  організовану  державою  сукупність 
суб’єктів: державних органів і органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ і організацій незалежно від 
форм власності, громадських об’єднань, їх посадових осіб 
та  громадян,  що  здійснюють  діяльність,  спрямовану  на 
вирішення  завдань  реалізації  державної  політики  інфор-
маційної безпеки відповідно до їх адміністративно-право-
вого статусу, визначеного законодавством [6, с. 350]. 

Так,  наприклад,  сучасний  підхід  до  класифікації 
суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки запропоно-
вано в проекті Концепції інформаційної безпеки України 
від  09  червня  2015  року,  розробленої Міністерством  ін-
формаційної політики України [10]. У Концепції суб’єктів 
розподілено на суб’єктів забезпечення та суб’єктів реалі-
зації державної політики у сфері інформаційної безпеки.

Суб’єктами забезпечення інформаційної безпеки Кон-
цепція визначає: 

1) громадян України, об’єднання громадян, громадські 
організації та інші інститути громадянського суспільства;

2) Президента України, Верховну Раду України, Кабі-
нет Міністрів України, інші центральні органи виконавчої 
влади та органи сектору безпеки і оборони України;

3)  засоби  масової  інформації  та  комунікації  різних 
форм  власності,  підприємства,  заклади,  установи  та  ор-
ганізації різних форм власності, що здійснюють інформа-
ційну діяльність;

4) наукові установи, освітні та навчальні заклади Укра-
їни, які, зокрема, здійснюють наукові дослідження та під-
готовку фахівців за різними напрямами інформаційної ді-
яльності в галузі інформаційної безпеки.

Ураховуючи перспективу формування єдиного міжна-
родно-правового режиму  інформаційної безпеки, доціль-
но розширити вказаний перелік і додати міжнародні між-
урядові та міжнародні неурядові організації до суб’єктів 
забезпечення  інформаційної безпеки. Безсумнівним є  те, 
що  вдосконалення  національної  нормативної  бази  з  ін-
формаційної безпеки неможливе без урахування положень 
конвенцій,  директив,  рекомендацій  та  резолюцій  міжна-
родних організацій, які відіграють важливу роль у вдоско-
наленні національної правової доктрини та безпосередньо 
у формуванні системи забезпечення інформаційної безпе-
ки як державного, так і світового масштабу.

Додатковим  аргументом  на  користь  вказаного  твер-
дження  є  науковий  підхід  О.О.  Тихомирова,  який  спра-
ведливо відмітив, що значну частину концептуальних по-
ложень національних законодавств провідних країн світу 
у  сфері  безпеки,  зокрема  інформаційної,  визначають до-
мовленості, закріплені відповідними міжнародними акта-
ми, які є результатом діяльності міжнародних організацій, 
та  серед  суб’єктів  забезпечення  інформаційної  безпеки 
узагальнено  виділяє  три  групи:  міжнародні  організації; 
державу в особі державних організацій; недержавні орга-
нізації, громадяни та їх об’єднання [4, c. 86]. Надана кла-
сифікація ґрунтується на положеннях нормативного акту, 
який  на  сьогодні  вже  втратив  чинність,  але  заслуговує 

на ретельний аналіз  з метою запозичення позитивних та 
ефективних елементів тогочасної моделі Доктрини інфор-
маційної  безпеки  (Про Доктрину  інформаційної  безпеки 
України: Указ Президента України  від  08  липня  2009  р.  
№ 514/2009, втратив чинність на підставі Указу Президен-
та України № 504/2014), яким передбачались такі рівні за-
безпечення інформаційної безпеки:

‒ міжнародне забезпечення (міжнародне співробітни-
цтво в галузі забезпечення інформаційної безпеки, гаран-
тування інформаційного суверенітету держави, сприяння 
задоволенню  інформаційних  потреб  громадян  за  кордо-
ном);

‒ державне забезпечення (діяльність державних орга-
нізацій,  спрямована  на  забезпечення  інформаційної  без-
пеки);

‒ недержавне забезпечення  (діяльність громадських  і 
недержавних комерційних організацій та окремих грома-
дян (або інститутів громадянського суспільства), спрямо-
вана на сприяння державному забезпеченню інформацій-
ної безпеки).

Крім  того,  у  проекті  Концепції  конкретизовано 
суб’єктів реалізації державної політики у сфері інформа-
ційної  безпеки:  Служба  безпеки  України;  Міністерство 
внутрішніх  справ України; Міністерство  оборони Украї-
ни;  Служба  зовнішньої  розвідки  України;  Центральний 
орган  виконавчої  влади  із  спеціальним  статусом,  який 
забезпечує формування  та  реалізує  державну політику у 
сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформа-
ції, телекомунікацій і користування радіочастотним ресур-
сом України. 

Слід зазначити, що ні проектом Концепції, ні чинним 
законодавством коло обов’язків і повноважень суб’єктів із 
питань забезпечення інформаційної безпеки не визначено. 
Тим не менш, варто звернути увагу на позитивні та стра-
тегічно  важливі  норми,  передбачені  вказаним  докумен-
том. Так, на концептуальному рівні здійснюється спроба 
закріпити поняття інформаційної безпеки, національного 
інформаційного  простору,  визначено  основи  державної 
політики у сфері інформаційної безпеки, здійснення гро-
мадського контролю та державно-громадське партнерство 
у сфері реалізації державної інформаційної політики та за-
безпечення інформаційної безпеки.

О.В. Олійником у своєму монографічному досліджен-
ні  запропоновано  наступні  рівні  організаційно-функціо-
нальної системи забезпечення інформаційної безпеки.

І  рівень  –  стратегічний,  загальнодержавний,  який 
включає  Верховну  Раду  України,  Президента  України, 
Кабінет Міністрів України,  та полягає  у прийнятті  полі-
тичних рішень, законодавчого і нормативно-правового за-
безпечення, встановлення порядку міжнародного співро-
бітництва та ін.

ІІ  рівень  –  організаційно-виконавчий,  відомчо-тери-
торіальний,  який  включає  центральні  органи  виконавчої 
влади,  органи  місцевого  самоврядування,  правоохорон-
ні  органи  та  органи  судової  влади.  На  вказаному  рівні 
здійснюється  організаційне  і  методичне  забезпечення 
інформаційної  безпеки  у  відповідних  галузях  та  адміні-
стративно-правових  утвореннях,  координація  і  контроль 
діяльності  у  сферах  відповідальності  державно-владних 
структур. 

ІІІ рівень – критично важливі інфраструктури країни, 
до яких доцільне включення підприємств, установ, орга-
нізацій,  комунікацій  національного  інформаційного  про-
стору та  інших об’єктів, управління якими здійснюється 
з  використанням  електронно-комунікаційних  засобів  та 
інформаційних технологій.

ІV рівень – рівень суб’єктів невладного характеру, до 
яких відносяться громадяни України, їх об’єднання, дер-
жавні і приватні засоби масової інформації [6, c. 219‒220].

Перш  за  все,  слід  розуміти, що  визначення  суб’єктів 
не може бути виключно декларативним, лише законодавчо 
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закріплений перелік не дасть змоги ефективно виконувати 
завдання  із  забезпечення  безпеки  та  протистояти  загро-
зам.  Інформаційну  безпеку  різною  мірою  забезпечують 
всі без винятку органи влади (законодавчої, виконавчої та 
судової), громадяни та їх об’єднання, адже, як визначено 
в Конституції України, «..захист суверенітету  і  територі-
альної цілісності України, забезпечення її економічної та 
інформаційної безпеки є найважливішими функціями дер-
жави, справою всього Українського народу». 

Для досягнення мети  все ж  є  необхідність  розподілу 
ролей та функцій кожного суб’єкта, а також виокремлен-
ня спеціального органу (органів), який координує, переві-
ряє, контролює та акумулює результати з метою усунення 
недоліків  системи  і  зміцнення  стану  захищеності  націо-
нальних  інтересів  держави  й  суспільства  в  інформацій-
ній сфері. Під час аналізу  інституціонального механізму 
першочерговим є визначення керівного органу або орга-
нів у цій  ієрархії. Враховуючи неврегульованість у наці-
ональному  законодавстві  питань  інформаційної  безпеки, 
такі керівні функції мають бути законодавчо покладені на 
Президента України, Верховну Раду та Раду національної 
безпеки і оборони.

Для  вирішення  завдань  забезпечення  інформаційної 
безпеки  України  суб’єкти  забезпечення  інформаційної 
безпеки повинні ефективно взаємодіяти безпосередньо на 
організаційному та технічному рівні в установленому по-

рядку з іншими державними органами, органами місцево-
го  самоврядування,  об’єднаннями  громадян,  установами  
і підприємствами, громадянами, міжнародними організа-
ціями.

Висновки. Отже,  аналіз  інституціонального механіз-
му системи забезпечення інформаційної безпеки в сучас-
них умовах свідчить, що його ефективне функціонування 
можливе за наступних умов: розробка та прийняття Кон-
цепції інформаційної безпеки; оновлення законодавства, а 
саме внесення  змін до  законів  і положень,  які регламен-
тують  діяльність  суб’єктів  забезпечення  інформаційної 
безпеки,  взаємоузгодження  завдань  і функцій  із  забезпе-
чення  інформаційної  безпеки;  встановлення  механізму 
керівництва,  контролю  та  нагляду  у  сфері  забезпечення 
інформаційної  безпеки  з  чітким  розподілом  ролей  і  по-
вноважень; введення інституту відповідальності за нена-
лежний рівень організації дотримання вимог внутрішньої 
інформаційної безпеки; запровадження системи загальної 
підготовки суб’єктів забезпечення інформаційної безпеки 
до виконання покладених на них завдань;  активація вза-
ємодії та інформаційного обміну між суб’єктами забезпе-
чення інформаційної безпеки як ефективного інструменту 
вирішення покладених на них  завдань. Дотримання вка-
заних умов сприятиме впровадженню та реалізації дієвої 
політики інформаційної безпеки як основоположної скла-
дової всіх елементів національної безпеки. 
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ПРАВОВІ ЗАСАДи ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 
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Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського 

У статті розглянуто основні питання інформаційного забезпечення якості вищої освіти в Україні. Акцентовано увагу на імплементації 
міжнародно-правових норм у цій сфері. Визначено правові механізми забезпечення якості вищої освіти.

Ключові слова: правові засади, інформаційне забезпечення, вища освіта, система забезпечення якості освіти, державний стандарт.

В статье исследованы основные вопросы информационного обеспечения качества высшего образования в Украине. Акцентировано 
внимание на имплементации международно-правовых норм в данной сфере. Определены правовые механизмы обеспечения качества 
высшего образования.

Ключевые слова: правовые основы, информационное обеспечение, высшее образование, система обеспечения качества образо-
вания, государственный стандарт.

In this article the main issues of information provide of the system of quality of the high education in Ukraine were showed. The Attention was 
accented to implementation (introduction) of the international legal customs in this sphere. The legal mechanisms of information providing of the 
system of quality of the high education were determined.

Key words: fundamentals of law, information providing, high education, system of the high education quality providing, state norm.

Постановка проблеми. Політико-правова  ситуація, 
яка  склалася  в  Україні,  прагнення  нашої  держави  по-
будувати  інформаційне  суспільство  та  на  конкурентних 
засадах  увійти  до  світового  співтовариства  потребують 
прискорення  реформування  освітньої  системи.  Переду-
сім необхідно створити правові засади для розвитку без-
перервної освіти, забезпечити правове підґрунтя функці-
онування освітніх закладів, орієнтованих на задоволення 
попиту  осіб  здобути  освітню  і  професійну  підготовку, 
необхідну в інформаційну епоху. 

Правове  регулювання  інформаційного  забезпечення 
діяльності вищого навчального  закладу  (далі – ВНЗ) не-
обхідно вдосконалити в кількох напрямах, що є найбільш 
актуальними. Першим напрямом є правове унормування 
забезпечення якості вищої освіти, що в контексті побудови 
й розвитку інформаційного суспільства набуває особливої 
актуальності у вітчизняному інформаційному просторі.

Стан дослідження.  Окремі  питання  правового  регу-
лювання інформаційного забезпечення діяльності у сфері 
освіти  були  висвітлені  такими  вітчизняними  та  інозем-
ними  дослідниками,  як  І.Ю.  Алєксєєва,  В.В.  Астахова,  
Д.І. Бойков, А.А. Вавілова, В.С. Грехнєв, Б.В. Деревянко, 
О.О. Дольська, Б.Б. Жаксибаєва, І.С. Кондіус, О.З. Кудаш-
кіна, О.В. Матвійчук-Юдіна, О.В. Оверчук, Л.П. Поляко-
ва, Т.В. Рижа, О.В. Співаковський, А.М. Тихонов, Н.В. Ти- 
хомирова, Р.М. Шевчук. Однак загалом правові засади ін-
формаційного забезпечення якості вищої освіти в Україні 
є малодослідженими та потребують наукових розвідок. 

Метою статті є визначення основних питань правово-
го вдосконалення механізмів інформаційного забезпечен-
ня якості вищої освіти в Україні.

Виклад основного матеріалу.  Закон  України  «Про 
вищу освіту» [1] установлює чіткі гарантії й відповідаль-
ність держави щодо забезпечення якості вищої освіти, що 
є надзвичайно  важливою умовою входження України до 
Європейського простору вищої освіти. Автономізація ді-
яльності  ВНЗ  та  розширення  їх  прав  у  самоуправлінні, 
що є головною філософією зазначеного Закону, одночасно 
підвищують  і  відповідальність  колективів ВНЗ  за  якість 
наданих освітніх послуг. 

Відповідно до ст. 1 Закону [1], автономія ВНЗ – само-
стійність, незалежність і відповідальність ВНЗ у прийнятті 

рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації 
освітнього  процесу,  наукових  досліджень,  внутрішнього 
управління, економічної та іншої діяльності, самостійного 
добору й розстановки кадрів у межах, установлених цим 
Законом. Фактична реалізація цієї норми має велике зна-
чення  для  розвитку ВНЗ,  передусім має  реалізовуватись 
через удосконалення системи інформаційного забезпечен-
ня їх освітньої, управлінської, інноваційної діяльності.

Положення  Закону України  «Про  вищу  освіту»  [1]  у 
частині  автономізації  відповідають  досвіду  діяльності 
ВНЗ провідних держав світу. Так, у Польщі реальна авто-
номізація ВНЗ була однією з прерогатив стратегії розвитку 
ВНЗ. Керівництво ВНЗ задекларувало принципи автономії 
закладів освіти, право визначати самостійно зміст освіт-
ніх послуг  і нести відповідальність за якість  їх надання. 
Унесення  відповідних  змін  до  законодавства  дало  змогу 
Конференції ректорів ВНЗ та Вищій раді шкільництва як 
вищим  органам  освітнього  самоврядування  мати  право 
вето на ті нормативні акти, що стосуються організації на-
вчального процесу і становлять зміст автономії ВНЗ [2]. 

Із  цими  нормами  законодавства  Польщі  кореспонду-
ються  норми  Закону України  «Про  вищу  освіту»  [1],  де 
зазначено, що права ВНЗ, які визначають його автономію, 
встановлені цим Законом, не можуть бути обмежені інши-
ми  законами чи нормативно-правовими актами. Однак у 
діяльності ВНЗ України наявні системні, організаційні та 
правові недоліки, що уповільнюють процес розвитку. Мі-
ністерством освіти і науки України ініційовано курс на мо-
дернізацію вищої освіти, реформування мережі ВНЗ. Так, 
у Листі Міністерства освіти і науки від 2014 року вказано, 
що наявна мережа навчальних закладів набагато переви-
щує потреби України, оскільки в більшості країн світу з 
населенням, сумірним із населенням України за кількістю 
й віком, кількість державних ВНЗ (університетів) є значно 
меншою. Наприклад, у Великобританії є 96 ВНЗ, Франції – 
78, Іспанії – 47, Італії – 65, тоді як в Україні існує 215 ВНЗ  
IIІ–IV рівнів акредитації [3]. У ФРН на значно більшу, по-
рівняно з українською, кількість населення та 1,5 млн. сту-
дентів припадає всього лише 330 ВНЗ [4, с. 372].

Одним із першочергових завдань ВНЗ в таких умовах 
буде підвищення якості вищої освіти. Задля вивчення до-
свіду правового регулювання питання підвищення якості 
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вищої  освіти  й  забезпечення  інформаційного  супроводу 
цього  процесу  звернемось  до  міжнародних  програмних 
документів.

Європейська  мережа  гарантії  якості  у  вищій  освіті 
(ENQA) була утворена у 2000 році. Основою її створення 
стали пілотний проект «Європейський пілотний проект із 
оцінювання якості вищої освіти» (1994–1995 років), мате-
ріали Рекомендацій Єврокомісії (98/561/EC від 24 вересня 
1998  року)  з  європейського  співробітництва  в  питаннях 
гарантії  якості  у  вищій  освіті  й  текст  Болонської  декла-
рації 1999 року. Задля формування системи забезпечення 
якості вищої освіти в Болонському процесі міністри кра-
їн-учасниць у Берлінському комюніке 2003 року доручили 
ENQA через її членів у співпраці з Європейською асоціа-
цією університетів (EUA), Європейською асоціацією ВНЗ, 
що не є університетами (EURASHE), і Європейським сту-
дентським міжнародним бюро (ESIB), які утворили групу 
Е4, розробити «узгоджені стандарти, процедури та реко-
мендації  із  забезпечення  якості».  Розроблені  стандарти 
й рекомендації – European quality assurance standards and 
guidelines (ESG) – були схвалені на конференції в Бергені 
2005 року [5]. 

Призначення цих стандартів і рекомендацій – надання 
допомоги і спільних орієнтирів для ВНЗ під час розробки 
власних  систем  забезпечення  якості  й  агенцій,  які  здій-
снюють незалежні перевірки. Крім того, стандарти ство-
рюють спільну основу для діяльності як закладів освіти, 
так і агенцій із забезпечення якості.

В  основу  Європейської  системи  забезпечення  якості 
освіти  покладено Європейські  стандарти  й  рекомендації 
(далі – ЄСР), що втілені в таких принципах: 

– висока якість наданої вищої освіти є пріоритетом для 
всіх  суб’єктів  освітніх  правовідносин  (здобувачів,  ВНЗ, 
роботодавців і держави загалом);

– широкій  автономії ВНЗ  повинна  відповідати  їх  го-
товність нести відповідальність за прийняті рішення; 

–  зовнішня  система  якості  наданих  освітніх  послуг 
функціонує виключно з метою дотримання прав здобува-
чів вищої освіти й не повинна надто ускладнювати роботу 
ВНЗ.

Правові  особливості  визначення  критеріїв  оцінюван-
ня якості освіти полягають у тому, що такі права ВНЗ, які 
становлять  сутність  його  автономії,  реалізуються  через 
стимулювання інновацій в освітніх стандартах, самостій-
не визначення й удосконалення змістової компоненти про-
грам планів підготовки.

ВНЗ  як  суб’єкт права,  до юридичних обов’язків  яко-
го  належить  створення  досконалої  внутрішньої  системи 
якості  освіти  й  відповідність  умовам  зовнішньої  якості 
системи освіти, під час взаємодії щодо створення та функ-
ціонування цих систем повинен комплексно реалізовувати 
конкретні завдання, серед яких – забезпечення здобувачів 
кадровою,  науковою,  інформаційною,  навчальною, мате-
ріально-технічною,  організаційною  й  іншими  компонен-
тами;  контроль  за  якістю  наданих  послуг  на  рівні  ВНЗ, 
держави та міжнародних інституцій.

ЄСР діють на трьох основних рівнях: внутрішнє забез-
печення якості у ВНЗ; зовнішнє забезпечення якості, яке 
контролюють спеціальні агенції; забезпечення якості в ді-
яльності агенцій із зовнішнього забезпечення якості. Фак-
тично це три рівні контролю, що здійснюються суб’єктами 
незалежно один від одного, при цьому суб’єкти не пере-
бувають у відносинах підпорядкування. Правове регулю-
вання якості наданих освітніх послуг здійснюється з ме-
тою забезпечення прозорості та ефективності відповідних 
процедур.

Визначати зміст і сутність програми, процедур є пра-
вом ВНЗ. Нормативними документами ВНЗ визначаються 
стратегія й тактика забезпечення якості освіти, забезпечен-
ня механізмів, спрямованих на її стабільне вдосконалення. 
Однак  указані  документи  розробляються  із  залученням 

усіх учасників освітніх правовідносин, доводяться до ві-
дома всіх зацікавлених осіб і мають публічний характер. 

Розробка, прийняття й затвердження програм і дипло-
мів ВНЗ  здійснюється  відповідно  до  визначеного  плану, 
включає в себе результати системного моніторингу якості 
освіти, має офіційний механізм затвердження.

Під час  здійснення оцінювання студентів ВНЗ послі-
довно використовують ті критерії та механізми, що були 
оприлюдненні в офіційних документах. Результати оціню-
вання не оприлюднюються, однак воно має здійснюватись 
прозоро й відповідати заявленим критеріям. 

Також  ВНЗ  встановлюють  вимоги  до  кваліфікації  та 
компетентності науково-педагогічних працівників, крите-
рії й вимоги, яким повинні відповідати працівники, затвер-
джуються  в  установленому  порядку. Під  час  зовнішньої 
перевірки  якості  наданої  освіти  професійна  підготовка 
працівників є одним із ключових факторів, що впливає на 
результати оцінювання. 

Установлюючи  вимоги  до  якості  наданої  освіти  й 
рівня  засвоєння  затверджених  програм,  ВНЗ  одночасно 
зобов’язані створити умови, які б давали можливість ука-
зані вимоги виконувати. Тобто відповідальність за наявні 
ресурси  та  їх  достатність  під  час  підготовки  здобувачів 
освіти  покладена  на  ВНЗ.  Важливим  обов’язком  ВНЗ  є 
системний збір, аналіз, відповідне використання інформа-
ції про ефективне управління своєю діяльністю. Інформа-
ція про навчальні програми та кваліфікації повинна бути 
опублікована [5]. 

4  березня  2008  року  в  Брюсселі  (Бельгія)  було  ство-
рено  Європейський  реєстр  забезпечення  якості  (EQAR). 
Головною умовою включення до реєстру є відповідність 
ЄСР і низка інших критеріїв, визначених на конференції в 
Лондоні 2007 року [5]. Метою діяльності EQAR є забезпе-
чення прозорої й доступної інформації про надійні агенції 
із  забезпечення  якості  освіти, що  працюють  у Європі,  а 
також сприяння мобільності студентів і підвищення дові-
ри до ВНЗ.

У  травні  2015  року  на  Міністерській  конференції  в 
Єревані  була  ухвалена  нова  редакція  Стандартів  і  реко-
мендацій  щодо  забезпечення  якості  у  Європейському 
просторі вищої освіти (далі – Стандарти) [6]. У розробці 
і  прийнятті Стандартів  узяли участь  усі  зацікавлені  сто-
рони, що дало  змогу вибудовувати  їх на правових прин-
ципах неупередженості  й  відкритості. Документ містить 
розроблені  уніфіковані  механізми  для  забезпечення  всіх 
трьох рівнів  забезпечення якості освіти,  а  також перелік 
стандартів. Розроблені Стандарти є правовою основою за-
безпечення якості вищої освіти в Європейському просто-
рі, сприяють підвищенню якості навчання та академічній 
мобільності студентів.

У США моніторинг якості професійної підготовки ма-
гістрів  ІТ  здійснюється  шляхом  визначення  залишкових 
знань, початкового контролю знань, тестових самопереві-
рок  студентів  і  підсумкового  контролю  якості  засвоєних 
знань  і  навичок,  анкетування після  закінчення програми 
навчання, виконання наукового проекту [7, с.13].

В  Узбекистані  з  метою  підвищення  відповідальності 
професорсько-викладацького  складу  за  результати  своєї 
роботи  розроблено  механізм  рейтингового  оцінювання 
викладачів,  який  забезпечує  зацікавленість  викладачів  у 
підвищенні  кваліфікації,  проходженні  атестації  й  аналі-
зі  досягнутих  результатів.  Професорсько-викладацький 
склад ВНЗ Узбекистану кожні три роки проходить курси 
перепідготовки та підвищення кваліфікації, у т. ч. в зару-
біжних ВНЗ [4, с. 446].

Приєднавшись  до  Болонського  процесу,  Україна  взя-
ла  на  себе  зобов’язання  проводити  роботу  з  приведення 
правових  норм,  що  регулюють  забезпечення  якості  на-
ціональної освіти, у відповідність до європейських стан-
дартів.  Використання  кращого  міжнародного  досвіду 
позитивно вплине на створення правового підґрунтя для 
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функціонування національної системи забезпечення якос-
ті освіти. Наразі в Україні, згідно із Законом України «Про 
вищу освіту»  [1],  створюється державний орган, що має 
принципово новий статус, – Національне агентство із за-
безпечення  якості  вищої  освіти  (далі  –  НАЗЯВО).  Сама 
ідея створення такого органу запозичена з європейського 
законодавства  й  потрібна  для  запровадження  в  Україні, 
оскільки недоліком функціонування наших державних ор-
ганів є поєднання функцій забезпечення здійснення прав 
людини та одночасно контролю за таким забезпеченням. 
Тобто державні органи приймають документи на виконан-
ня функцій держави, вони ж ці функції здійснюють і самі 
контролюють свою роботу. Створення окремого органу з 
функцією контролю створить правову основу для реаль-
ного моніторингу якості  вищої освіти. При цьому такий 
орган  контролюватиме  здійснення  самоаналізу  результа-
тів освітньої діяльності та системи управління якістю на-
вчального процесу у ВНЗ. 

Наступним  напрямом  інформаційного  забезпечення 
якості вищої освіти, який потребує правового закріплення 
та безпосередньо впливає на розвиток інформаційного за-
безпечення діяльності ВНЗ, є стандартизація інформацій-
них продуктів, а саме засобів діагностики якості освіти. 

Стандартизація  є  одним  із  невід’ємних  будівельних 
блоків  інформаційного  суспільства,  оскільки  міграція 
студентів вимагає уніфікації освітніх програм  і методик. 
Особливу  увагу  варто  приділити  розробці  і  прийняттю 
міжнародних  стандартів.  Розробка  й  використання  від-
критих,  функціонально  сумісних  недискримінаційних  і 
зумовлених попитом стандартів дасть змогу забезпечити 
потреби  користувачів  і  споживачів,  сприятиме  розвитку 
й  поширенню  використання  ІКТ. Міжнародні  стандарти 
мають на меті створення середовища, в якому споживачі 
можуть мати доступ до послуг по всьому світу, незалежно 
від застосованої технології [8, п. 44].

У новому Законі України «Про вищу освіту» [1] зафік-
совано поняття системи стандартів вищої освіти. Система 
стандартів вищої освіти функціонує на трьох рівнях: дер-
жавному, галузевому та на рівні окремого ВНЗ. Стандарти 

вищої освіти є основою оцінювання якості вищої освіти і 
професійної підготовки, а також якості освітньої діяльнос-
ті ВНЗ незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм 
навчання. 

У  Законі  України  «Про  вищу  освіту»  [1]  визначено, 
що до складу державного стандарту вищої освіти (далі – 
ДСВО)  входить  перелік  кваліфікацій  за  вiдповiдними 
освітньо-кваліфікаційними  рівнями;  перелік  напрямів  і 
спеціальностей,  за  якими  відбувається підготовка  здобу-
вачів  вищої  освіти,  а  також  зафіксовано  вимоги  до  всіх 
освітніх рівнів.

Нормативною складовою галузевих стандартів є освіт-
ньо-професійні  програми  та  характеристики,  засоби  ви-
значення  якості  вищої  освіти.  Локальні  стандарти  ВНЗ 
містять змінну складову, а саме навчальні плани всіх дис-
циплін,  змінні  складові  засобів  визначення  якості  вищої 
освіти, освітньо-професійних програм і характеристик.

У  межах  дослідження  нас  цікавить  така  складова 
ДСВО, як засоби діагностики якості вищої освіти. 

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про вищу осві-
ту» [1], засобами діагностики якості вищої освіти є уніфі-
ковані методики, що визначають кількісні та якісні показ-
ники здобутих особою компетентностей. 

Тобто за допомогою засобів діагностики якості вищої 
освіти,  які  затверджуються  спеціально  уповноваженим 
центральним органом виконавчої влади в галузі освіти й 
науки, оцінюється відповідність рівня якості наданої ви-
щої освіти вимогам установлених стандартів. 

Висновки.  Правовими  особливостями  внутрішнього 
забезпечення якості контролю освіти є прийняття в кож-
ному ВНЗ відповідних норм, що передбачають здійснен-
ня  конкретних  процедур  і  забезпечення  функціонування 
систем  якості  контролю.  З  метою  належного  правового 
регулювання  моніторингу  якості  вищої  освіти  в  Украї-
ні  в  структурі  національної  системи  моніторингу  якості 
освіти необхідно створити відкриту загальнонаціональну 
програму  оцінювання  знань  і  досягнень  здобувачів  ви-
щої освіти й викладачів ВНЗ, розробити правову основу 
її функціонування.
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Стаття присвячена дослідженню наявної процедури реєстрації декларацій про початок будівельних робіт і про готовність об’єкта до 
експлуатації. Розглядаються теоретичні та практичні питання, пов’язані з можливими порушеннями авторського права. Визначаються 
недоліки механізму захисту авторських прав у сфері архітектури й містобудування та напрями їх подолання.
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Статья посвящена исследованию существующей процедуры регистрации деклараций о начале строительных работ и о готовности 
объекта к эксплуатации. Рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с возможными нарушениями авторского 
права. Определяются недостатки механизма защиты авторских прав в сфере архитектуры и градостроительства и пути их преодоления.
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The article is devoted to research of the existing procedure of registration of declarations about the beginning of construction works and 
readiness of the object for exploitation. There was considered theoretical and practical issues related to possible copyright violations. It was 
determined the disadvantages of the mechanism of protection of copyrights in the field of architecture and urban planning and its overcoming.
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Постановка проблеми. Сьогодні питання належного 
захисту авторських прав у сфері архітектури й містобуду-
вання потребують пильної уваги з боку як науковців, так 
і  законодавців. Це пов’язано передусім  із  тим, що недо-
сконалість процедури реєстрації  декларацій про початок 
будівельних робіт  і про готовність об’єкта може спричи-
нити порушення прав авторів, унеможливлює здійснення 
належного авторського нагляду, що, у свою чергу, актуалі-
зує проведене дослідження.

Стан дослідження. Указані питання були предметом 
вивчення  таких  учених,  як  Б.  Антимонов,  Є.  Гаврилов,  
Я. Гевірц, С. Гінзбург, І. Грінгольц, М. Діканський, Х. Пі-
зуке,  Н.  Райгородський,  О.  Сергєєв,  В.  Серебровський,  
Л. Тимофієнко та інші. На жаль, питання захисту прав ав-
торів  у  сфері  архітектури  й  містобудування  залишалися 
поза увагою.

Метою статті є дослідження процедури реєстрації декла-
рацій про початок будівельних робіт і про готовність об’єкта 
до експлуатації, визначення її недоліків і надання пропозицій 
щодо вдосконалення законодавства в цій галузі.

Виклад основного матеріалу. Момент  виникнення 
прав  (права  власності  на  нерухомість,  на  земельну  ді-
лянку,  право  користування  земельною  ділянкою  тощо) 
пов’язується  законодавцем  із  моментом  державної  ре-
єстрації  права. Так,  згідно  зі  ст.  331 Цивільного  кодексу 
України, якщо право власності на нерухоме майно відпо-
відно до закону підлягає державній реєстрації, право влас-
ності виникає з моменту державної реєстрації [1].

Аналогічно  врегульовано  й  виникнення  права  на  зе-
мельну ділянку. Згідно зі ст. 125 Земельного кодексу Украї-
ни, право власності на земельну ділянку, а також право по-
стійного користування та право оренди земельної ділянки 
виникають із моменту державної реєстрації цих прав [2].

Законодавство про авторське право, зокрема ст. 11 За-
кону України «Про авторське право і суміжні права», та-
кож передбачає як важливий важіль захисту цього об’єкта 
інтелектуальної  власності  його  реєстрацію.  Але,  на  від-

міну  від  вищенаведених  норм  чинного  законодавства, 
що  регулюють  виникнення  прав  на  нерухомість,  на  зе-
мельну  ділянку,  реєстрація  авторського  права  на  твір  не 
є  обов’язковою,  її  наявність  (чи  відсутність)  не  впливає 
на виникнення в автора прав на його твір. Адже авторське 
право  виникає  з  моменту  створення  твору  й  вираження 
його в матеріальному або на матеріальному носії [3].

Але в практичній площині простежуються порушення 
авторських прав, які,  згідно з чинною та визначеною за-
конодавством України процедурою,  спричиняються  саме 
державною реєстрацією, точніше, недосконалістю проце-
дури її здійснення.

Як відомо, закон передбачає охорону творів архітекту-
ри,  виражених як проекти, документація,  а  також як по-
будований об’єкт архітектурної діяльності [3].

Із набуттям чинності з 12 березня 2011 року Законом 
України «Про регулювання містобудівної діяльності»  за-
будовники мають право виконувати підготовчі роботи, бу-
дівельні роботи або введення в експлуатацію об’єктів на 
підставі реєстрації відповідних декларацій [4].

Декларативний  принцип  –  принцип,  згідно  з  яким 
суб’єкт  господарювання  набуває  права  на  провадження 
певних дій щодо здійснення господарської діяльності без 
отримання документа дозвільного характеру шляхом по-
відомлення  адміністратора  або  відповідного  дозвільного 
органу про відповідність його матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства.

Відповідно до Порядку виконання підготовчих та бу-
дівельних робіт, який затверджено Постановою Кабінету 
Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 466, у де-
кларації  про  початок  будівельних  робіт,  зокрема,  необ-
хідно  зазначати  особу,  яка  здійснює  технічний  нагляд, 
розробника  (проектанта)  проектної  документації,  відо-
мості про головного архітектора проекту й головного ін-
женера проекту, особу, яка здійснює авторський нагляд, 
інформацію про генерального підрядника  (додаток № 5 
до Порядку) [5].
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У свою чергу, згідно з Порядком прийняття в експлуа-
тацію закінчених будівництвом об’єктів, який затвердже-
ний Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 
2011 року № 461, у декларації про готовність об’єкта до 
експлуатації необхідно зазначати, зокрема, відомості про 
відповідальну особу – інженера з технічного нагляду,  ін-
формацію про генерального підрядника, інформацію про 
відповідальних осіб проектувальника (генерального про-
ектувальника) – головного архітектора, інженера проекту, 
особу,  яка  здійснює  авторський  нагляд,  інформацію  про 
проектну документацію (додаток № 3 до Порядку) [6].

Наявна процедура реєстрації декларацій робить мож-
ливим порушення авторських прав та унеможливлює здій-
снення належного авторського нагляду.

Гіпотетично  можлива  така  ситуація.  Автор  (колектив 
авторів)  розробив проект будівництва. Цей проект прохо-
дить державну експертизу, відповідає вимогам Державних 
будівельних  норм.  У  зв’язку  з  розірванням  відповідного 
договору  із  замовником на розроблення проекту  автор не 
отримує  авторської  винагороди.  При  цьому  замовник  за-
значає в поданих на реєстрацію деклараціях іншого автора 
(іншу проектну організацію, наприклад). Спочатку реєстру-
ється декларація про початок будівельних робіт, потім – про 
готовність об’єкта до експлуатації. У результаті  замовник 
здійснює державну реєстрацію об’єкта будівництва.

У цьому випадку порушуються авторські права: про-
ект будівництва публікується без згоди автора, використо-
вується (реалізується) без згоди автора та без забезпечен-
ня його участі в реалізації. Крім того, порушуються також 
державні будівельні норми, зокрема авторський  і техніч-
ний нагляд не здійснюються.

Натомість  замовник  (порушник  авторського  права  в 
цьому випадку) використовує факт реєстрації декларацій 
як  підтвердження  належності  авторства  проекту  іншій 
особі та правомірності своїх дій.

Зважаючи на факт порушення авторських прав, автор 
звертається  до  Державної  архітектурно-будівельної  ін-
спекції (орган, який здійснює реєстрацію декларацій). 

Згідно з пунктом 28 Порядку прийняття в експлуата-
цію  закінчених  будівництвом  об’єктів,  у  разі  виявлення 
інспекцією  наведених  у  декларації  недостовірних  даних 
(установлення факту, що на дату реєстрації декларації ін-
формація, яка зазначалося в ній, не відповідала дійсності, 
й/або  виявлення  розбіжностей між даними,  зазначеними 
в декларації), які не є підставою вважати об’єкт самочин-
ним будівництвом, відповідно до статті 39-1 Закону Украї-
ни «Про регулювання містобудівної діяльності», інспекція 
письмово повідомляє замовника протягом одного робочо-
го дня з дня такого виявлення.

Замовник зобов’язаний протягом трьох робочих днів із 
дня  самостійного  виявлення  технічної  помилки  (друкар-
ської, граматичної, арифметичної) в зареєстрованій декла-
рації  або  отримання  відомостей про  виявлення  недосто-
вірних даних подати достовірні дані щодо інформації, яка 
потребує змін, для внесення їх інспекцією до єдиного ре-
єстру шляхом подання особисто або надсилання інспекції 
рекомендованим листом з описом укладення заяви за уста-
новленою формою, декларації,  в  якій  виявлено  технічну 
помилку  або  недостовірні  дані,  в  одному примірнику  та 
декларації,  в  якій  враховано  зміни,  у  двох  примірниках. 
Відомості щодо внесення даних, зазначених у декларації, 
в якій виявлено технічну помилку або недостовірні дані, 
підлягають виключенню з єдиного реєстру в установлено-
му порядку.

На  декларації,  в  якій  виявлено  технічну  помилку,  у 
верхньому лівому куті проставляється відмітка «У зв’язку 
із змінами, внесеними декларацією від ___ 20__р. № ____, 
ця декларація втратила чинність» із зазначенням дати, під-
пису посадової особи, що скріплюється печаткою.

У свою чергу, відповідно до пункту 29 вказаного По-
рядку,  у разі  виявлення  інспекцією недостовірних даних 

(установлення факту, що на дату реєстрації декларації ін-
формація, яка зазначалася в ній, не відповідала дійсності, 
та/або виявлення розбіжностей між даними, зазначеними 
в декларації), наведених у зареєстрованій декларації, які 
є  підставою  вважати  об’єкт  самочинним  будівництвом, 
зокрема якщо він збудований або будується на земельній 
ділянці, що не  була  відведена для цієї мети,  або без  до-
кумента,  який  дає  право  виконувати  будівельні  роботи, 
чи належно затвердженого проекту або будівельного пас-
порта,  реєстрація  такої  декларації  підлягає  скасуванню 
інспекцією.

Інспекція скасовує реєстрацію декларації шляхом ви-
дачі відповідного наказу й виключає запис про її реєстра-
цію з єдиного реєстру протягом п’яти робочих днів із дня 
виявлення факту подання недостовірних даних, наведених 
у декларації, які є підставою вважати об’єкт самочинним 
будівництвом.

Інспекція скасовує реєстрацію декларації за рішенням 
суду про скасування реєстрації декларації, що набрало за-
конної сили [6].

Аналогічно  врегульоване  питання  скасування  декла-
рацій у випадку внесення в них недостовірних даних і в 
Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт [5].

Повертаючись  до  ситуації,  яка  як  приклад  наведена 
вище, можна стверджувати, що зазначення замовником у 
декларації іншого автора не свідчить про самочинність бу-
дівництва, а тому можна припустити, що проект пройшов 
експертизу й не містить порушень державних будівельних 
норм.

У такому випадку, ураховуючи, що не всі недостовірні 
дані, внесені замовником будівництва в декларації, є під-
ставою для скасування останніх, автор позбавлений мож-
ливості вплинути на процес уведення об’єкта будівництва 
в експлуатацію та реєстрації права власності замовника на 
такий об’єкт, незважаючи на те що останній побудований 
за його проектом.

З  іншого боку,  зважаючи на положення п.  28  вищев-
казаного Порядку, можна стверджувати, що  інспекція не 
зможе дієво вплинути на порушника в разі виявлення не-
достовірних даних (таких як зазначення «несправжнього» 
автора проекту), оскільки не зможе скасувати декларацію.

Наведену гіпотетичну ситуацію добре ілюструє реаль-
них приклад із судової практики.

23 липня 2012 року між ТОВ НВП «Гарпун» і ПАТ «Іс-
кра» було укладено низку договорів на виконання проек-
тно-кошторисної документації по об’єкту «Комплекс для 
сушіння та очистки зерна на базі зерносушарки STRAHL 
FR 3500 в с. Басівка Сумської області».

На виконання вказаних договорів ТОВ НВП «Гарпун» 
розробив (виконав) архітектурний проект «Комплекс для 
сушіння та очистки зерна на базі зерносушарки STRAHL 
FR 3500 в с. Басівка Сумської області».

09 лютого 2011 року ПАТ «Іскра» в односторонньому 
порядку розірвало з ТОВ НВП «Гарпун» договірні відно-
сини, хоча станом на цю дату об’єкт був повністю спро-
ектований і побудований, залишалося лише ввести його в 
експлуатацію.

У зв’язку з необхідністю ввести об’єкт в експлуатацію 
та для проходження державної експертизи проекту будів-
ництва ПАТ «Іскра» залучило на договірних засадах нову 
проектну організацію – приватне підприємство «Іоланта-
Волинь». 

ТОВ НВП «Гарпун» неодноразово зверталось до міс-
цевої  Державної  архітектурно-будівельної  інспекції  й 
пояснювало,  що  ПАТ  «Іскра»  намагається  отримати  до-
звільну документацію на будівництво об’єкта на підставі 
проектної  й містобудівної  документації,  розробленої  по-
зивачем.

Як зазначалось раніше, з приводу підрядних відносин 
стосовно  проектування  та  будівництва  об’єкта  «Комп-
лекс для сушіння та очистки зерна на базі зерносушарки 
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STRAHL FR 3500 в с. Басівка Сумської області» між ТОВ 
НВП  «Гарпун»  і  ПАТ  «Іскра»  господарськими  судами 
прийнято низку судових рішень. Під час розгляду однієї 
зі справ представники ТОВ НВП «Гарпун» дізналися про 
існування декларації про початок виконання будівельних 
робіт від 17 травня 2011 року № СМ 420000006  і декла-
рації про готовність об’єкта до експлуатації від 10 червня 
2011 року № СМ 14211004931.

Із  вищенаведених  декларацій  убачається, що  нібито 
ТОВ НВП «Гарпун» взагалі не брало участі  в проекту-
ванні  та будівництві об’єкта «Комплекс для сушіння та 
очистки зерна на базі зерносушарки STRAHL FR 3500 в 
с. Басівка Сумської області». Наголошуємо, що такі дані, 
які зазначені в деклараціях, прямо суперечать висновкам 
комісійної  судової будівельно-технічної  експертизи,  яка 
була  проведена  експертами  Сумського  відділення  Хар-
ківського науково-дослідного інституту судових експер-
тиз ім. засл. проф. Н.С. Бокаріуса. Так, у висновках цієї 
експертної установи прямо зазначено, що об’єкт проек-
тувався (відповідь на третє питання висновку від 30 жов-
тня 2011 року № 1541) і будувався ТОВ НВП «Гарпун». 
Цей  факт  установлено  рішенням  господарського  суду 
Сумської області у справі № 5021/411/2011 від 20 березня 
2012 року (рішення переглядалось судами апеляційної та 
касаційної інстанції й за наслідками розгляду залишено 
без змін).

Крім  того,  зважаючи  на  відсутність  відповідної  лі-
цензії  в  нового  «проектанта» ПП «Іоланта-Волинь»,  для 
проходження державної експертизи проекту було викорис-
тано містобудівне обґрунтування, виготовлене ТОВ НВП 
«Гарпун», але в деклараціях ТОВ НВП «Гарпун» як про-
ектна організація зазначене не було.

ТОВ НВП «Гарпун» звернулось із листом-вимогою від 
20  лютого  2015  року до  Інспекції ДАБК у Сумській  об-
ласті,  в  якому просило  скасувати  реєстрацію декларацій 
про  початок  виконання  будівельних  робіт  від  17  травня 
2011  року № СМ 420000006  і  про  готовність  об’єкта  до 
експлуатації від 10 червня 2011 року № СМ 14211004931.

До вимоги було додано копію рішення господарсько-
го  суду  Сумської  області  у  справі  №  5021/378/2011  від  
12  січня  2012  року,  копію  акта  приймання  закінчено-
го  будівництвом  об’єкта  системи  газозабезпечення  від  
17  грудня  2010  року,  підписаного  представником  ПАТ 
«Сумигаз», інші документи, які підтверджують той факт, 
що об’єкт будівництва побудований ТОВ НВП «Гарпун», 
за проектом ТОВ НВП «Гарпун» і був повністю готовий 
на момент  звернення ПАТ «Іскра»  з  декларацією на  по-
чаток виконання будівельних робіт.

Листом-відповіддю  Управління  Державної  архітек-
турно-будівельної  інспекції  від  16  березня  2015  року  
№  40-1018/663-15  відповідач  відмовив  ТОВ  НВП  «Гар-
пун».  За  змістом листа,  це  рішення мотивоване  тим, що 
нібито  відповідач  не  має  права  самостійно  скасовувати 
зареєстровану  декларацію,  в  якій  виявлено  недостовірні 
дані,  які  не  є  (на  думку  відповідача)  підставою  вважати 
об’єкт самочинним будівництвом,  зокрема якщо він  збу-
дований або будується на  земельній ділянці, що не була 
відведена для цієї мети, або без документа, який дає право 
виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого 
проекту або будівельного паспорта 

09 липня 2015 року Сумським окружним апеляційним 
судом прийнято постанову у справі № 818/1773/15 за адмі-
ністративним позовом ТОВ НВП «Гарпун» до Державної 
архітектурно-будівельної  інспекції України про визнання 
бездіяльності  протиправною  та  скасування  декларацій, 
якою відмовлено в задоволенні позовних вимог. 

Суд  першої  інстанції  в  обґрунтування  своєї  позиції 
зазначив,  що  з  листа  позивача  від  20  лютого  2015  року 
не  вбачається, що будівництво комплексу для  сушіння й 
очистки зерна має ознаки самочинного, оскільки в цьому 
випадку відсутні ознаки, передбачені ст. 376 Цивільного 

кодексу України. Цей висновок підтримав також і Харків-
ський апеляційний адміністративний суд. 

Інший випадок порушення авторських прав – це вве-
дення об’єктів в експлуатацію без здійснення авторського 
нагляду – зазначення в деклараціях іншого «автора», який 
нібито здійснював авторський нагляд під час будівництва. 
Тим самим порушники уникають необхідності сплачувати 
авторську винагороду.

Хоча наведений нижче приклад є позитивним, розпо-
всюдженість ситуації свідчить про необхідність удоскона-
лення процедури реєстрації декларацій про початок буді-
вельних робіт і про готовність об’єкта до експлуатації.

Так, наказом Інспекції державного архітектурно-буді-
вельного контролю в Сумській області «Про проведення 
перевірки» від 15 березня 2013 року № 154 доручено го-
ловному державному  інспектору  інспекційного відділу в 
період з 15.03.2013–21.03.2013 провести позапланову пе-
ревірку достовірності даних, наведених у декларації про 
початок  виконання  будівельних  робіт,  яка  зареєстрована 
за № СМ08212520524 від 27 грудня 2012 року по об’єкту 
«Реконструкція складу за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 
14/1».

За  результатами  проведеної  позапланової  перевірки 
складено акт перевірки дотримання вимог законодавства 
у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних 
норм, стандартів і правил від 21 березня 2013 року № 154 
і протокол про правопорушення у сфері містобудівної ді-
яльності від 21 березня 2013 року № 154. 

З  указаних  акта  перевірки  і  протоколу  випливає, що 
замовником (ПМВП «Юніта») порушено ч. 8 ст. 36 Зако-
ну України  «Про  регулювання містобудівної  діяльності» 
[4] та абз. 3 п. 9 Порядку виконання підготовчих та буді-
вельних робіт [5], а саме: ПМВП «Юніта» зазначило не-
достовірні дані в декларації про початок виконання буді-
вельних робіт від 27 грудня 2012 року № СМ08212520524, 
яка  зареєстрована  Інспекцією  державного  архітектурно- 
будівельного  контролю  в  Сумській  області,  зокрема  в 
розрахунку категорії складності, наведеному в проектній 
документації,  для  об’єкта  визначено  ІІІ  категорію,  тоді 
як замовником у декларації зазначено ІІ категорію склад-
ності; у декларації зазначено, що проектна документація 
розроблена  ПНВФ  «Квел»  під  керівництвом  головного 
інженера  проекту,  який  був  призначений наказом ДПТП 
«Сумбудпроект»  «Про  призначення  відповідальної  осо-
би для здійснення авторського нагляду» від 01 листопада 
2012 року № 09/ос, тоді як, згідно з поясненнями директо-
ра ПНВФ «Квел» від 19 березня 2013 року, підприємству 
ДПТП «Сумбудпроект» авторські права не передавались, 
договір про здійснення авторського нагляду не укладався.

Відповідальність  за  встановлені  правопорушення 
передбачена п. 4 ч. 2 ст. 2 Закону України «Про відпові-
дальність за правопорушення у сфері містобудівної діяль-
ності» у вигляді штрафу в розмірі  тридцяти шести міні-
мальних заробітних плат [7].

За  фактом  виявленого  порушення  головним  держав-
ним інспектором інспекційного відділу винесено припис 
від 21 березня 2013 року № 154 про усунення порушен-
ня вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, 
будівельних  норм,  державних  стандартів  і  правил,  яким 
зобов’язано  внести  зміни  до  декларації  про  початок 
виконання  будівельних  робіт  від  27  грудня  2012  року  
№ СМ08212520524, зареєстрованої Інспекцією державно-
го архітектурно-будівельного контролю в Сумській облас-
ті, і повідомити Інспекцію про виконання припису в строк 
до 21 квітня 2013 року.

Цей припис  порушник  оскаржував  у  господарському 
суді  Сумської  області.  Під  час  розгляду  справи  госпо-
дарський  суд  не  погодився  з  твердженням  позивача  про 
те,  що  Інспекція  державного  архітектурно-будівельного  
контролю в Сумській області не мала законних підстав для 
проведення позапланової перевірки. 
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Відмовляючи  в  позові,  господарський  суд  зазначив, 
що, відповідно до ст. 9 Закону України «Про архітектур-
ну  діяльність»  [8],  будівництво  (нове  будівництво,  ре-
конструкція,  реставрація,  капітальний  ремонт)  об’єкта 
архітектури здійснюється відповідно до затвердженої про-
ектної документації, державних стандартів, норм і правил 
у порядку, визначеному Законом України «Про регулюван-
ня містобудівної діяльності».

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» [9] і п. 2 Порядку виконання під-
готовчих та будівельних робіт [5], замовник має право вико-
нувати будівельні роботи, зокрема, після реєстрації органом 
державного архітектурно-будівельного контролю декларації 
про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів бу-
дівництва, які належать до І–ІІІ категорій складності.

Абзацом 3 п. 9 Порядку виконання підготовчих та бу-
дівельних робіт передбачено, що  замовник відповідає  за 
повноту й достовірність даних, зазначених у поданій де-
кларації. Відповідно до п. 10 цього Порядку, Держархбу-
дінспекція або її територіальний орган перевіряє повноту 
даних,  зазначених  у  декларації,  і  вносить  їх  до  єдиного 
реєстру [5].

Згідно з п. 7 Порядку здійснення державного архітек-
турно-будівельного контролю, підставою для проведення 
позапланової  перевірки  є  необхідність  проведення  пере-
вірки  достовірності  даних,  наведених,  зокрема,  у  декла-
рації про початок виконання будівельних робіт, протягом 
трьох місяців із дня подання зазначених документів [10]. 

Отже,  в  Інспекції  державного  архітектурно-будівель-
ного контролю в Сумській області були законні підстави 
для проведення позапланової перевірки достовірності да-
них, наведених у декларації про початок виконання буді-
вельних робіт, яку було подано ПМВП «Юніта».

Висновки.  Підсумовуючи  все  вищезазначене,  варто 
наголосити на тому, що сучасна процедура реєстрації де-
кларацій про початок будівельних робіт  і про  готовність 
об’єкта до експлуатації недосконала, часто призводить до 
порушень  авторських  прав  у  будівництві.  Упроваджен-
ня  загалом прогресивного  декларативного принципу  дає 
змогу  істотно скоротити час  і ресурси, які необхідні для 
отримання численних документів дозвільного характеру. 
Але при цьому зменшується державний контроль у сфері 
архітектури  й  містобудування, що,  у  свою  чергу,  зумов-
лює порушення авторських прав. Недосконалість  і нена-
лежний  рівень  урегульованості  процедурних  питань  дає 
можливість зловживати можливостями, які надані декла-
ративним принципом.

До того ж не завжди державні архітектурно-будівель-
ні інспекції мають визначену законодавством можливість 
відреагувати  належним  чином  на  внесення  недостовір-
них даних, які не свідчать про факти самочинного будів-
ництва.

З  метою  вирішення  проблемних  питань  порушень 
прав авторів  і  зменшення випадків таких порушень про-
понується:

1)  закріпити  обов’язкову  участь  проектанта-авто-
ра  проекту  в  поданні  декларацій,  наприклад,  шляхом 
обов’язкового погодження (підпису) декларацій, що пода-
ються на реєстрацію, з боку автора;

2)  надати  державним  архітектурно-будівельним  ін-
спекціям право скасовувати реєстрацію декларації в інших 
випадках, ніж виявлення фактів самочинного будівництва, 
в  ідеалі  – у  випадках унесення будь-яких недостовірних 
даних у декларації, зокрема й даних про автора проекту, 
автора  будівництва й  особу,  відповідальну  за  здійснення 
авторського нагляду.
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ПРАВОВиЙ МЕхАНІЗМ ВКЛЮЧЕННЯ НАУКОВих УСТАНОВ ДО ДЕРЖАВНОГО 
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Державного науково-дослідного інституту 
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У статті розглядається поняття та мета надання державної підтримки науковим установам. Визначається правовий механізм вклю-
чення наукових установ до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави. Розглянуто етапи механізму 
включення наукових установ до вищевказаного реєстру.

Ключові слова: Державна підтримка, наукова установа, Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави.

В статье рассматривается понятие и цель предоставления государственной поддержки научным учреждениям. Определяется пра-
вовой механизм включения научных учреждений в Государственный реестр научных учреждений, которым предоставляется поддержка 
государства. Рассмотрены этапы механизма включения научных учреждений в вышеуказанный реестр. 

Ключевые слова: Государственная поддержка, научное учреждение, Государственный реестр научных учреждений, которым пред-
оставляется поддержка государства.

In the article the concept and purpose of state support scientific institutions. Determined legal mechanism include academic institutions in the 
State Register of scientific institutions, which receive state support. The stages of the mechanism include academic institutions to register above.

Key words: State support, academic institutions, State Register of scientific institutions, which receive state support.

Постановка проблеми. Законом  України  «Про  на-
укову  та  науково-технічну  діяльність»  від  26.11.2015  
№ 848-VIII  (надалі  –  Закон № 848-VIII)  передбачається, 
що розвиток прогресу безпосередньо пов’язаний із розви-
тком науки і техніки, через що державна підтримка науки 
як  джерела  економічного  зростання  повинна  отримати 
пріоритетне  значення  [1]. Одними  із  основних  суб’єктів 
наукової  та  науково-технічної  діяльності  є  наукові  уста-
нови.  Дослідженню  питань щодо  правових  основ  діяль-
ності наукових установ приділяли свою увагу Г. Барабаш,  
Ю. Битяк, Р. Калюжний, Л. Коваль, Ю. Козлов, Л. Купі-
на  Л.  Лобанова,  Л.  Попова,  М. Шульга,  С.  Черновська,  
Г. Цехмістрова, В. Ярчук та  інші, але питанню щодо на-
дання державної підтримки науковим установам у теоре-
тичній  площині  приділено  недостатньо  уваги,  в  той  час 
як на сучасному етапі дослідження правового механізму 
надання державної підтримки науковим установам набу-
ває особливої актуальності.

Законодавство  України  не  надає  визначення  термі-
ну  «державна  підтримка»,  хоч  і  оперує  ним.  Викорис-
тання  цього  терміну  зустрічається  в  Господарському  ко-
дексі України  (далі  – ГК України)  [2], Указі Президента 
«Про  державну  підтримку  малого  підприємництва»  від 
12.05.1998 № 456/98 [3], Законі України «Про розвиток та 
державну підтримку малого і середнього підприємництва 
в Україні»  від  22.03.2012 № 4618-VI  [4],  Законі України 
«Про державну підтримку сільського господарства Укра-
їни» від 24.06.2004 № 1877-IV [5] та інших нормативних 
актах  [6;  7].  Б.  Бабко,  аналізуючи  застосування  україн-
ським законодавцем цього терміну, зазначав, що через те, 
що  зазначений  термін чітко не  визначений,  він  викорис-
товується в значеннях «фінансова підтримка», «бюджетна 
підтримка» чи «державна допомога» [8, с. 590].

Стан дослідження. У науковій літературі розгорілася 
жвава дискусія із цього приводу. Дослідженню поняття «дер-
жавна підтримка» приділяли увагу С. Реверчук [9, с. 107],  
В. Орлова  [10,  с.  171],  І.  Сафонов  [11,  с.  34–35],  Т.  Не-
красова [12, с. 4], Г. Беспахотний, Л. Кошолкін [13, с. 58],  
Д. Лічак  [14,  с.  7], Г. Єрко  [15,  с.  32]. Не  зосереджуючи 
уваги на дискусії із цього приводу, зазначимо, що нам ім-

понує позиція Г. Знаменського, С. Авдешева, О. Ястребова 
та  інших, які визначають, що державна допомога перед-
бачає допомогу окремим суб’єктам шляхом використання 
державних ресурсів, спрямовану на розвиток економіки в 
цілому; мета такої допомоги полягає в посиленні зацікав-
леності таких суб’єктів в ефективній діяльності в пріори-
тетних галузях соціально-економічного розвитку, галузях, 
які необхідні державі і суспільству [16, с. 31; 17, с. 114]. 
Отже, державна підтримка наукових установ представляє 
собою допомогу  таким установам шляхом використання 
державних  ресурсів  із  метою  посилення  зацікавленості 
цих суб’єктів в ефективній науковій та науково-технічній 
діяльності, які необхідні державі і суспільству для забез-
печення прогресу суспільства, підвищення добробуту гро-
мадян, їх духовного та інтелектуального зростання. 

Мета статті  –  розглянути  поняття  та  мета  надання 
державної підтримки науковим установам.

Виклад основного матеріалу. Статтею  12  Закону  
№  848-VIII  визначено,  що  для  надання  державної  під-
тримки науковим установам, незалежно від форми влас-
ності,  діяльність  яких  має  важливе  значення  для  науки, 
економіки  та  виробництва,  створюється  Державний  ре-
єстр наукових установ, яким надається підтримка держави 
(надалі – Реєстр) [1]. Реєстр – це перелік науково-дослід-
них, науково-технічних установ (далі – наукові установи) 
та вищих навчальних закладів, діяльність яких має важли-
ве значення для розвитку науки, економіки і виробництва.

Правовий  статус  Реєстру  визначається  Положенням 
про Державний реєстр наукових установ, яким надається 
підтримка  держави,  затверджений  Постановою  Кабіне-
ту Міністрів України від 23.04.2011 № 380 (надалі – По-
ложення № 380)  [18]. На виконання постанови Кабінету 
Міністрів України  від  23  травня  2001р. №  380  «Про  за-
твердження Положення про Державний реєстр наукових 
установ, яким надається підтримка держави» наказом Мі-
ністерства освіти  і науки України від 14.11.2014 № 1326 
була створена Державна комісія з питань Державного реє-
стру наукових установ, яким надається підтримка держави 
(далі – Комісія) [19]. Процедура включення наукових уста-
нов та вищих навчальних закладів усіх форм власності до 
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Реєстру  визначена  Порядком  включення  до  Державного 
реєстру наукових установ, яким надається підтримка дер-
жави, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки 
України від 27.11.2001 № 767, зареєстрованим в Міністер-
стві юстиції України 7 грудня 2001 року за № 1011/6202 
(надалі – Наказ МОН № 767) [20].

Порядок  включення  наукової  установи  до  Реєстру 
включає декілька етапів. 

По-перше,  наукова  установа  формує  заявку  до  Мі-
ністерства освіти та науки України  (надалі – МОН), при 
цьому вона повинна відповідати таким умовам: 1) науко-
ва установа пройшла державну  атестацію;  2)  орган цен-
тральної  виконавчої  влади,  Національної  академії  наук 
або  національної  міжгалузевої  академії  наук,  до  сфери 
управління якої належить наукова установа, видав клопо-
тання про надання науковій установі підтримки держави; 
3) основною діяльністю наукової установи є наукова або 
науково-технічна діяльність, що має важливе значення для 
розвитку  науки,  економіки  і  виробництва  (ст.  12  Закону  
№ 848-VIII [1], п. 2 Положення № 380 [18]). 

До  заявки про включення в Реєстр науковою устано-
вою до МОНу надаються такі документи: 1) копії засно-
вницьких  документів;  2)  результати  державної  атестації 
(витяг із протоколу засідання атестаційної комісії); 3) відо-
мості про наукові та науково-педагогічні кадри, науково-
дослідну  і  науково-виробничу діяльність;  4)  довідка про 
стан розвитку дослідницької матеріально-технічної бази; 
5) клопотання центрального органу виконавчої влади, На-
ціональної  академії  наук  або  національної  міжгалузевої 
академії наук, до сфери управління якої належить наукова 
установа;  6)  копія довідки про внесення наукової устано-
ви  /  вищого навчального  закладу до Єдиного державного 
реєстру  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб-підприємців;  
7)  електронний варіант  інформації форм П2, П3; 8)  копія 
декларації  про  прибуток  підприємства  за  попередній  рік 
або розрахунку сплати єдиного податку суб’єктом малого 
підприємництва  – юридичною особою  (тільки для науко-
вих установ)); 9) копія Звіту про виконання наукових та нау-
ково-технічних робіт у формі № 3 – наука (річна) державної 
статистичної  звітності  за  попередній  рік;  10)  довідка  про 
перелік  зареєстрованих  в  УкрІНТЕІ  згідно  з  постановою 
Кабінету Міністрів України від 31 березня 1992 р. № 162 
усіх  відкритих  науково-дослідних,  дослідно-конструктор-
ських робіт, а також захищених дисертацій за попередній 
рік; 11) заповнена анкета моніторингу діяльності наукових 
установ і вищих навчальних закладів, що були внесені до 
Державного реєстру наукових установ, яким надається під-
тримка держави (п. 2.2 Наказу МОН № 767 [20]).

На  другому  етапі  МОН  реєструє  подані  документи, 
розглядає  їх  та  перевіряє  виконання  умов  стосовно  до-
тримання вимог Закону № 848-VIII, приймає рішення про 
видачу чи відмову у видачі Свідоцтва про включення до 
Реєстру  за  встановленим  зразком  (надалі  –  Свідоцтво). 
У Свідоцтві зазначаються найменування органу, що його 
видав, номер реєстрації та серія, дата його видачі, повна 

назва  наукової  установи  та  її  місцезнаходження,  термін 
дії; воно підписується уповноваженою особо  і посвідчу-
ється печаткою МОН. У разі потреби МОН надсилає по-
дані документи на експертизу до наукових установ, вищих 
навчальних закладів та інших суб’єктів наукової та науко-
во-технічно діяльності і на підставі висновку експертизи 
приймає рішення щодо видачі чи відмови у видачі Свідо-
цтва.

У  разі  прийняття  позитивного  рішення щодо  вклю-
чення  до  Реєстру МОН  у  термін  не  пізніше  90  днів  із 
дня  реєстрації  поданих  документів  (у  разі  експертизи 
строк може бути поновлений, про що в письмовій фор-
мі  повідомляється  заявникові)  видає  науковій  устано-
ві  Свідоцтво,  включає  установу  до  Реєстру  строком  до 
п’яти років у межах строку, визначеного за результатами 
державної  атестації.  Видане  Свідоцтво  за  відповідним 
номером та серією підлягає обліку в МОН, а потім вру-
чається  або  пересилається  науковій  установі,  про що  в 
обліковому журналі виданих свідоцтв робиться відмітка 
(особистий підпис одержувача або особи, що відправила 
або вручила Свідоцтво). 

У видачі Свідоцтва може бути відмовлено з наступних 
причин:  1)  невідповідність поданих документів  вимогам 
чинного  законодавства;  2)  відсутність  у  статуті  (поло-
женні) наукової установи положення про право займати-
ся  науковою,  науково-технічною  діяльністю;  3)  наукова 
установа не має достатнього досвіду в зазначеній галузі;  
4)  наукова  чи  науково-технічна  діяльність  навчальної 
установи не відповідає вимогам законодавства.

МОН розміщує перелік наукових установ, включених 
до Державного реєстру наукових установ, яким надається 
підтримка держави, на своєму офіційному веб-сайті та за-
безпечує безоплатний доступ до нього.

Наукові  установи,  включені  до  Державного  реєстру 
наукових  установ,  яким  надається  підтримка  держави: 
1)  користуються  податковими  пільгами  відповідно  до 
законодавства України; 2) не можуть змінювати наукову 
і  науково-технічну  діяльність  на  інші  види  діяльності;  
3)  зобов’язані  не  менш  як  50  відсотків  доходу  від  сво-
єї  діяльності  спрямовувати на провадження наукової  та 
(або)  науково-технічної  діяльності  та  розвиток  матері-
ально-технічної бази, необхідної для проведення науко-
вих  досліджень  і  науково-технічних  (експерименталь-
них) розробок.

Висновки. Таким  чином,  на  сьогодні  в  Україні  роз-
роблено та закріплено рядом нормативних актів механізм 
надання  державної  підтримки  науковим  установам шля-
хом включення їх до Державного реєстру наукових уста-
нов, яким надається підтримка держави, в результаті чого 
таким установам надається допомога шляхом використан-
ня державних ресурсів із метою посилення зацікавленості 
цих суб’єктів в ефективній науковій та науково-технічній 
діяльності, які необхідні державі і суспільству для забез-
печення прогресу суспільства, підвищення добробуту гро-
мадян, їх духовного та інтелектуального зростання. 
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Дана стаття визначає місце та роль органів Державної фіскальної служби в процесі надання юридичній особі правосуб’єктності, їх 
компетенцію та процес взаємодії з іншими контролюючими органами в рамках реєстраційної процедури.

Ключові слова: адміністративна правосуб’єктність, юридична особа, податкова правосуб’єктність, постановка на облік юридичних 
осіб.

Данная статья определяет место и роль органов Государственной фискальной службы в процессе наделения юридического лица 
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Постановка проблеми. Визнання  юридичної  особи 
суб’єктом адміністративного права є передумовою її учас-
ті  в  адміністративних  правовідносинах,  тобто  реалізації 
нею адміністративної правосуб’єктності. Адміністративна 
правосуб’єктність  є  необхідною  умовою  функціонування 
юридичних осіб  у  взаємовідносинах  із  державними орга-
нами. Так,  адміністративно-правові відносини з органами 
виконавчої  влади  та  органами  місцевого  самоврядування 
виникають  із  приводу:  здійснення  державної  реєстрації, 
ліцензування окремих видів діяльності, сплати податків та 
зборів, здійснення бухгалтерського обліку, ведення статис-
тичної та іншої звітності тощо. Тобто без правосуб’єктності 
юридична особа не може функціонувати взагалі.

Надання  юридичній  особі  адміністративної  право- 
суб’єктності  є  складним правовим процесом,  учасниками 
якого є державні органі, уповноважені здійснювати контр-
оль за суб’єктами господарювання та наділені повноважен-
нями щодо легітимації юридичних осіб. Істотну роль серед 
цих органів посідають органи державної реєстрації, органи 
Державної фіскальної служби, органи статистики, Пенсій-
ного фонду та Фондів соціального страхування.

Стан опрацювання проблеми.  Вивчення  проблема-
тики  надання  правосуб’єктності  юридичній  особі  про-
водили такі науковці як Костів М.В., Авер’янов В.Б., Ко- 
ломоєць  Т.О.,  Бахрах  Д.Н.,  Оніщик  Ю.В.,  Іванський  
А.Й., О.О. Квасницька та інші.
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Метою даної статті є визначення місця та ролі органів 
Державної фіскальної служби (податкової служби) в про-
цесі надання юридичній особі правосуб’єктності, їх ком-
петенція  та  процес  взаємодії  з  іншими  контролюючими 
органами в рамках реєстраційної процедури.

Виклад основного матеріалу. Для більш детального 
розуміння  тематики  дослідження,  по-перше,  слід  визна-
чити поняття та зміст правосуб’єктності юридичної осо-
би.  Правосуб’єктність  юридичної  особи  за  своєю  при-
родою  є  дуже  складним  правовим  явищем.  На  сьогодні 
не  існує  єдиної  думки  щодо  визначення  цього  поняття. 
Більшість  учених-адміністративістів  визначає  поняття 
правосуб’єктності як здатність особи мати та здійснювати 
безпосередньо або через своїх представників суб’єктивні 
права  та юридичні обов’язки,  тобто бути суб’єктом пра-
вовідносин. Правосуб’єктність включає в  себе два осно-
вних  елементи:  правоздатність  та  дієздатність.  Існує ще 
один елемент – деліктоздатність, який деякі адміністрати-
вісти  виділяють  як  рівноцінний  та  самостійний  елемент 
правосуб’єктності  (М.В. Костів), а  інші визначають його 
в  межах  дієздатності  (В.Б.  Авер’янов,  Т.О.  Коломоєць,  
Д.Н. Бахрах та ін.) [6].

У теорії права розрізняють загальну, галузеву і спеці-
альну правосуб’єктність. Загальна правосуб’єктність – це 
здатність юридичної особи бути суб’єктом правовідносин 
взагалі;  галузева  правосуб`єктність  –  це  здатність  особи 
бути учасником правовідносин певної галузі права; спеці-
альна правосуб`єктність обмежується певним колом пра-
вовідносин в рамках даної галузі права.

До  загальної  правосуб’єктності  належать  ті  права  та 
обов’язки, набуття яких напряму пов’язане з набуттям са-
мої правосуб’єктності. Як зазначено статтею 87 Цивільно-
го  кодексу України, юридична  особа  вважається  створе-
ною з моменту  її державної реєстрації  [1], тобто фактом 
набуття правосуб’єктності юридичною особою традицій-
но вважається здійснення її державної реєстрації.

Згідно  зі  статтею  1  ЗУ  «Про  державну  реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громад-
ських  формувань»  (далі  –  Закон  про  державну  реєстра-
цію)  державна  реєстрація юридичних  осіб,  громадських 
формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фі-
зичних осіб – підприємців (далі – державна реєстрація) – 
офіційне  визнання шляхом  засвідчення  державою факту 
створення або припинення юридичної особи, громадсько-
го формування, що не має статусу юридичної особи,  за-
свідчення  факту  наявності  відповідного  статусу  громад-
ського об’єднання, професійної спілки,  її організації або 
об’єднання,  політичної  партії,  організації  роботодавців, 
об’єднань  організацій  роботодавців  та  їхньої  символіки, 
засвідчення факту  набуття  або  позбавлення  статусу  під-
приємця фізичною особою, зміни відомостей, що містять-
ся в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізич-
них  осіб  –  підприємців  та  громадських  формувань,  про 
юридичну особу та фізичну особу – підприємця, а також 
проведення  інших  реєстраційних  дій,  передбачених  цим 
Законом [3].

Державна  реєстрація  здійснюється  шляхом  внесен-
ня  відповідного  запису  про  суб’єкт  господарювання  до 
Єдиного  державного  реєстру юридичних  осіб,  фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань (далі – Єди-
ний державний реєстр). Як зазначає О.Ф. Скакун, шляхом 
надання ідентифікаційного коду визначається формальна 
індивідуалізація юридичної особи [8, с. 592]. Отже, тради-
ційно факт створення юридичної особи пов’язаний із вне-
сенням запису до Єдиного державного реєстру з одночас-
ною ідентифікацією юридичної особи шляхом присвоєння 
їй унікального ідентифікаційного коду.

До загальної правосуб’єктності юридичної особи мож-
на віднести реєстраційну, статистичну, податкову, у сфері 
бухгалтерського  обліку  і  фінансової  звітності,  кадрову, 
працеохоронну,  протипожежну,  санітарно-епідеміологіч-

ну тощо. Проте сам факт внесення запису до Єдиного дер-
жавного реєстру не наділяє юридичну особу тим повним 
спектром прав та юридичних обов’язків, які вона повинна 
набувати в рамках загальної правосуб’єктності. 

Так, наприклад, для того, щоб стати платником подат-
ків та виконувати податкові обов’язки, покладені на юри-
дичну особу Податковим кодексом України, вона повинна 
стати  на  облік  в  органах  Державної  фіскальної  служби. 
Отже, податкова правосуб’єктність є складовою загальної 
адміністративної правосуб’єктності, набуваючи якої юри-
дична особа повинна набувати прав та обов’язків платни-
ка податку. 

Розглянемо  приклад  податкової  правосуб’єктності  як 
однієї  зі складових загальної правосуб’єктності юридич-
ної особи, їх зв’язок, момент виникнення та роль.

Як  зазначає  Ю.В.  Оніщик,  під  податковою  право- 
суб’єктністю організації слід розуміти передбачену подат-
ковим законодавством здатність мати, набувати і здійсню-
вати своїми діями обов’язки  і права в податкових відно-
синах, а також нести відповідальність за порушення своїх 
обов’язків у сфері оподаткування [7].

Згідно  з  пунктом  1.4.  Порядку  обліку  платників  по-
датків і зборів з метою проведення податкового контролю 
платники податків підлягають реєстрації або взяттю на об-
лік у контролюючих органах за місцезнаходженням юри-
дичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, 
місцем проживання осіб (основне місце обліку), а також за 
місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого 
та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, 
які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться 
діяльність (неосновне місце обліку)  [4]. Взяттю на облік 
або реєстрації в контролюючих органах підлягають усі без 
винятку платники податків.

Щодо  моменту  виникнення  податкової  право- 
суб’єктності  існує  декілька  точок  зору.  Так,  деякі  вчені 
об’єднують момент набуття податкової правосуб’єктності 
юридичною  особою  з  моментом  державної  реєстрації  
(В.І. Гуреєв, А.В. Бризгалін). Інші пов’язують момент на-
буття податкової правосуб’єктності з моментом постанов-
ки на податковий облік (Д.В. Вінницький, Г.В. Фоміна) [7].

Із  моменту  реєстрації  юридичної  особи  на  неї  по-
кладається  ряд  податкових  зобов’язань,  таких  як  сплата 
податків,  подання  податкової  звітності,  ведення  бухгал-
терського обліку, подання податковим органам  іншої не-
обхідної інформації, що пов’язана з веденням юридичною 
особою  господарської  діяльності,  та  інші  обов’язки  [2]. 
Навіть  якщо юридична особа не  здійснює  господарської 
діяльності  та  не  отримує  прибутки,  податкові  обов’язки  
за нею залишаються (наприклад, подання податкової звіт-
ності). 

Г.В.  Фоміна  визначає  необхідність  пов’язувати  ви-
никнення  податкової  правосуб’єктності  суб’єкта  саме  із 
завершенням процедури податкової реєстрації  (взяття на 
податковий облік), а не з набуттям юридичною особою ци-
вільної правосуб’єктності [9, с. 10]. 

Відповідно  до  цього  А.Й.  Іванський  зазначає  на-
ступне.  На  його  думку,  момент  виникнення  податкової 
правосуб’єктності, пов’язаний із постановкою юридичної 
особи на податковий облік, заслуговує на увагу, але разом 
із тим містить ряд спірних питань. По-перше, це той факт, 
що сама постановка на податковий облік юридичної осо-
би вже відбувається в рамках податкових правовідносин. 
По-друге, здійснення підприємницької діяльності без по-
становки на податковий облік не звільняє юридичну особу 
від інших обов’язків (наприклад, ведення бухгалтерського 
обліку, сплати обов’язкових платежів) і не обмежує її пра-
ва (наприклад, оскаржувати дії податкових органів) [7].

Підтвердження цієї думки знаходить відображення та-
кож на законодавчому рівні в пункті 1.3. Порядку обліку 
платників податків і зборів, де зазначено, що взяття на об-
лік у контролюючих органах юридичних осіб, їх відокрем-
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лених підрозділів, а також самозайнятих осіб здійснюєть-
ся  незалежно  від  наявності  обов’язку щодо  сплати  того 
чи іншого податку та збору [4]. Таким чином, податковою 
правосуб’єктністю наділяються всі юридичні особи неза-
лежно від мети та форми своєї діяльності.

Отже, дії органів Державної фіскальної служби щодо 
постановки  на  облік  юридичних  осіб  є  підтвердженням 
правосуб’єктності юридичної особи, оскільки, як зазначає 
А.Й. Іванський, постановка на податковий облік безпосе-
редньо слідує за набуттям статусу юридичної особи, але 
не породжує податкову правосуб’єктність.

Відповідно  до  цього  звернемо  увагу  на  порядок  та 
строки  здійснення процедури державної реєстрації юри-
дичної особи та постановки її на облік в органах податко-
вої служби для визначення ролі органів податкової служби 
в наданні юридичній особі правосуб’єктності.

Згідно з пунктом 3.1. Порядку обліку платників подат-
ків і зборів взяття на облік за основним місцем обліку юри-
дичних осіб та їх відокремлених підрозділів як платників 
податків та зборів у контролюючих органах здійснюється 
після проведення державної реєстрації юридичної особи 
згідно із Законом про державну реєстрацію.

Таким  чином,  взяття  на  облік  платників  податків 
контролюючими  органами  здійснюється  за  принципом 
організаційної  єдності  реєстраційних процедур, що про-
водяться державними реєстраторами, та процедур узяття 
на  облік  платників  податків,  що  забезпечуються  контр-
олюючими органами. Обмін відомостями (запитами) про 
здійснення дій із державної реєстрації та взяття на облік 
(зняття з обліку) юридичних осіб та фізичних осіб – під-
приємців здійснюється в порядку інформаційної взаємодії 
між Єдиним державним реєстром та інформаційними сис-
темами Центрального контролюючого органу [4].

Зокрема, в ст. 13 Закону про державну реєстрацію за-
кріплено,  що  відомості  з  Єдиного  державного  реєстру 
про державну реєстрацію створення юридичної особи та 
її  відокремленого  підрозділу,  відокремленого  підрозділу 
іноземної  неурядової  організації,  представництва,  філії 
іноземної  благодійної  організації,  державну  реєстрацію 
фізичної особи – підприємця, скасування державної реє-
страції їх припинення є підставою для взяття їх на облік 
в  органах  державної  статистики,  державної  фіскальної 
служби та/або вчинення інших дій відповідно до законо-
давства [3].

Отже,  підставою  для  взяття юридичної  особи  на  об-
лік в органах статистики, Державної фіскальної  служби, 
Пенсійного фонду України є надходження до цих органів 
відомостей з Єдиного державного реєстру про державну 
реєстрацію суб’єкта господарювання.

Передача  даних  відбувається  шляхом  інформаційної 
взаємодії  між  Єдиним  державним  реєстром  юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських форму-
вань  та  інформаційними  системами  Державної  фіскаль-
ної служби України, в тому числі обміну документами в 
електронній формі, що регламентується Порядком інфор-
маційної взаємодії між Єдиним державним реєстром юри-
дичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань й інформаційними системами Державної фіс-
кальної служби України. Даний Порядок визначає умови, 
процедуру  та  строки  взаємного  обміну  даними між  реє-
страми контролюючих органів [5].

Необхідно  зауважити,  що  процедура  обміну  даними 
законодавчо  закріплена  між  Державною  реєстраційною 
службою  і  органами  Пенсійного  фонду  України,  а  та-
кож між Державною  службою  статистики України.  Вка-
зані  процедури  регламентуються  Наказом  Міністерства 
юстиції  України  та  Міністерства  економічного  розви-
тку і торгівлі України від 28.09.2015 року № 1834/5/1212 
«Про  інформаційну  взаємодію  між  Єдиним  державним 
реєстром  юридичних  осіб  та  фізичних  осіб  –  підпри-
ємців  та  інформаційними  системами  Державної  служби 
статистики  України»  та  Наказом  Міністерства  юстиції  
України та Міністерства соціальної політики України від 
13.07.2016 року № 1915/5/755 «Про інформаційну взаємо-
дію  між  Єдиним  державним  реєстром  юридичних  осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань й 
інформаційними системами Пенсійного фонду України».

Процедура  взяття  на  облік  юридичних  осіб  органами 
податкової служби виглядає наступним чином. Передача да-
них  за  реєстрами  здійснюється  автоматично  програмними 
засобами ведення Єдиного державного реєстру в день про-
ведення реєстраційної дії. Підтвердження щодо отримання 
відомостей з Єдиного державного реєстру та передача від-
повідних  відомостей, що  підтверджують  постанову  на  об-
лік  у  відповідному  органі  Державної  фіскальної  служби, 
здійснюється в той же робочий день, в який було отримано 
такі відомості [3]. Отже, законодавчо визначено, що держав-
на реєстрація  та постановка на облік в органах Державної 
фіскальної служби здійснюється в той самий робочий день. 
Проте  на  практиці  здійснення  такої  процедури  в  короткий 
час не є можливою з багатьох причин. Зокрема, якщо відо-
мості про реєстрацію внесені в кінці робочого дня, а також 
у разі збоїв у роботі інформаційних ресурсів. Зважаючи на 
це, на нашу думку, доцільніше було б визначати проміжок 
часу між державною реєстрацією та постановкою на облік 
у контролюючих органах  годинами,  а  саме  замінити слова 
«протягом робочого дня» на «протягом 24 годин».

Отже,  офіційне  взяття  на  облік  юридичних  осіб  як 
платників податків фактично повинно здійснюватись про-
тягом робочого дня після проведення державної реєстра-
ції. Аналізуючи вищенаведену інформацію та погоджую-
чись з думкою А.Й. Іванського, вважаємо, що податкової 
правосуб’єктності  юридична  особа  набуває  з  моменту 
державної реєстрації, оскільки постановка на облік є од-
нією з процедур державної реєстрації.

Висновки.  Таким чином, набуття  статусу юридичної 
особи являє собою сукупність дій контролюючих органів, 
спрямованих на надання юридичній особі  всіх ознак  за-
гальної правосуб’єктності. Органи Державної фіскальної 
служби відіграють значущу роль у цьому процесі, своїми 
діями щодо постановки на облік підтверджуючи податко-
ву правосуб’єктність юридичної особи, тим самим визна-
ючи  за нею право бути повноправним  суб’єктом  адміні-
стративних та інших правовідносин.
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Стаття присвячена дослідженню форм координації профілактичної діяльності Національної поліції. Проведено аналіз правових ак-
тів, що регламентують координацію діяльності різних правоохоронних органів у сфері профілактики правопорушень; визначено коорди-
наційні правовідносини, в яких органи поліції виступають координаційним суб’єктом; охарактеризовано форми координації діяльності 
Національної поліції як суб’єкта профілактики правопорушень; розроблено пропозиції щодо удосконалення координації профілактичної 
діяльності органів поліції.

Ключові слова: Національна поліція, профілактика, діяльність, форми, координація.

Статья посвящена исследованию форм координации профилактической деятельности Национальной полиции. Проведен анализ 
правовых актов, регламентирующих координацию деятельности различных правоохранительных органов в сфере профилактики пра-
вонарушений; определены координационные правоотношения, в которых органы полиции выступают координационным субъектом; 
охарактеризованы формы координации деятельности Национальной полиции как субъекта профилактики правонарушений; разработаны 
предложения по совершенствованию координации профилактической деятельности органов полиции.

Ключевые слова: Национальная полиция, профилактика, деятельность, формы, координация.

The article is devoted to the research of the forms of coordination of the National Police preventive activities. The analysis of regulations 
governing the coordination of various law enforcement agencies’ activities in the field of crime prevention has been realized; coordinating legal 
relations, where police agencies are the subject of coordination, have been defined; forms of coordination of the National Police activities as the 
subject of crime prevention have been characterized; propositions to improve coordination of preventive activities of the police forces have been 
elaborated.

Key words: National Police, prevention, activities, forms, coordination.

Постановка проблеми. Координація  є  необхідною 
умовою для забезпечення злагодженої та ефективної робо-
ти всіх суб’єктів профілактики правопорушень, оскільки 
при цьому відбувається оперативний обмін інформацією, 
налагодження  зв’язків між різними органами та  служба-
ми,  уповноваженими  здійснювати  профілактичну  діяль-
ність, розподіл між ними функцій із профілактики тощо.

У Законі України «Про Національну поліцію» закладе-
но принцип постійної взаємодії органів поліції з населен-
ням,  іншими  правоохоронними  органами  при  виконанні 
своїх  функцій.  Одним  із  видів  взаємодії  виступає  коор-
динація. Як основний суб’єкт профілактичної діяльності 
органи поліції в багатьох випадках виступають керівними 
(координаційними) учасниками координаційних правовід-
носин, здійснюючи на інші органи координаційний вплив 
в  різних  формах.  Відтак  виникає  потреба  в  проведенні 
ґрунтовного  дослідження  форм  координації  діяльності 
Національної  поліції  як  суб’єкта  профілактики  правопо-
рушень.

Актуальність теми дослідження  підтверджується 
недостатністю  наукових  робіт,  присвячених  визначенню 
форм  координації  профілактичної  діяльності  Національ-
ної поліції України, що в поєднанні з необхідністю комп-
лексного  наукового  аналізу  даного  питання  обумовлює 
важливість та своєчасність даної статті.

Стан дослідження. Проблему координації діяльності 
правоохоронних органів, у тому числі у сфері профілак-

тики правопорушень, досліджували такі вітчизняні та за-
рубіжні науковці, як А.І. Алєксєєв, В.Т. Білоус, Л.М. Да-
виденко, В.К. Звірбуль, В.К. Колпаков, Я.Ю. Кондратьєв, 
М.В. Косюта, А.Р. Крусян, О.М. Литвинов, Т.Л. Маркелов, 
Ю.С. Назар, О.І. Остапенко та багато інших. Однак на сьо-
годні відсутні актуальні комплексні дослідження, присвя-
чені визначенню форм координації профілактичної діяль-
ності Національної поліції Україні, що ще раз підкреслює 
важливість та актуальність запропонованої теми. 

Мета дослідження. Метою статті є визначення форм 
координації  профілактичної  діяльності Національної  по-
ліції України. Для досягнення поставленої мети  в  статті 
планується  виконати наступні  завдання:  провести  аналіз 
правових актів, що регламентують координацію діяльнос-
ті  різних  правоохоронних  органів  у  сфері  профілактики 
правопорушень;  визначити  координаційні  правовідно-
сини,  в  яких органи поліції  виступають координаційним 
суб’єктом; охарактеризувати форми координації діяльнос-
ті Національної поліції як суб’єкта профілактики правопо-
рушень; розробити пропозиції щодо удосконалення форм 
координації профілактичної діяльності органів поліції.

Виклад основного матеріалу.  Правовою  основою 
координації  діяльності  Національної  поліції  як  суб’єкта 
профілактики правопорушень є Закон України «Про Наці-
ональну поліцію», інші закони та підзаконні акти. Відпо-
відно до ст. 5 Закону «Про Національну поліцію» поліція 
в процесі своєї діяльності взаємодіє з органами правопо-
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рядку та іншими органами державної влади, а також орга-
нами місцевого  самоврядування відповідно до  закону  та 
інших нормативно-правових актів [1]. Однією з форм та-
кої взаємодії виступає координація, тобто в координацій-
ні правовідносини у сфері профілактики правопорушень 
Національна  поліція  може  вступати  з  правоохоронними 
органами, громадськими формуваннями з охорони право-
порядку, іншими підприємствами, установами, організаці-
ями, в тому числі міжнародними.

У системі правоохоронних органів є й такі, що постій-
но  здійснюють  координацію  в  окремих  видах  профілак-
тичної діяльності Національної поліції. 

Наприклад,  Міністерство  внутрішніх  справ  України, 
діяльність якого координується Кабінетом Міністрів Укра-
їни, відповідно до Указу Президента України «Про затвер-
дження  Положення  про  Міністерство  внутрішніх  справ 
України» [2] постійно здійснює координацію в таких на-
прямках профілактичної діяльності Національної поліції:

1) міжнародному співробітництві органів поліції з пи-
тань профілактики правопорушень та боротьби зі злочин-
ністю;

2)  функціонуванні  єдиної  інформаційно-телекомуні-
каційної системи Міністерства внутрішніх справ України, 
формуванні та підтримці в актуальному стані інформацій-
них ресурсів, що входять до єдиної інформаційно-телеко-
мунікаційної  системи  Міністерства,  здійсненні  обробки 
персональних даних у межах повноважень, передбачених 
законом;

3)  здійсненні  інформаційної  взаємодії  з  іншими  дер-
жавними  органами,  правоохоронними  органами  інозем-
них держав та міжнародними організаціями;

4) визначенні порядку придбання, видачі громадським 
формуванням з охорони громадського порядку  і держав-
ного кордону України спеціальних засобів індивідуально-
го захисту та самооборони, заряджених речовинами сльо-
зоточивої і подразнюючої дії, їх зберігання тощо.

Координаційним  органом  у  системі  правоохоронних 
органів у сфері протидії злочинності та корупції виступає 
прокуратура України. Причому залежно від рівня, на яко-
му здійснюється робота поліції в даному напрямку, коор-
динація покладається на прокурорів місцевого, регіональ-
ного рівня або на Генеральну прокуратуру.

У  структурі  апарату  центрального  управління  На-
ціональної  поліції  функціонує  спеціальний  підрозділ 
координації діяльності органів поліції – Департамент  ін-
формаційної підтримки та координації поліції «102» На-
ціональної поліції України.

На  даний  Департамент  покладаються  такі  основні 
функції:

1)  забезпечення  відповідно  до  законодавства  розро-
блення та запровадження в системі поліції оперативно-роз-
шукових, персонально-довідкових, статистичних та інших 
інформаційно-аналітичних систем для забезпечення опера-
тивно-розшукової діяльності органів та підрозділів поліції;

2) координація наповнення та підтримка в актуально-
му стані баз (банків) даних, що входять до єдиної інфор-
маційної системи Міністерства внутрішніх справ України;

3) забезпечення впровадження інформаційних підсис-
тем для функціонування служб «102», управління силами 
та засобами реагування патрульної поліції, інших підроз-
ділів, задіяних для підтримання публічної безпеки та по-
рядку та ін. [3].

Окремі  координаційні  повноваження  має  Управління 
превентивної  діяльності.  Відповідно  до  Положення  про 
Управління превентивної діяльності Головного управлін-
ня Національної  поліції  в Київській  області  дане  управ-
ління координує діяльність  інших органів поліції,  інших 
підприємств, установ та організації [4].

Зауважимо,  що  наразі  формування  структури  Націо-
нальної поліції  триває. Станом на жовтень 2016 р. оста-
точна система та організаційна структура цього органу не 

визначена на законодавчому рівні; розробленню та затвер-
дженню підлягають положення про окремі структурні під-
розділи (департаменти, управління, відділи та відділення) 
Національної поліції.

У зв’язку із цим вважаємо, що в системі органів поліції 
координуючу роль має зайняти Департамент превентивної 
діяльності. У Положенні про нього слід закріпити, що да-
ний Департамент здійснює:

1)  координацію  діяльності  дільничних  інспекторів 
(офіцерів) поліції щодо здійснення профілактичного облі-
ку осіб, що на ньому перебувають, профілактичного огля-
ду підприємств, установ та організацій, адміністративного 
нагляду за особами, звільненими з місць позбавлення волі;

2) координацію дій патрульної поліції щодо здійснення 
превентивної діяльності під час проведення масових і охо-
ронних заходів тощо;

3)  координацію  діяльності  громадських  формувань  з 
охорони правопорядку під час надання допомоги органам 
Національної поліції в забезпеченні громадського порядку 
і громадської безпеки, запобіганні адміністративним про-
ступкам і злочинам, під час інформування органів Націо-
нальної поліції про вчинені або ті, що готуються, злочини, 
місця концентрації злочинних угруповань;

4) координацію діяльності підприємств, установ, орга-
нізацій, уповноважених застосовувати превентивні заходи 
до  неповнолітніх,  здійснювати  попередження  вчинення 
ними правопорушень тощо;

5)  координацію  роботи  підрозділів  поліції,  які  здій-
снюють контроль за обігом у сфері дозвільної системи.

Визнаючи Департамент превентивної діяльності коор-
динаційним суб’єктом у сфері попередження правопору-
шень у системі органів поліції, необхідно чітко регламен-
тувати його правовий статус: мету та завдання діяльності, 
повноваження цього департаменту, його структуру та ін.

На  сьогодні  в  системі  органів  поліції  відсутній  єди-
ний  структурний  підрозділ,  уповноважений  здійснювати 
координацію діяльності Національної поліції як суб’єкта 
профілактики правопорушень. Тому для виконання суміс-
них дій створюються робочі групи, в яких призначається 
особа, відповідальна за координацію. Наприклад, 8 серпня 
2016 року було підписано Меморандум «Про  співпрацю 
між Державною службою України з безпеки на транспорті 
та Департаментом транспортної інфраструктури виконав-
чого органу Київської міської ради» та розроблено План 
проведення  спільних  заходів  із  безпеки  на  транспорті, 
який був погоджений головою Державної служби безпеки 
на  транспорті,  заступником  голови Національної  поліції 
України та заступником голови Київської міської держав-
ної адміністрації [5].

Координація  діяльності  Національної  поліції  як 
суб’єкта профілактичної діяльності може здійснюватися в 
різних формах.

А.М. Мудров  виділяє  такі  форми  координації  право-
охоронної діяльності: 

– проведення координаційних нарад керівників право-
охоронних органів під головуванням відповідного проку-
рора; 

– проведення спільних засідань колегій правоохорон-
них органів; 

– проведення міжвідомчих нарад за участю керівників 
правоохоронних органів, органів виконавчої влади, місце-
вого самоврядування та державного нагляду (контролю);

–  видання  спільних  наказів,  вказівок,  інформаційних 
листів  та  інших документів  організаційного  та методич-
ного характеру; 

– здійснення обміну інформацією з питань стану зло-
чинності та корупції; 

–  розробка  і  здійснення узгоджених  заходів  із метою 
виявлення,  припинення  та  попередження  кримінальних 
правопорушень, у тому числі з ознаками корупції, а також 
усунення причин та умов, що сприяли їх вчиненню; 
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– розробка пропозицій із питань удосконалення пра-
вового  регулювання  запобігання  і  протидії  злочинності 
та корупції; 

–  спільне  ініціювання  та  проведення  аналітичних, 
наукових  досліджень  у  сфері  протидії  злочинності  та 
корупції,  а  також  взаємне  використання  можливостей 
правоохоронних  органів  для  підготовки  і  навчання  ка-
дрів, підвищення  їх кваліфікації, проведення семінарів, 
конференцій  та  інших  навчально-практичних  заходів  
[6, с. 74].

Вибір  форми  координації  залежить  від  напрямку 
спільної  діяльності,  яка  є  предметом  координаційного 
впливу. Так, затверджено Постанову Кабінету Міністрів 
України  «Про  затвердження  Порядку  здійснення  коор-
динації  діяльності  органів  виконавчої  влади  та  органів 
місцевого самоврядування з питань додержання режимів 
на державному кордоні». Координаційним суб’єктом від-
повідно до означеної Постанови виступає Адміністрація 
Держприкордонслужби, яка  здійснює координацію про-
філактичної діяльності інших суб’єктів, у тому числі На-
ціональної поліції, в таких формах:

1) разом з іншими органами виконавчої влади та ор-
ганами місцевого самоврядування розробляє та здійснює 
заходи, спрямовані на забезпечення режиму державного 
кордону, прикордонного режиму в прикордонній смузі та 
контрольованому прикордонному районі; 

2)  разом  з  органами,  визначеними  законодавством, 
встановлює порядок здійснення пропуску через держав-
ний кордон осіб, транспортних засобів, вантажів, а також 
режим у пунктах пропуску через державний кордон;

3) за наявності належно оформлених документів при-
ймає  остаточне  рішення  про  надання  дозволу  на  пере-
тинання  державного  кордону  особами,  транспортними 
засобами, вантажами, які пройшли контроль відповідних 
служб  державних  контрольних  органів  у  пунктах  про-
пуску через державний кордон тощо [7].

Окремо  слід  розглянути  форми  та  порядок  здій-
снення  координації  діяльності  громадських  формувань 
з  охорони  порядку  Національною  поліцією.  У  даному  
випадку  координаційним  суб’єктом  виступають  органи 
поліції.

Законом  України  «Про  участь  громадян  в  охороні 
громадського порядку і державного кордону» встановле-
но, що координацію діяльності громадських формувань 
з  охорони  громадського  порядку  і  державного  кордону 
здійснюють  місцеві  державні  адміністрації  та  органи 
місцевого  самоврядування.  Водночас  передбачено,  що 
повсякденна  (оперативна)  діяльність  таких  формувань 
організовується,  спрямовується  і  контролюється  відпо-
відними  органами  Національної  поліції,  підрозділами 
Державної прикордонної служби України [8].

Отже,  законодавством  розмежовано  координаційні 
повноваження між органами місцевого самоврядування, 
органами Держприкордонслужби  та Національної  полі-
ції України. Національна поліція виступає координацій-
ним  суб’єктом  повсякденної  профілактичної  діяльності 
громадських формувань з охорони порядку.

Основними  формами  координації  діяльності  Націо-
нальної поліції як суб’єкта профілактичної діяльності є:

1) погодження правил та порядку здійснення певного 
напрямку профілактичної діяльності інших суб’єктів; 

2)  розробка  планів  та  графіків  проведення  спільних 
профілактичних заходів;

3) проведення інструктування інших суб’єктів профі-
лактичної діяльності;

4) проведення спільних навчальних заходів у напрям-
ку здійснення профілактики правопорушень;

5)  перевірка  результатів  сумісної  роботи  з  різними 
суб’єктами профілактичної діяльності;

6)  інформаційне,  методичне  та  спеціально-технічне 
забезпечення діяльності суб’єктів профілактики тощо.

Таким  чином,  діяльність  Національної  поліції  як 
суб’єкта  профілактики  координується  різними  право-
охоронними органами,  іншими центральними органами 
виконавчої влади та в різних формах. У багатьох видах 
координаційних  правовідносин  у  досліджуваній  сфе-
рі  Національна  поліція,  її  окремі  структурні  підрозді-
ли  або  їх  керівники  самі  виступають  координаційними 
суб’єктами. 

Між  тим наразі  існує  ряд недоліків  у  сфері  коорди-
нації  діяльності  Національної  поліції  як  суб’єкта  про-
філактики  правопорушень.  Одним  із  них  є  відсутність 
у  системі  органів  поліції  постійного  координаційного 
суб’єкта профілактичною діяльністю інших структурних 
підрозділів поліції. До інших недоліків також належать: 
недостатність форм координації, відсутність єдиного ві-
домчого акту, який би регламентував координаційні пра-
вовідносини в системі органів поліції в різних напрямках 
їх діяльності.

Як зазначає Ю.С. Назар, одним із ефективних механіз-
мів покращення координації органів внутрішніх справ  із 
органами  місцевого  самоврядування  та  місцевими  орга-
нами виконавчої  влади  в профілактиці  адміністративних 
правопорушень у сучасних умовах має стати адміністра-
тивний договір про взаємодію [9, с. 14]. Така форма коор-
динації, як укладення адміністративного договору, на сьо-
годні не відома українській правовій системі. Однак варто 
зауважити, що вона досить успішно практикується в дея-
ких європейських країнах. Зокрема, Законом Королівства 
Бельгії про діяльність поліції від 5 серпня 1992 року пе-
редбачено, що під час виконання своїх завдань оператив-
ні службовці служб поліції підпорядковуються виключно 
керівникам служб поліції, до яких ці оперативні службов-
ці належать, за винятком випадків, коли керівництво здій-
снюється службовцем поліції з іншого корпусу на підставі 
спеціальної домовленості (договору) чи згідно з вимогами 
законодавства [10, с. 116]. Дана форма координації перед-
бачена Органічним Законом Королівства Іспанії про сили 
і  корпуси  безпеки  від  1986  р. У  ньому  зазначається, що 
автономні Спільноти можуть звертатися до національно-
го Уряду через Міністерство внутрішніх  справ  із  клопо-
танням про передання підрозділів Національного корпусу 
поліції для виконання своїх функцій. Умови такого пере-
дання  визначаються  в  адміністративних  договорах  про 
взаємодію конкретного характеру [11, с. 199].

Адміністративний договір як форма координації має 
ряд переваг,  зокрема:  1)  він  наперед  визначає  умови  та 
порядок залучення різних сил до провадження сумісної 
діяльності;  2)  дозволяє  чітко  сформулювати  права  та 
обов’язки  всіх  учасників  координаційних  правовідно-
син; 3) надає можливість чітко окреслити межі координа-
ційного впливу; 4) визначає координаційних суб’єктів та 
обсяг їх повноважень. Впровадження адміністративного 
договору як форми координації діяльності Національної 
поліції  України  як  суб’єкта  профілактики  правопору-
шень було б позитивним  заходом, враховуючи наведені 
вище переваги даної форми.

Висновки. Резюмуючи проведене в даній  статті  до-
слідження,  слід  зауважити,  що  профілактика  правопо-
рушень  –  діяльність,  ефективність  провадження  якої 
залежить  від  застосування  всебічного  комплексного 
підходу до вирішення завдань у цій сфері. Тому в біль-
шості  випадків  профілактика  правопорушень  на  різних 
рівнях  здійснюється  із  залученням  сил  відразу  декіль-
кох  суб’єктів.  Досить  часто  органи  поліції  відіграють 
координуючу  роль  у  такій  діяльності.  У  зв’язку  із  цим 
важливо  розробити  та  прийняти  Інструкцію  про  поря-
док координації діяльності Національної поліції у сфері 
профілактики правопорушень, де визначити,  в  яких на-
прямках  органи  поліції  виступають  координаційними 
суб’єктами, перелік таких органів, форми та методи ко-
ординації тощо.
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ЗАхОДи ОРГАНІВ ДОхОДІВ І ЗБОРІВ УКРАїНи 
ЩОДО СПРиЯННЯ ЗАхиСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛьНОї ВЛАСНОСТІ

MEaSUrES By CUSTOMS aUThOrITIES Of UKraINE TO faCILITaTE 
ThE PrOTECTION Of INTELLECTUaL PrOPErTy rIghTS

Филь С.П.,
здобувач 

Державного науково-дослідного інституту МВС України

Стаття присвячена вивченню митних заходів сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через 
митний кордон України. Розкрито зміст заходів, закріплених в Главі 57 Митного кодексу України. Визначено проблемні питання практич-
ної реалізації норм митного законодавства, що визначають порядок застосування органами доходів і зборів заходів, спрямованих на 
захист прав інтелектуальної власності, та запропоновано шляхи їх подолання.

Ключові слова: права інтелектуальної власності, об’єкти права інтелектуальної власності, митне законодавство, органи доходів і 
зборів.

Статья посвящена изучению таможенных мер содействия защите прав интеллектуальной собственности при перемещении това-
ров через таможенную границу Украины. Раскрыто содержание мероприятий, закрепленных в главе 57 Таможенного кодекса Украины. 
Определены проблемные вопросы практической реализации норм таможенного законодательства, определяющие порядок применения 
органами доходов и сборов мероприятий, направленных на защиту прав интеллектуальной собственности, и предложены пути их пре-
одоления.

Ключевые слова: права интеллектуальной собственности, объекты права интеллектуальной собственности, таможенное законо-
дательство, органы доходов и сборов. 

This article is devoted to the study of customs measures for protection of intellectual property in the movement of goods across the customs 
border of Ukraine. The content of the measures set out in Chapter 57 of the Customs Code of Ukraine. The issues of practical implementation 
of the provisions of customs legislation governing the use by income and fees measures aimed at protecting intellectual property rights and the 
ways to overcome them.

Key words: intellectual property rights, intellectual property rights, customs legislation, authorities income and fees. 

Постановка проблеми.  Відповідно  до  щорічних 
статистичних  збірників  Державної  служби  статистики 
України «Зовнішня торгівля України товарами та послу-
гами» за 2013–2015 роки в Україні річні обсяги експор-
ту роялті та інших послуг, пов’язаних із використанням 
прав  інтелектуальної  власності  (далі  – ПІВ),  складали 
менше  1%  від  загального  обсягу  експорту,  а  саме:  в 
2013  р.  –  0,7%,  в  2014  р.  –  0,8%  та  в  2015  р.  –  0,5%. 
На  відміну  від  обсягу  експорту,  річні  обсяги  імпорту 
за  ці  роки  становили майже  10%  від  загального  обся-

гу імпорту, а саме: в 2013 р. – 11,2%, в 2014 р. – 7,1%,  
в 2015 р. – 5,5%. 

Хоча  зовнішньоекономічні  послуги  є  товаром,  але 
вони не проходить митного контролю, й на них не оформ-
люється митна декларація. Ці послуги не приймають фор-
му матеріальних об’єктів, на які розповсюджуються права 
власності. Незважаючи на це, їх торгівля свідчить про той 
факт, що наша держава має  суттєвий потенціал для роз-
витку власного ринку не тільки ліцензійних договорів на 
використанням об’єктів ПІВ, а й товарів, що містять ори-
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гінальні об’єкти ПІВ. Недопущення на митну територію 
контрафактних товарів є одним із найважливіших елемен-
тів забезпечення економічної безпеки.

Стан опрацювання проблеми. Різні аспекти теорії  і 
практики захисту прав ПІВ органами доходів і зборів на мит- 
ному кордоні України розглядалися в працях Б.І. Бабенка, 
Н.В. Волкової, В.С. Дробязка, У.В. Кмецінської,  І.М. Ко- 
росташової, Д. Лонг, Н.Б. Москалюка, П.  Рей, О.В. Ми- 
ронової, В.А. Омельяненка, О.М. Тропіної, Г.О. Швець та 
ін. Однак, незважаючи на наявність значної кількості на-
укових праць, які мають важливе теоретичне та практичне 
значення, чимало питань та аспектів зазначеної проблеми 
й дотепер залишаються недостатньо дослідженими.

Метою статті  є  аналіз  норм  митного  законодавства, 
що регламентують основні заходи органів доходів і зборів 
щодо сприяння захисту ПІВ під час переміщення товарів 
через митний кордон України.

Виклад основного матеріалу. До  основних  заходів 
органів  доходів  та  зборів  сприяння  захисту ПІВ  під  час 
переміщення  товарів  через  митний  кордон  України,  пе-
редбачених Главою  57 Митного  кодексу України  (далі  – 
МКУ), слід виділити: митний контроль та митне оформ-
лення  товарів,  що  містять  об’єкти  ПІВ;  митний  реєстр 
об’єктів ПІВ; призупинення митного оформлення товарів 
на підставі даних митного реєстру; призупинення митного 
оформлення товарів  за  ініціативою органу доходів  і  збо-
рів; спрощена процедура знищення товарів, митне оформ-
лення  яких  призупинено  за  підозрою  у  порушенні  ПІВ; 
зміна маркування на товарах та їх упаковці [1].

Митний контроль і митне оформлення товарів, що міс-
тять  об’єкти ПІВ,  регламентуються МКУ. Відповідно  до 
ст. 397 МКУ митний контроль і митне оформлення това-
рів, що містять об’єкти ПІВ, які охороняються відповідно 
до  закону  та  ввозяться  на митну  територію України  або 
вивозяться з митної території України, здійснюються в за-
гальному порядку з урахуванням особливостей, встанов-
лених МКУ та іншими законами України [1, ст. 397].

Заходи,  пов’язані  з  призупиненням  митного  оформ-
лення,  застосовуються  органами  доходів  і  зборів  щодо 
товарів,  які  ввозяться  на  митну  територію  України  для 
вільного обігу або вивозяться для вільного обігу за межі 
митної території України, за винятком: 1) особистих речей 
громадян; 2) товарів, які містять об’єкти ПІВ, що охоро-
няються відповідно до закону, та які переміщуються через 
митний кордон України для власного використання грома-
дянами і не призначені для виробничої чи  іншої підпри-
ємницької діяльності, сумарна вартість та/або вага яких не 
перевищує обмежень, встановлених ст. 374 МКУ; 3) при-
пасів [1, ст. 374 та 397].

Законодавець визначає митний контроль як сукупність 
заходів, що здійснюються з метою забезпечення додержан-
ня норм МКУ, законів та інших нормативно-правових актів 
із питань державної митної справи, міжнародних догово-
рів України, укладених у встановленому законом порядку. 
Митному контролю підлягають усі товари й транспортні 
засоби  комерційного  призначення,  які  переміщуються 
через  митний  кордон  України.  Під  митним  оформлення 
законодавець розуміє виконання митних формальностей, 
необхідних  для  випуску  товарів,  транспортних  засобів 
комерційного призначення [1, ст. 4]. Варто відмітити, що 
загальні положення організації митного контролю та мит-
ного оформлення зазначені в Розділі VIII «Митне оформ-
лення» та Розділ XI «Митний контроль» МКУ.

Як  зазначає  І.М.  Коростошова,  через  специфіку 
об’єктів ПІВ для виявлення ознак порушення ПІВ інколи 
недостатньо перевірити тільки митні декларації та доку-
менти, подані до митного оформлення, однак дуже часто 
необхідно проводити митний огляд задекларованих това-
рів [2, ст. 27–31].

В.А.  Омельяненко  виділяє  дві  проблеми  забезпечен-
ня  ефективного  митного  контролю  об’єктів ПІВ. Перша 

причина пов’язана з відставанням міжнародного та наці-
онального  законодавства  України  за  розвитком  техноло-
гій, зокрема високих технологій, що обумовлює викорис-
тання  нових  інноваційних  інструментів.  Друга  причина 
пов’язана з тим, що існуючий порядок митного контролю 
об’єктів ПІВ створює умови тіньового переміщення тех-
нологій в «електронному вигляді» – тіньовий ринок техно-
логій, який є значним за обсягами [3, с. 57–59].

Слід  зауважити, що органи доходів  і  зборів  здійсню-
ють митний  контроль  за  переміщенням  товарів, що міс-
тять об’єкти ПІВ, за наявності відомостей про ці об’єкти в 
митному реєстрі об’єктів ПІВ.

Цей  митний  реєстр  об’єктів  ПІВ  створений  із  ме-
тою сприяння захисту ПІВ. Реєстр надає право власнику 
об’єктів  ПІВ  із  метою  захисту  своїх  майнових  прав  на 
ці  об’єкти  подати  до  Державної  фіскальної  служби  за-
яву про сприяння захисту належних йому майнових прав 
на  об’єкти ПІВ шляхом  внесення  їх  до митного  реєстру  
[1, ст. 398, 544]. Чіткий порядок реєстрації в митному ре-
єстрі об’єктів ПІВ регламентує наказ Міністерства фінан-
сів України від 30 травня 2012 року № 648. Затверджений 
порядок  визначає  процедуру  реєстрації  об’єктів  ПІВ  у 
митному реєстрі та встановлює форму заяви, перелік  ін-
формації та документів, які додаються до заяви, порядок 
подання та розгляду заяви та ведення митного реєстру [4].

Станом  на  05  вересня  2016  р.  в  митний  реєстр 
об’єктів ПІВ внесено 3127 об’єктів, у порівняні з 2007 р.  
(27  об’єктів)  їх  кількість  виросла  більш ніж  у  100  разів 
[5]. Позитивна  тенденція  внесення  патентовласниками  в 
митний реєстр власних об’єктів ПІВ надає можливість ор-
гану доходів і зборів сприяти захисту ПІВ у вигляді при-
зупинення ввезення/вивезення товару з порушенням ПІВ.

У разі, якщо орган доходів і зборів на підставі даних 
митного реєстру об’єктів ПІВ виявив ознаки порушення 
ПІВ щодо товарів, пред’явлених до митного контролю та 
митного  оформлення,  їх  митне  оформлення  призупиня-
ється,  а  товари  підлягають  розміщенню  на  складі  цього 
органу. Цей митний захід сприяння захисту ПІВ передба-
чає призупинення митного оформлення товарів на строк 
до 10 робочих днів,  із можливістю його продовження не 
більш як на 10 робочих днів,  за винятком призупинення 
швидкопсувних товарів. Строк їх призупинення становить 
три робочі  дні  без можливості  продовження  [1,  ст.  399]. 
Також у день прийняття рішення про призупинення мит-
ного оформлення товарів орган доходів і зборів направляє 
повідомлення  правовласнику,  в  якому  зазначає:  а)  факт 
пред’явлення цих товарів до митного оформлення; б) мит-
не оформлення яких саме товарів призупинено та їх кіль-
кість; в) причини та строк призупинення; г) найменування 
та адреса власника товарів; д) інша необхідна інформація; 
а також декларантові, в якому зазначає: а) причини при-
зупинення  їх  митного  оформлення;  б)  найменування  та 
адреса правовласника. 

Після  інформування  правовласника  про  призупинен-
ня  товарів,  що  можуть  порушувати  його  майнові  права 
на об’єкт ПІВ, він може на власний розсуд захищати свої 
права. У разі прийняття ним рішення захисту ПІВ він по-
винен протягом перших 10 робочих днів письмово поін-
формувати  орган  доходів  і  зборів  про  звернення  ним до 
суду  з  метою  забезпечення  захисту ПІВ  або  клопотання 
про  продовження  строку  призупинення  митного  оформ-
лення не більш як на 10 робочих днів. За відсутності ознак 
порушення  митних  правил  товари  підлягають  митному 
оформленню в установленому порядку.

Після  закінчення  продовженого  строку  призупинен-
ня  товарів  правовласник  повинен подати  органу  доходів 
і  зборів повідомлення, що призупинив митне оформлен-
ня  товарів,  ухвалу  суду  про  заборону  вчинення  певних 
дій у справі про порушення ПІВ. Орган доходів  і  зборів 
продовжує призупинення митного оформлення товарів на 
строк, встановлений в ухвалі. Якщо правовласник не на-
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дасть органу доходів і зборів таке рішення суду, то за від-
сутності ознак порушення митних правил ці  товари під-
лягають митному оформленню в установленому порядку. 
Крім того, правовласник буде змушений відшкодувати де-
кларанту та іншим особам витрати та збитки, спричинені 
призупиненням митного оформлення.

Також у разі призупинення товарів, за відсутності ва-
гомих причин вважати такі  товари контрафактними пра-
вовласник може протягом 10 робочих днів звернутися до 
органу доходів і зборів із письмовою заявою про надання 
згоди на поновлення митного оформлення таких товарів. 
У  такому  разі  правовласник  не має  права  вимагати  зни-
щення такого товару від його власника. 

Зауважимо, що як правовласник,  так  і  декларант мо-
жуть із дозволу органу доходів і зборів брати зразки при-
зупинених  товарів  для  передачі  їх  на  експертизу.  При-
мірник  висновку  експертизи  подається  органу  доходів 
і  зборів.  І  тільки якщо висновок експертизи підтвердить 
факт порушення, то на його підставі орган доходів і зборів 
порушує справу про порушення митних правил, а товари – 
безпосередні  предмети  правопорушення  –  вилучаються.  
У разі призупинення митного оформлення товарів, що по-
рушують ПІВ, відшкодування органам доходів і зборів ви-
трат, пов’язаних із зберіганням цих товарів, здійснюється 
за рахунок правовласника.

Водночас хотілося б акцентувати увагу на тому, що за 
наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок пере-
міщення через митний кордон України товарів, щодо яких 
правовласником  не  подано  заяву  про  сприяння  захисту 
належних йому майнових прав на об’єкт права інтелекту-
альної власності (не зареєстровано цей об’єкт у митному 
реєстрі об’єктів ПІВ), можуть бути порушені такі права, 
орган доходів і зборів може за власною ініціативою призу-
пинити митне оформлення зазначених товарів. Крім того, 
вичерпний перелік відповідних підстав визначається по-
становою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 
№ 432 [6]. Відповідно до цією постанови підставами ви-
значено: 1) до органу доходів і зборів або органу вищого 
рівня  подана  заява  особи,  якій  відповідно  до  закону  на-
лежать  майнові  права  на  об’єкт  ПІВ,  що  не  включений 
до митного реєстру об’єктів ПІВ, або особи, яка діє від її 
імені в межах наданих повноважень; 2) органами доходів і 
зборів офіційно отримана інформація про порушення ПІВ 
від правоохоронних та контролюючих органів; митних ор-
ганів України та інших країн та міжнародних організацій, 
до компетенції яких входять питання захисту ПІВ; 3) де-
кларування товару з торговельною маркою, яка відрізня-
ється від торговельної марки, наявної в митному реєстрі, 
лише окремими елементами та є схожою з нею настільки, 
що їх можна сплутати.

Такий  вичерпний  перелік  підстав,  визначений  зако-
нодавцем,  викликає  заперечення  з  боку  наукової  спіль-
ноти.  Так,  на  думку Н.Б. Москалюк,  для  адаптації  норм 
національного  митного  законодавства  до  норм  законо-
давства  ЄС  стосовно  дій  ex  officio  науковець  пропонує 
доповнити  вищезазначену  постанову  п.  4,  в  авторській 
редакції:  «..інших  випадках,  за  яких  в  органів  доходів  і 
зборів буде підстава … за власною ініціативою призупи-
нити  митне  оформлення  таких  товарів».  Таке  доповне-
ння дозволить внести незначне уточнення змінить статус 
переліку із завершеного на незавершений, що сприятиме  
виконанню основної мети дій ex officio – допомоги право-
власникам у застосуванні тимчасових заходів захисту ПІВ 
[7, с. 138–144].

Правовласнику  необхідно  протягом  трьох  робочих 
днів подати органу, що надіслав йому повідомлення, заяву 
про сприяння  захисту належних йому майнових прав на 
об’єкт ПІВ; митне оформлення таких товарів призупиня-
ється на строк, а декларант невідкладно інформується про 
причини призупинення. Якщо правовласник у цей строк 
не подає органу доходів і зборів заяву про сприяння захис-

ту ПІВ, то митне оформлення цих товарів здійснюється в 
установленому порядку [1, с. 400].

З  огляду  на  встановлену  процедуру  заходу  в  ст.  400 
МКУ щодо  призупинення  товарів  за  ініціативою  органу 
доходів і зборів слід зазначити, що ця норма не надає по-
вноважень органу доходів  і  зборів, що призупинив това-
ри, здійснювати подальше провадження щодо порушення 
справи про порушення митних правил. Вона фактично на-
дає цьому органу тільки спробу попередити правовласни-
ка про можливе порушення його майнових прав на об’єкт 
ПІВ, а подальший захист ПІВ буде залежати тільки від за-
цікавленості правовласника.

Ще один  важливий  захід,  який дозволяє  органам до-
ходів  і  зборів  сприяти  захисту ПІВ,  –  це  спрощена про-
цедура  знищення  товарів,  митне  оформлення  яких  при-
зупинено за підозрою у порушенні ПІВ  [1,  ст. 401]. Цей 
митний  захід  дозволяє  в  разі  призупинення  за  підозрою 
в порушенні ПІВ митного оформлення товарів, що пере-
міщуються  через  митний  кордон  України,  знищити  такі 
товари під митним контролем за спрощеною процедурою 
до  розгляду  судом  справи  про  порушення ПІВ  за  умови 
відсутності обмежень, встановлених відповідно до рішень 
інших уповноважених державних органів. Знищення това-
рів за спрощеною процедурою можливе тільки з дозволу 
правовласника. 

Більш того, перед знищенням товарів відбираються їх 
зразки, які зберігаються органом доходів і зборів протягом 
року  в  таких  умовах, щоб  вони  могли  бути  елементами 
доказу, прийнятними в судових процедурах, де може бути 
необхідним їхнє використання. Деякою мірою слід пого-
дитись з І.М. Коростошовою, яка стверджує, що письмова 
згода  власника  товару  на  його  знищення  за  спрощеною 
процедурою фактично є визнанням ним факту порушення 
ПІВ  і  визнанням  статусу  цих  товарів  як  контрафактних. 
Також учений зазначає, що знищення контрафактного то-
вару за спрощеною процедурою передбачає переміщення 
контрафактних  товарів  у  митний  режим  знищення  або 
руйнування, передбачений ст. 175 МКУ, до умов, визначе-
них ч. 2 ст. 176 МКУ. Витрати, пов’язані з переміщенням 
товарів у  зазначений режим, а також відповідальність за 
поміщення покладаються на правовласника  [2, ст. 27-31; 
1, ст. 175, 176].

Спрощена  процедура  є  єдиною  підставою  звільнен-
ня від адміністративної відповідальності за переміщення 
товарів через митний кордон України з порушенням ПІВ. 
Доречно звернути увагу, що спрощену процедуру можна 
застосувати  в  досудовому  врегулюванні  спору  між  де-
кларантом  (власником  товару, що  порушує ПІВ)  та  пра-
вовласником об’єкта ПІВ. Досудове врегулювання спору 
передбачено  Цивільно-процесуальним  кодексом  України 
за рахунок укладання мирової угоди між власником това-
рів і правовласником, до ухвалення судом рішення по суті 
спору та Господарсько-процесуальним кодексом України 
за домовленістю двох сторін.

Відповідно до ст. 402 МКУ в процесі здійснення мит-
ного  оформлення  допускається  зміна  ідентифікаційних 
знаків чи маркування на товарах або їх упаковці з метою 
усунення ознак порушень ПІВ за умови узгодження таких 
операцій із правовласником або на його вимогу. Такі опе-
рації  здійснюються за рахунок правовласника або  інших 
осіб  за  домовленістю  з  ними.  За  результатами  операцій 
складається акт про відсутність ознак порушення прав ін-
телектуальної власності, який підписується, в тому числі, 
правовласником.

Крім того, ст. 325 МКУ також передбачає, що за зго-
дою  правовласника  та  органу  доходу  і  зборів  можуть 
здійснюватися  навантаження,  вивантаження,  переванта-
ження,  усунення  пошкоджень  упаковки,  розпакування, 
упакування,  перепакування,  зважування  та  визначення 
інших  істотних  характеристик  товарів,  що  перебувають 
під митним контролем, взяття проб та зразків таких това-
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рів, зміна ідентифікаційних знаків чи маркування на цих 
товарах або їх упаковці. Ця стаття є не тотожною ст. 402 
МКУ, оскільки проведення таких операцій, як зміна іден-
тифікаційних знаків чи маркування на цих товарах або їх 
упаковці, проводиться у зв’язку з порушенням ПІВ, а не з 
тих підстав, які передбачені в ст. 325 МКУ.

І.М.  Коростошова  акцентує  увагу  на  тому,  що  для 
здійснення операцій щодо зміни ідентифікаційних знаків 
(маркування) на товарах та їх упаковці мають бути більш 
обґрунтовані підстави, про які в ст. 402 МКУ не йдеться, а 
саме: а) обґрунтовані підозри щодо порушення власником 
товарів ПІВ, підтверджені експертними висновками упо-
вноважених  експертних  організацій,  оскільки  в  іншому 

випадку  вимога  органу  доходів  і  зборів  є  необґрунтова-
ною; б) погодження правовласника об’єктів ПІВ на про-
ведення такої операції [8, ст. 53–58].

Висновки. Підсумовуючи  вищенаведене,  доходимо 
висновку, що зазначені в главі 57 МКУ заходи органів до-
ходів і зборів спрямовані на захист ПІВ та недопущення 
переміщення  через  митний  кордон  України  контрафак-
тних  товарів.  Аналіз  норми  глави  57  МКУ  відобразив 
проблеми  їх  правозастосування.  Викладені  положення 
норм МКУ щодо  заходів  сприяння  захисту  ПІВ  будуть 
корисними  для  практичної  діяльності  органів  доходів  і 
зборів, а також для подальших наукових досліджень цьо-
го питання.
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ЗАхиСТ ПРАВ ПЛАТНиКІВ ПОДАТКІВ 
ЯК ОРГАНІЧНА СКЛАДОВА СиСТЕМи ЗАхиСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДиНи

ThE TaxPayErS’ rIghTS PrOTECTION aS aN OrgaNIC COMPONENT 
Of ThE SySTEM Of hUMaN rIghTS aNd frEEdOMS’ PrOTECTION

Чайка В.В.,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри фінансового права

Університету державної фіскальної служби України

Статтю присвячено правовій характеристиці понять «захист прав платників податків» і «гарантії прав і законних інтересів платників 
податків». Зокрема, визначено, що категорія «захист прав платників податків» розглядається в юридичній літературі в широкому та 
вузькому розумінні. Проаналізовано сучасний стан законодавчого забезпечення прав платників податків. Встановлено, що правовий ме-
ханізм передбачає існування різних форм і способів захисту прав платників податків. Розглянуто окремі аспекти захисту прав платників 
податків у порядку адміністративного судочинства.

Ключові слова: захист прав і свобод людини, захист прав платників податків, гарантії прав і законних інтересів платників податків, 
контролюючий орган, платник податків.

Статья посвящена правовой характеристике понятий «защита прав налогоплательщиков» и «гарантии прав и законных интересов 
налогоплательщиков». В частности, определено, что категория «защита прав налогоплательщиков» рассматривается в юридической 
литературе в широком и узком смыслах. Проанализировано современное состояние законодательного обеспечения прав налогопла-
тельщиков. Установлено, что правовой механизм предусматривает существование разных форм и способов защиты прав налогопла-
тельщиков. Рассмотрены отдельные аспекты защиты прав налогоплательщиков в порядке административного судопроизводства.

Ключевые слова: защита прав и свобод человека, защита прав налогоплательщиков, гарантии прав и законных интересов налого-
плательщиков, контролирующий орган, налогоплательщик.

The article deals with the legal description of the concepts of «taxpayers rights’ protection» and «guarantees of taxpayers’ rights and legal 
interests». In particular, it is determined that the category of «taxpayers’ rights protection» is researched in the wide and narrow sense in legal 
literature. The modern state of the legislative provision of taxpayers’ rights protection is analyzed. It is found out that a legal mechanism is 
provided for existence of different forms and methods of taxpayers’ rights protection. The certain aspects of taxpayers’ rights protection are 
considered in the order of the administrative legal proceedings.

Key words: human rights and freedoms’ protection, taxpayers’ rights protection, guarantees of taxpayers’rights and legal interests, regulatory 
body, taxpayer.
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Постановка проблеми. Метод  правового  регулю-
вання  фінансових  відносин  має  економічну  спрямова-
ність, що дозволяє йому гнучко вбудовуватись у систему 
суспільних  відносин,  обумовлених  фінансовими  інтер-
есами  держави  та  суспільства. При  цьому  обсяг  прав  і 
обов’язків  підпорядкованих  суб’єктів  фінансових  від-
носин,  а  також  повноваження  владних  суб’єктів  прямо 
залежать  від  принципів  здійснення  соціальної  та  еко-
номічної  політики  держави,  що  підпорядкована  єдиній 
суспільно  важливій  меті  –  забезпеченню  соціального 
та  економічного  добробуту  населення,  безперебійному 
фінансуванню всіх державних  інститутів  і  стратегічних 
напрямів  розвитку  держави  та  суспільства.  Фактичне 
обмеження  повноважень  владних  суб’єктів  фінансових 
відносин  відбувається  шляхом  реалізації  підпорядкова-
ними суб’єктами наданих їм прав. Причому мова йде не 
про яке-небудь конкретне право, що обмежує конкретне 
владне повноваження, а про цілу систему прав і законних 
гарантій їх реалізації [1].

Із  проголошенням  у  1991  році  незалежності  Україна 
досягла певного поступу у створенні громадянського сус-
пільства.  Українська  держава  повернулася  до  принципів 
плюралістичної  демократії  –  верховенства  права,  поваги 
до  прав  людини,  реформування  економіки  на  ринкових 
засадах. Тим самим було започатковано значні зміни як у 
правовому, так  і в морально-психологічному сенсі. Саме 
незалежність створила умови для розвитку в країні прав 
та свобод людини і наповнення їх новим змістом.

У Декларації про державний суверенітет України від 
16 липня 1990 року [2] і зверненні Верховної Ради Укра-
їни «До парламентів  і народів світу» 5 грудня 1991 року 
[3]  проголошувалося,  що  нова,  демократична  держава 
ставить собі за мету реально забезпечити права і свободи 
людини і зобов’язується суворо дотримуватися загально-
визнаних принципів та норм міжнародного права.

Крім того, в 1990 році Україна приєдналася до Факуль-
тативного протоколу до Міжнародного пакту про  грома-
дянські  і політичні права 1966 року  [4,  с. 171]  і  визнала 
компетенцію Комітету ООН із прав людини щодо розгля-
ду індивідуальних скарг своїх громадян та інших осіб, які 
перебувають на  її  території, щодо порушення  їх прав  та 
свобод, гарантованих цим Пактом.

У 1995 році, коли Україна стала повноправним членом 
Ради Європи, основною статутною умовою для вступу до 
якої є визнання країною-кандидатом принципу верховен-
ства права, наша держава взяла на себе зобов’язання за-
безпечити права та основні свободи людини всім особам, 
які  знаходяться під  її юрисдикцією,  та  ефективно співп-
рацювати з іншими державами з метою досягнення цілей 
згаданої міжнародної організації.

Для України реалізація цих важливих завдань набуває 
особливого значення ще й тому, що вона заявила про свій 
намір стати членом Європейського Союзу та послідовно 
крокує  в  цьому  напрямі. До  того ж,  наша  держава  усві-
домлює як всі переваги, так і високий ступінь відповідаль-
ності за виконання своїх зобов’язань перед європейською 
спільнотою,  за  адаптацію  національного  законодавства 
до стандартів ЄС, оскільки європейська система захисту 
прав людини є однією з найефективніших і найнадійніших 
у світі [5, с. 176].

Доцільно зауважити, що набуття Україною членства в 
Раді Європи значною мірою вплинуло на розвиток прав і 
свобод людини в Україні, стимулювало розроблення нової 
Конституції  відповідно  до  основних  принципів  сучасної 
правової держави.

Конституція України, прийнята в 1996 році [6, с. 15], 
стала,  за  оцінками  міжнародних  експертів,  документом 
загальноєвропейського значення, зокрема з питань прав і 
свобод людини. Людина, її життя, честь та гідність, недо-
торканість і безпека визнані в Конституції найвищою со-
ціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії 

мають визначати зміст і спрямованість діяльності держа-
ви. Остання відповідає перед людиною за свою діяльність. 
Утвердження  і  забезпечення прав  і  свобод  людини  є  го-
ловним обов’язком держави. Таким чином, державний за-
хист прав і свобод людини і громадянина в Україні гаран-
тується на конституційному рівні.

Права та свободи людини, встановлені Конституцією 
України,  відповідають  міжнародним  нормам  з  прав  лю-
дини, що містяться у Міжнародному біллі з прав людини  
[7, с. 89], який є основним критерієм ставлення держав до 
дотримання ними універсальних прав і свобод людини.

Також уперше саме в Конституції України було прого-
лошено, що кожний має право після використання націо-
нальних засобів правового захисту звертатися за захистом 
своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 
установ чи до відповідних органів міжнародних організа-
цій, членом або учасницею яких є Україна. 

Ця норма визначила принципово нову для України га-
рантію  захисту  прав  і  свобод  людини. Наприклад,  після 
проголошення  незалежності  Україна  визнала  на  універ-
сальному  та  регіональному  (європейському)  рівнях  від-
повідні  міжнародні  механізми  захисту  прав  людини, що 
мають контрольний характер. Насамперед, це стосується 
європейської системи захисту прав людини, складовою якої 
стала Україна з часу ратифікації нею 17 липня 1997 року  
Європейської конвенції з прав людини 1950 року [8, с. 270].  
Відтоді громадяни України та інші особи, що перебувають 
на її території, отримали право звертатися стосовно захис-
ту  своїх  порушених прав  до Європейського Суду  з  прав 
людини. 

Системні зміни в національному законодавстві, спря-
мовані  на  ефективний  захист  прав  і  свобод  громадян, 
інтересів  юридичних  осіб  у  судовому  порядку,  а  також 
практичну реалізацію права на справедливий суд, було за-
проваджено у 2015 р. Законом України «Про забезпечення 
права на справедливий суд» [9, с. 1054], що заклав правові 
основи для проведення судової реформи. Зокрема, цим За-
коном було  змінено порядок вирішення питання про до-
пуск справи до провадження у Верховному Суді України 
та передбачено подання заяви про перегляд рішень судів 
касаційної інстанції безпосередньо до Верховного Суду.

23 лютого 2016 р. було презентовано оновлений Стра-
тегічний план діяльності Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини на 2016−2017 роки [10], яким ви-
значено  такі цілі,  як  забезпечення дієвого реагування на 
виявлені  порушення  та  ефективне  попередження  пору-
шень  прав  і  свобод  людини;  сприяння  реалізації  Націо-
нальної стратегії у сфері прав людини тощо.

На  думку фахівців,  захист  прав  платників  податків  є 
органічною  складовою  інституту  захисту  прав  і  свобод 
людини, який в Україні нині знаходиться в стадії станов-
лення [11, с. 10].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання, 
пов’язані з ґрунтовним вивченням особливостей юридич-
них форм і способів захисту порушених прав  і законних 
інтересів  платників  податків,  знайшли  відображення  в 
дисертаційних дослідженнях таких представників вітчиз-
няної фінансово-правової та адміністративно-правової на-
уки, як Я.В. Греца, Д.Г. Мулявка, О.М. Федорчук. Водно-
час у наукових періодичних виданнях окремим аспектам 
окресленої проблематики присвячено роботи В.М. Алек- 
сандрова,  В.М.  Бевзенка,  Д.О.  Гетманцева,  М.В.  Захар-
ко,  В.О.  Іванцова,  Л.М.  Касьяненко,  Г.І.  Коровінської,  
О.О. Крестьянникової, С.В. Литвинова, Л.Г. Олейнікової, 
В.М. Свириденко, С.А. Убогого, О.О. Шишова та ін.

Метою статті є  встановлення  змісту  понять  «захист 
прав платників податків» і «гарантії прав і законних інтер-
есів платників податків», оцінка сучасного стану законо-
давчого забезпечення прав платників податків в Україні, а 
також з’ясування окремих аспектів захисту прав платників 
у порядку адміністративного судочинства.
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Виклад основного матеріалу. Соціально-економічні 
перетворення останніх 25 років в Україні значною мірою 
зачепили  публічно-правові  відносини  в  різних  їх  про-
явах.  Тенденції  до  істотного  зниження  ступеня  держав-
ного впливу, часткової відмови від імперативних методів 
адміністративно-правового  впливу  та  пов’язані  із  цим 
перетворення в механізмі правового регулювання фінан-
сових  відносин  стали  імпульсом  для  приведення форм  і 
методів захисту прав платників податків у відповідність із 
новими реаліями. Таким чином, необхідність захисту прав 
громадян і юридичних осіб як носіїв майнових інтересів 
і платників податків одночасно є актуальною проблемою 
правової сфери.

Необхідно  відзначити,  що  дефініція  «захист  прав 
платників податків» характеризується множинністю трак-
тувань  у  доктрині  податкового  права.  Так,  одні  автори 
визначають це поняття як закріплену в чинних норматив-
но-правових актах можливість кожного платника податків 
самостійно здійснювати дії чи звернутись до компетент-
них державних органів  із вимогою здійснення ними дій, 
що  спрямовані  на  забезпечення  недоторканності  його 
прав і законних інтересів, припинення їх порушення і лік-
відацію наслідків цих порушень [12, с. 10].

Інші  автори  розглядають  захист  прав  платників  по-
датків  у  широкому  та  вузькому  розумінні.  У  широкому 
сенсі під  захистом прав платників податків, на  їх думку, 
слід  розуміти  всі  юридичні,  ідеологічні,  матеріальні  га-
рантії, встановлені у рамках податкової системи держави 
та  покликані  забезпечити  співмірність  обмеження  прав 
конкретного  платника  податків  і  інтересів  суспільства  в 
цілому  [13,  с.  566].  У  вузькому  сенсі  під  захистом  прав 
платників податків зазвичай розуміється звернення до тих 
або  інших державних  органів  для  розгляду  законності  й 
обґрунтованості  дій  (бездіяльності)  податкових  органів 
щодо платника податків [13, с. 566].

У свою чергу, під гарантіями прав і законних інтересів 
суб’єктів податкових правовідносин в юридичній літера-
турі  розуміють  норми,  принципи,  умови  і  засоби,  що  у 
своїй  сукупності  забезпечують  здійснення,  охорону  і  за-
хист прав та законних інтересів суб’єктів податкових пра-
вовідносин,  виконання  визначених  законом  юридичних 
обов’язків кожним із суб’єктів [14, с. 10].

Очевидно, що юридичні  гарантії  прав  і  законних  ін-
тересів  платників  податків містяться  у  правових  нормах 
чинних  законодавчих  та  підзаконних  нормативно-право-
вих актів, особливе місце серед яких належить конститу-
ційним нормам.

До  переліку  нормативно-правових  актів  у  сфері  за-
хисту  прав  платників  податків  (крім  Конституції  та По-
даткового кодексу України) можна віднести Закон України 
«Про звернення громадян» [15], Указ Президента України 
«Про  деякі  заходи  з  дерегулювання  підприємницької  ді-
яльності» [16, с. 2] та наказ Міністерства фінансів України 
«Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг 
платниками податків та їх розгляду контролюючими орга-
нами» [17, с. 806].

Згаданий наказ передбачає ряд гарантій прав  і закон-
них інтересів платників податків. Зокрема, п. 2 розділу ІІІ 
встановлено, що  в  разі,  якщо  контролюючий орган при-
ймає рішення про повне або часткове незадоволення скар-
ги платника податків,  такий платник податків має право 
звернутися протягом десяти календарних днів, що наста-
ють за днем отримання рішення про результати розгляду 
скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рів-
ня. Водночас п. 3 цього ж розділу платнику податків нада-
но  право  звернутися  протягом  десяти  календарних  днів, 
що настають за днем отримання рішення про результати 
розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу ви-
щого рівня в разі, якщо контролюючий орган приймає рі-
шення про повне або часткове незадоволення скарги плат-
ника податків [17, с. 806].

Пункт 2 розділу VIII наказу «Про затвердження Порядку 
оформлення і подання скарг платниками податків та їх роз-
гляду контролюючими органами» покладає під час процеду-
ри адміністративного оскарження обов’язок доведення того, 
що будь-яке нарахування, здійснене контролюючим органом, 
або інше рішення контролюючого органу є правомірним.

Також слід вказати на те, що розділ VI згаданого на-
казу [17, с. 806] передбачає такі права особи, яка подала 
скаргу:

1)  брати  участь  у  розгляді  матеріалів  скарги  особис-
то або через представника, уповноваживши останнього у 
встановленому законодавством порядку;

2)  під  час  розгляду  матеріалів  скарги  висловлювати 
свою думку  з  питань,  які  виникають під  час  такого  роз-
гляду;

3) надавати документи, пояснення, доводи, які стосу-
ються предмета скарги;

4) до прийняття рішення по скарзі відкликати її повніс-
тю або частково шляхом направлення письмової заяви до 
контролюючого органу, який її розглядає;

5) отримувати інформацію про розгляд скарги та одер-
жувати рішення за результатами розгляду скарги.

Однак занепокоєння викликає суттєве зниження в чин-
ній редакції наказу переліку прав осіб, які подають скарги 
на дії чи рішення контролюючих органів або їх посадових 
осіб.  Тут  необхідно  зупинитись  на  тому, що  в  цього  на-
казу було дві попередні редакції, які на сьогодні втратили 
чинність:

1)  наказ Міністерства фінансів України  «Про  затвер-
дження  Положення  про  порядок  подання  та  розгляду 
скарг платників податків органами державної податкової 
служби» № 1203 від 19.11.2012 [18, с. 163];

2)  наказ  Міністерства  доходів  і  зборів  «Про  затвер-
дження Порядку оформлення і подання скарг платниками 
податків та їх розгляду органами доходів і зборів» № 848 
від 25.12.2013 [19, с. 253].

Так, у наказі 2012 р. пункт 19 містив ширший перелік 
прав платників податків порівняно з наказом 2015 р. Зо-
крема, в наказі 2015 р. відсутні такі важливі, на наш по-
гляд, права, що були передбачені аналогічними докумен-
тами 2012 і 2013 рр.:

1) подавати додаткові матеріали або наполягати на  їх 
запиті органом доходів і зборів, який розглядає скаргу;

2) висловлювати усно або письмово вимогу щодо до-
тримання таємниці розгляду скарги;

3)  вимагати  відшкодування  збитків  у  випадку,  якщо 
вони стали результатом неправомірних рішень контролю-
ючих  органів  (це  право  було  також  виключено  з  наказу 
2013 р).

Крім  того,  з  наказів  2013  і  2015  рр.  було  виключено 
норму про ухвалення рішення в інтересах платника подат-
ків у разі, якщо норми Податкового кодексу України або 
іншого  нормативно-правового  акту,  виданого  на  підста-
ві  цього Кодексу,  допускають  неоднозначне  трактування 
прав  і  обов’язків  платників  податків  або  контролюючих 
органів,  що  має  також  істотне  значення  для  створення 
сприятливих умов щодо реалізації захисту прав платників 
податків.

Очевидно, що такі тренди сучасного податкового зако-
нодавства будуть негативно позначатись на сфері захисту 
прав платників податків  і призведуть на практиці до об-
меження прав останніх, що, у свою чергу, суперечить ідеї 
правової, соціальної, демократичної держави.

Як  відомо,  найважливішою  ознакою  демократичного 
розвитку суспільства та країни в цілому є не лише наяв-
ність законодавчо визначених можливостей захисту прав, 
свобод  і  законних  інтересів особи (людини або громадя-
нина),  але й  гарантована можливість  їх  здійснення, фак-
тичної реалізації. 

Досліджуючи форми та способи захисту прав учасни-
ків  фінансових  правовідносин,  І.В.  Рукавішнікова  звер-
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тає увагу на те, що в теорії цивільного права було розро-
блено та описано дві основні форми захисту порушених 
прав учасників цивільних правовідносин – юрисдикційна 
та  неюрисдикційна.  Автор  зазначає,  що  традиційно  під 
юрисдикційною формою захисту прав розуміють можли-
вість захисту цивільних прав у судовому чи іншому про-
цесуальному порядку. Відповідно, неюрисдикційна форма 
захисту цивільного права являє собою захист цивільного 
права самостійними діями уповноваженої особи без звер-
нення до державних чи інших уповноважених органів [1].

Юрисдикційна  форма  захисту  прав  включає  в  себе 
два різновиди можливостей для учасників правовідносин 
здійснювати захист свого права: в судовому порядку (су-
довий захист) та позасудовому (адміністративний захист) 
порядку.  Захист  порушених  прав  у  рамках  неюрисдик-
ційної форми надає учаснику правовідносин права само-
захисту  та  застосування  уповноваженою особою  заходів 
оперативного впливу [1].

У зв’язку із цим О.Ю. Сафарова виділяє декілька спо-
собів юрисдикційної  форми  захисту  платником  податків 
своїх прав, а саме: адміністративний спосіб; судовий спо-
сіб;  спосіб  прокурорського  реагування;  президентський 
спосіб;  звернення  до Конституційного  суду;  захист  прав 
у міжнародних судах; самозахист прав [20]. Також однією 
з форм  захисту  прав  і  законних  інтересів  людини  і  гро-
мадянина є звернення до Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини. Забезпеченням реалізації повнова-
жень Уповноваженого у сфері здійснення парламентсько-
го  контролю  за  додержанням  економічних прав  і  свобод 
людини  і  громадянина безпосередньо  займається Депар-
тамент  із  питань  дотримання  соціально-економічних  та 
гуманітарних прав Секретаріату Уповноваженого Верхо-
вної Ради України з прав людини [11].

Розглянемо судовий спосіб захисту прав платників по-
датків більш детально.

Необхідно наголосити на тому, що захист прав, свобод 
та  інтересів фізичних осіб, прав та  інтересів юридичних 
осіб  у  сфері  публічно-правових  відносин  від  порушень 
з боку органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, їхніх посадових і службових осіб є основним 
завданням  адміністративного  судочинства  відповідно  до 
п. 1 ст. 2 Кодексу адміністративного судочинства України 
[21]. Також це важливе положення закріплено в ч. 5 ст. 125 
Конституції України відповідно до Закону України «Про 
внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» 
[22, с. 8].

Під час вирішення адміністративної справи суд може 
задовольнити адміністративний позов повністю або част-
ково чи відмовити в його задоволенні повністю або част-
ково (ч. 1 ст. 162 Кодексу адміністративного судочинства 
України) [21].

Принагідно зауважимо, що судовий порядок вирішення 
податкових (на відміну від інших публічно-правових) спо-
рів відзначається певною специфікою з огляду на те, що 
Кодекс адміністративного судочинства України у 2010 р.  
було  доповнено  Законом  «Про  внесення  змін  до  деяких 
законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Подат-

кового кодексу України» [23, с. 1186] статтею 1833 під на-
звою «Особливості провадження у справах за зверненням 
органів доходів і зборів» [21], що складається з 11 пунктів.

Відповідно,  в  ст.  1833  визначено  обставини,  за  яких 
такі  органи  можуть  звернутись  до  суду  (зокрема,  зупи-
нення видаткових операцій платника податків на рахунках 
платника  податків;  підтвердження  обґрунтованості  адмі-
ністративного арешту майна платника податків; стягнення 
коштів за податковим боргом тощо), строки звернення за-
значених органів до суду з поданням, обов’язкові реквізи-
ти подання, підстави відмови в прийнятті судом подання, 
учасники розгляду подання (зокрема, орган доходів і збо-
рів, що його вніс, та платник податків, стосовно якого його 
внесено) і т.д.

Отже, виходячи з текстуального аналізу згаданої статті, 
можна зробити висновок, що судовий порядок вирішення 
податкових  спорів  характеризується  особливим  предме-
том, що виражає зміст спору (п. 1 ст. 1833 Кодексу адміні-
стративного судочинства України), особливим суб’єктним 
складом (п. 8 ст. 1833 цього Кодексу), особливими проце-
суальними строками (п. 3, 4, 7, 8 ст. 1833) [21]. Причому в 
п. 11 ст. 1833 Кодексу адміністративного судочинства пря-
мо вказано, що на обчислення строків, установлених цією 
статтею,  не  поширюються  загальні  правила  обчислення 
процесуального строку, передбачені ст. 103 цього Кодексу.

Висновки.  Підсумовуючи  викладене,  зазначимо,  що 
саме тому, що податкове право – право публічне,  і отже, 
платник податків – завідомо слабка сторона в податкових 
правовідносинах,  перше  місце  повинне  залишатися  за 
принципами  захисту  слабкої  сторони  і  дотриманням  ба-
лансу публічних і приватних інтересів. Оскільки в ст. 20 
Податкового  кодексу України  [24]  передбачено широкий 
комплекс прав контролюючих органів як сильної сторони 
публічних  правовідносин,  в  останніх  є  можливості  для 
зловживань і розширення таким чином кола своїх повно-
важень  на  шкоду  інтересам  слабкої  сторони  –  платника 
податків. У зв’язку із цим вважаємо, що доцільно в Кон-
ституції України і Податковому кодексі України закріпити 
положення, що проголошують права людини і громадяни-
на, їх об’єднань, а також права кожного платника податків 
у відносинах із державними органами найвищою цінніс-
тю. Водночас потрібно зобов’язати державні органи  (зо-
крема, контролюючі органи під час проведення перевірок) 
керуватися, в першу чергу, не положеннями закону, що ре-
гламентують їх власні повноваження, а дотриманням прав 
і інтересів особи, щодо якої ці повноваження можуть бути 
реалізовані.

Таким  чином,  здобуття  Україною  державності  на-
прикінці ХХ  століття  зобов’язує  державні  інститути  ви-
користовувати суверенну владу саме для забезпечення та 
охорони прав і свобод кожної людини в межах юрисдикції 
держави.  Із  цією  метою  за  роки  незалежності  прийнято 
чимало  законодавчих  актів,  спрямованих  на  забезпечен-
ня прав та інтересів людини в різних сферах, зокрема і в 
податковій. Ці акти не завжди досконалі, мають певні не-
доліки, але важливо, що поступово створюється правова 
база для змін у суспільстві.
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ОСНОВАНиЯ и ЦЕЛи ПРиМЕНЕНиЯ 
ПРиНУДиТЕЛьНЫх МЕР МЕДиЦиНСКОГО хАРАКТЕРА
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Берш А.Я.,
ассистент кафедры уголовного права

Национального университета «Одесская юридическая академия»

В статье рассмотрены основания и условия применения принудительных мер медицинского характера, а также цели и задачи при-
менения таких мер к невменяемым.

Ключевые слова: принудительные меры медицинского характера, основания, цели, психически больные лица, невменяемость.

У статті розглянуті підстави й умови застосування примусових заходів медичного характеру, а також цілі і завдання застосування 
таких заходів до неосудних .

Ключові слова: примусові заходи медичного характеру, підстави, цілі, психічно хворі особи, неосудність.

In the article necessary grounds and terms are considered for application of the forced measures of medical character, and also purpose and 
task of application of such measures to not responsible for one’s the actions.

Key words: forced measures of medical character, grounds, aims, mentally sick persons, diminished responsibility.

РОЗДІЛ 8
КРиМІНАЛьНЕ ПРАВО ТА КРиМІНОЛОГІЯ; КРиМІНАЛьНО-ВиКОНАВЧЕ ПРАВО

Постановка проблемы. В уголовном праве Украины во-
просы применения принудительных мер медицинского харак-
тера считаются одними из наиболее сложных и комплексных, 
что предопределяется, прежде всего, многогранностью этого 
института,  который находится на  стыке юридической и ме-
дицинской наук и совмещает в себе элементы как правовых 
отраслей знаний (уголовного, уголовно-исполнительного, уго-
ловно-процессуального, административного права и т.д.), так 
и медицинских отраслей (психиатрию, психологию, отрасли 
клинической медицины и т.д.) 

Принудительные  меры  медицинского  характера  при-
званы защитить общество от опасных посягательств лиц, 
которые  страдают  психическими  расстройствами,  обе-
спечить поддержание надлежащего уровня безопасности 
в социуме. 

Состояние исследования. Институт принудительных 
мер медицинского характера исследовали Антонян Ю.М., 
Голоднюк М.Н., Мищенко Е.В., Назаренко Г.В., Улицкий 
С.Я., Бурдин В.М., Книга М.М., Михеев Р.И. и др.

Цель исследования.  Целью  исследования  является 
разработка положений относительно принудительных мер 
медицинского  характера  в  уголовном  праве  Украины,  а 
также создание на этом основании научно обоснованных 
предложений  относительно  совершенствования  соответ-
ствующих норм действующего уголовного законодатель-
ства,  а  также выявление целей и оснований применения 
принудительных мер медицинского характера.

изложение основного материала. В  современных 
условиях реализации уголовно-правовой реформы основ-
ной  целью  является  усовершенствование  законодатель-
ства, которое сможет обеспечить реализацию принципов 
правового государства в отношении человека, его жизни, 
здоровья чести, достоинства, личной неприкосновенности 
и безопасности. Поэтому вопросы применения принуди-
тельных  мер  медицинского  характера  приобретают  осо-
бую  актуальность.  Помещение  человека  в  психиатриче-
ское учреждение, связанное с изоляцией его от общества, 
серьезным образом может нарушать его права и свободы 
как личности [9, с. 2].

Поэтому  принудительная  (недобровольная)  госпита-
лизация  лица  в  психиатрическое  учреждение  возможна 
лишь при наличии предусмотренных законом оснований 
и  только по решению суда. С  этой целью соответствую-
щие учреждения должны иметь возможность обеспечить 
необходимое психиатрическое и медицинское обслужива-
ние [17, с. 52]. 

Вместе с тем принудительные меры медицинского ха-
рактера, которые применяются в сфере уголовного судо-
производства, представляют собой комплексный институт 
уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процес-
суального права, судебной психиатрии и судебной психо-
логии. Комплексность этого института заключается в том, 
что материально-правовые основания применения прину-
дительных мер медицинского характера реализуются при 
соблюдении  условий,  которые  определяются  уголовно-
процессуальным  законом.  Ведь  действующее  уголовное 
законодательство далеко не в полной мере содержит чет-
кие  указания  относительно  оснований  применения  при-
нудительных  мер  медицинского  характера.  В  некоторой 
степени  этот  пробел  заполняет  ст.  503  уголовно-процес-
суального кодекса Украины 2012 г., которая предусматри-
вает,  что принудительные меры медицинского  характера 
назначаются  лишь  лицам,  которые  являются  обществен-
но опасными. Поэтому, в отличие от Уголовного кодекса  
1960  года,  в  котором  содержалась  лишь  одна  статья  
(ст. 13), закрепляющая институт принудительных мер ме-
дицинского характера, в действующем Уголовном кодексе 
Украины 2001 г. вопросу регулирования этого института 
посвящен раздел 14 Общей части. Однако четких указа-
ний на правовые основания применения принудительных 
мер  медицинского  характера,  на  наш  взгляд,  действую-
щий Уголовный кодекс Украины не содержит. Отмечается 
лишь, что «в зависимости от характера и тяжести заболе-
вания,  тяжести  совершенного  деяния,  с  учетом  степени 
опасности  психически  больного  для  себя  или  окружаю-
щих  суд  может  применить  принудительные  меры  меди-
цинского характера» (ч. ст. 94 УК). То есть, исходя из со-
держания статьи, в ней отмечены только обстоятельства, 
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которые должны учитываться при решении вопроса о при-
менении того или иного вида и типа принудительных мер 
медицинского характера, а также преимущество, которое 
отдаётся одному или другому виду. При этом конкретно, 
четко определенные основания применения принудитель-
ных  мер  медицинского  характера  законом  не  предусмо-
трены. 

В  юридической  литературе  под  основаниями  при-
менения  принудительных  мер  медицинского  характе-
ра  понимается  «совокупность  обстоятельств»,  которые 
определяют  необходимость  применения  (неприменения) 
принудительных  мер  к  душевнобольным,  условия  и  по-
рядок их применения, либо совокупность обстоятельств, 
необходимых для назначения принудительных мер меди-
цинского  характера  психически  больным  лицам,  совер-
шившим общественно опасные деяния [19, с. 82]

Одни  авторы  считают,  что  «основанием  для  приме-
нения названных мер является совершение общественно 
опасного деяния теми категориями лиц, которые указаны 
в ст. 93 УК Украины» [1, с. 21]. При этом ничего не гово-
рится об общественной опасности таких лиц, связанной с 
психическим расстройством и возможностью причинения 
существенного вреда в дальнейшем. 

Другие  в  качестве  основания  применения  принуди-
тельных мер медицинского характера рассматривают не-
обходимость  лечения  лиц,  совершивших  общественно 
опасные деяния [7, с. 17]. Однако чем вызвана эта необхо-
димость  принудительного  лечения  психически  больных, 
не указывается.

Третьи  к  основаниям  применения  принудительных 
мер относят комплекс факторов:

1) факт совершения лицом общественно опасного дея-
ния, предусмотренного уголовным законом;

2)  наличие  у  лица,  его  совершившего,  психического 
расстройства;

3) необходимость лечения такого лица вследствие его 
психического состояния, вызывающего опасность причи-
нения вреда себе или окружающим [6, с. 11].

При  этом  отмечается,  что  перечисленные  основания 
представляют  собой  симбиоз,  неразрывное  целое,  сово-
купность  необходимых  элементов,  отсутствие  хотя  бы 
одного  из  которых  означает  отсутствие  законодательной 
базы применения медицинских мер.

Согласно ст. 503 УПК Украины 2012 г. единственным 
основанием  применения  принудительных  мер  медицин-
ского  характера  является факт  совершения  общественно 
опасного деяния определенными категориями лиц. К чис-
лу таких лиц относятся, во-первых, те, которые признаны 
невменяемыми. Эти лица в силу болезненного состояния 
психики не способны осознавать фактический характер и 
общественную  опасность  своих  действий  (бездействия) 
либо руководить ими (ст. 19 УК). Применение наказания 
к лицам, признанным невменяемыми, было бы несправед-
ливым и нецелесообразным, т.к. своих целей – достиже-
ния  социальной  справедливости,  исправления  и  специ-
ального предупреждения – наказание в данном случае не 
достигает. 

Во-вторых,  принудительные  меры  медицинского 
характера  применяются  к  лицам,  которые  совершили 
преступление  в  состоянии  вменяемости,  но  заболели 
психическим  расстройством,  делающим  невозможным 
назначение или исполнение в отношении них наказания, 
до постановления приговора суда или во время отбывания 
наказания.

Применение  принудительных  мер  медицинского  ха-
рактера  к  лицам,  страдающим  психическими  расстрой-
ствами,  не  исключающими  вменяемости,  и  учет  психи-
ческих  аномалий  при  назначении  наказания  является 
новацией действующего УК Украины. К  сожалению,  за-
кон не раскрывает, каким образом суды должны учитывать 
так называемую ограниченную вменяемость при назначе-

нии  наказания,  что  вызывает  трудности  в  практическом 
применении. Вероятнее  всего  предположить,  что  психи-
ческие аномалии, не исключающие вменяемость, должны 
учитываться как смягчающее обстоятельство при назначе-
нии наказания. Однако не ясно, как решать вопрос в слу-
чае, когда подобные психические расстройства являются 
следствием  антисоциального  образа  жизни  (например, 
алкоголизма, наркомании), или если совершенное лицом, 
страдающим таким психическим расстройством, престу-
пление отличается особой дерзостью и жестокостью.

Некоторые  авторы  полагают,  что  существует  три  ос-
нования применения принудительных мер медицинского 
характера.  Первое  –  возможность  назначения  принуди-
тельных мер  лицу,  совершившему  общественно  опасное 
деяние;  второе  –  наличие  у  лица,  совершившего  обще-
ственно опасное деяние, психического расстройства; тре-
тье –  возможность причинения  этим лицом иного  суще-
ственного вреда либо опасность его для себя или других 
лиц  [14,  с.  18]. Отдельные  авторы  различают  основание 
назначения  судом  принудительных  мер  медицинского 
характера  (общественная  опасность  лица,  страдающего 
психическим расстройством) и условия применения при-
нудительных мер (совершение лицом общественно опас-
ного деяния и наличие у него психического расстройства) 
[18, с. 35].

Фактически  сторонники  комплексного  подхода  к  ос-
нованиям применения принудительных мер медицинского 
характера ведут речь о юридических и медицинских пока-
зателях общественной опасности психически больных лиц, 
совершивших  общественно  опасные  деяния,  предусмо-
тренные уголовным законам. По существу, единственным 
основанием применения принудительных мер медицинско-
го характера является общественная опасность психически 
больного лица, совершившего противоправное деяние.

Следует отметить, что общественная опасность явля-
ется одной из важных социально-правовых и фактических 
характеристик невменяемого лица, критерием целого ряда 
вопросов  материального  и  уголовно-процессуального 
права.

Ряд ученых предлагают отнести к целям принудитель-
ных  мер  медицинского  характера  «проведение  мер  со-
циальной реабилитации»  (выработка у больных навыков 
жизни в обществе) в той мере, в какой это возможно в ус-
ловиях медицинских учреждений, осуществляющих при-
нудительное лечение [10, с. 12]. Предлагается выделять и 
такую цель, как «обеспечение безопасности больного для 
самого себя» [4, c. 26]. Охрана личности душевнобольных 
выражается  в  недопущении  самоубийства  душевноболь-
ного или причинения им вреда своему здоровью, а также 
в защите жизни, здоровья, половой неприкосновенности, 
чести  и  достоинства  душевнобольного  от  противоправ-
ных  действий  со  стороны  третьих  лиц,  которым  может 
способствовать психическое состояние душевнобольного.

Комментаторы нормативного предписания справедли-
во  полагают,  что  «ясно  сформулированные  цели  служат 
ориентирами  для  правильной,  единообразной  правопри-
менительной  деятельности»  [5,  c.  28].  Вместе  с  тем  не-
которые  авторы  смешивают  либо  отождествляют цели и 
задачи уголовно-правового воздействия и тем самым ус-
ложняют проблему целеполагания в отношении принуди-
тельных мер медицинского характера [8, c. 45].

В  сущности,  цели  применения  принудительных  мер 
медицинского характера обозначают основные направле-
ния  деятельности  органов  следствия,  суда,  уголовно-ис-
полнительных  учреждений  соответствующего  профиля 
в  отношении  психически  больных,  совершивших  обще-
ственно опасные деяния.

Действующее  уголовное  законодательство  относит  к 
целям применения принудительных мер медицинского ха-
рактера два направления деятельности правоохранитель-
ных органов и медицинских учреждений:
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1)  обязательное  лечение  (невменяемых,  ограничено 
вменяемых, и лиц, заболевших психической болезнью по-
сле совершения преступления);

2) предупреждение совершения ими новых уголовно-
противоправных деяний.

Между тем анализ законодательных и иных правовых 
актов, регулирующих принудительные меры медицинско-
го характера и изучение практики их применения, позво-
ляет высказать мнение, что принудительные меры меди-
цинского характера преследуют еще и следующие цели:

1) охрану личности душевнобольных;
2) их исправление (для лиц, которым принудительные 

меры медицинского  характера назначены наряду  с  нака-
занием).

Под  обязательным  лечением  следует  понимать  улуч-
шение  психического  состояния  лица,  достижение  стой-
кой,  долговременной  ремиссии  при  отсутствии  сколько-
нибудь заметных изменений личности.

 Психиатры считают, что при каждом душевном заболе-
вании наблюдается определенная группа синдромов, нали-
чие или отсутствие которых позволяет говорить о том или 
ином психическом состоянии лица. Между тем возможно 
и такое изменение психического состояния, которое не со-
провождается улучшением, но делает больного неопасным 
для окружающих или для себя (вялость, апатия с одновре-
менным угасанием бредовых идей) [3, с. 68]. Обязательное 
лечение  душевнобольных  –  наиболее  существенная  цель, 
поскольку этим достигается и охрана личности самих ду-
шевнобольных.  Для  достижения  этой  цели  к  больным 
применяются  все  необходимые  апробированные  методы 
лекарственной  и  иных  видов  терапии  [16,  с.  87].  Однако 
психические заболевания не всегда поддаются полному из-
лечению.  Например,  психиатры  весьма  пессимистически 
оценивают возможность излечения шизофрении. Большин-
ство исследователей считают, что благоприятный исход за-
болевания (состояние ремиссии, т. е. частичное или полное 
исчезновение признаков заболевания) возможен в 30-40% 
случаев. Между тем среди лиц, признаваемых невменяемы-
ми, около 50% больны шизофренией [2, с. 79].

Предупреждение – это система социально-правовых и 
медико-реабилитационных мер, благодаря которым лицо 
лишается  возможности  повторного  совершения  обще-
ственно опасных деяний. Прав Н.Г. Иванов в том, что та-
кие возможности могут быть разнообразными, но главное 
заключается в том, чтобы они соответствовали целям без-
опасности общества и не противоречили императивам за-
конности, гуманизма и справедливости [15, с. 95].

В  юридической  литературе  справедливо  отмечается, 
что, в отличие от целей наказания, при применении при-
нудительных  мер  отсутствует  цель  общей  превенции  – 
предупреждения  преступлений,  совершенных  иными 
лицами  [13,  с.  24]. Указанные меры исключают возмож-
ность  применения  карательных  средств  вместо  лечебно-
реабилитационных. Целью применения  принудительных 
мер медицинского характера ни в коем случае не является 
кара, наказание лица, к которому они применяются. При-
нудительные меры медицинского характера предполагают 

применение таких средств, как медикаментозная терапия, 
психотерапия, трудотерапия, и других реабилитационных 
средств,  направленных  на  восстановление  социальной 
адаптации больных лиц.

Анализируя  изложенное  и  подводя  итог,  можно  от-
метить  следующее.  Лица,  совершившие  общественно 
опасные деяния в состоянии невменяемости, в силу пси-
хического расстройства не способны осознавать фактиче-
ский характер и общественную опасность своих действий 
(бездействий)  либо  руководить  ими.  Применение  к  ним 
принудительных мер медицинского характера обусловле-
но необходимостью устранения или  смягчения причины 
общественно  опасного  поведения  –  психического  рас-
стройства.

Принудительные меры медицинского характера могут 
быть назначены судом лицам, у которых после соверше-
ния  преступления  наступило  психическое  расстройство, 
делающее невозможным назначение или исполнение на-
казания. К ним относятся: лица, совершившие обществен-
но опасные деяния, будучи вменяемыми, но до вынесения 
приговора заболевшие психическим расстройством; лица, 
у  которых  после  совершения  общественно  опасного  де-
яния,  но  до  вынесения  приговора  наступило  временное 
психическое расстройство, препятствующее определению 
их психического состояния во время совершения этого де-
яния, если по характеру содеянного и по своему психиче-
скому состоянию такое лицо представляет опасность для 
общества; лица, заболевшие психическим расстройством 
во время отбывания наказания [12, с. 37].

Применение к этим лицам наказания невозможно, так 
как  оно  не  окажет  необходимого  карательного  воздей-
ствия, не может достичь поставленных перед ним целей.

Во  всех  названных  выше  случаях  применение  при-
нудительных мер медицинского характера возможно при 
одновременном наличии трех условий [11, с. 258]:

1) совершение общественно опасного деяния, предус-
мотренного уголовным законом, в качестве преступления;

2) психическое расстройство лица, исключающее воз-
можность осознавать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездействий) либо руко-
водить ими;

3) в силу характера деяния и болезненного состояния 
данное лицо опасно для общества.

Выводы. Следовательно,  принудительные  меры  ме-
дицинского  характера  имеют  двуединую  лечебно-пред-
упредительную  цель.  С  одной  стороны,  их  применение 
защищает интересы больного, поскольку реализация этих 
мер направлена на излечение либо улучшение его психи-
ческого состояния. С другой стороны, применение прину-
дительных  мер  медицинского  характера  осуществляется 
в  интересах  общества,  так  как  эти  меры  направлены  на 
предотвращение  новых  уголовно-противоправных  дей-
ствий  со  стороны психически больных лиц. Фактически 
медицинская цель принудительных мер медицинского ха-
рактера выступает как средство достижения юридической 
цели,  которая  состоит в обеспечении общественной без-
опасности.
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У статті сформульовані концептуальні положення наукового забезпечення розвитку мистецтвознавчих досліджень в Україні. Висвіт-
люється правове і наукове забезпечення збереження об’єктів культурної спадщини України, її національних цінностей, творів мистецтва 
(архітектури, скульптури, живопису тощо). Запропонована трьохрівнева концепція правового і наукового забезпечення мистецтвознавчих 
досліджень в Україні. 
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В статье сформулированы концептуальные положения научного обеспечения развития исскуствоведческих исследований в Укра-
ине. Освещается правовое и научное обеспечение сохранения объектов культурного наследия Украины, ее национальных ценностей, 
произведений искусства (архитектуры, скульптуры, живописи и т.п.). Предложена трехуровневая концепция правового и научного обес-
печения искусствоведческих исследований в Украине.
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The article defines the conceptual provisions of scientific support of the development of art researches in Ukraine. The legal and scientific 

providing of maintenance of objects of cultural heritage of Ukraine is illuminated, her national values, works of art (architecture, sculpture, painting 
and others like that). The offered three-level conception of the legal and scientific providing of study of art researches is in Ukraine.

Key words: scientific support of art researches.

Постановка проблеми. Правове і наукове забезпечен-
ня  збереження  об’єктів  культурної  спадщини України,  її 
національних  культурних  цінностей,  творів  мистецтва 
(архітектури, скульптури, живопису тощо) – одне з голо-
вних  завдань  органів  законодавчої,  виконавчої  і  судової 
влади, а також освітніх, наукових, державотворчих та пра-
возахисних установ, яке пов’язане із захистом духовних, 
інтелектуальних і економічних інтересів нашої країни [1].

Водночас  вирішення  цього  завдання  вимагає,  по-
перше,  системного  підходу  до  здійснення  комплексних 
наукових мистецтвознавчих досліджень, по-друге, – здій-
снення  високопрофесійної  спеціальної  підготовки  май-
бутніх  правознавців,  мистецтвознавців,  товарознавців, 
економістів, експертологів, митників, прикордонників, по-
датківців у цій галузі знань, по-третє, – реалізації на прак-
тиці  заходів  щодо  активного  використання  в  діяльності 
органів законодавчої, виконавчої, судової влади та право-
захисних організацій новітніх розробок,  засобів, методів 
і методик дослідження виробів мистецтва як культурних 
цінностей, духовних і матеріальних надбань цивілізації.

Метою статті є, по-перше, вивчення історичних пра-
вових і наукових підвалин мистецтвознавчих досліджень, 
а по-друге,  визначення доктринальних  засад правового  і 
наукового  забезпечення  сучасних  мистецтвознавчих  до-
сліджень в Україні.

Виклад основного матеріалу. Звичайно, що таких під-
хід потребує ознайомлення з основами історіографії і дже-
релознавства правового регулювання культурних цінностей 
(зберігання,  переміщення,  вивезення,  ввезення,  повернен-
ня,  колекціонування,  контролю)  чинними  законодавчими 
актами України, чинними міжнародними конвенціями і уго-
дами,  відомчими  інструкціями,  наказами,  листами  тощо. 
Крім того, необхідно також ознайомитися з основами мис-
тецтвознавства  та  технології  виготовлення  різних  видів 
культурних цінностей, з методиками атрибуції та експерти-
зи предметів історичного та культурного значення, особли-
во із сучасними методиками мистецтвознавчої експертизи, 
експертизи культурних цінностей і митної експертизи.

Відомо, що унікальні мистецькі твори є ключовими в 
побудові  моделі  українського  державотворення,  форму-
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ванні концепції правової охорони культурного надбання, 
оскільки  саме  ці  базові  поняття  визначають  реальний 
предмет правової охорони та відносини, що складаються 
між суб’єктами в процесі життєдіяльності. Водночас без 
чіткого визначення дефініції поняття культурної спадщи-
ни, культурних цінностей, мистецьких надбань неможли-
во створити дієвий правовий механізм захисту спадщини, 
цінностей, творів мистецтва, сформулювати його ефектив-
ну процедуру правового регулювання,  визначити катего-

рію осіб, які мають професійні повноваження щодо захис-
ту культурного надбання, відокремити незаконні дії проти 
культурної спадщини та дії, що не є правопорушеннями, 
тобто визначити об’єктивну сторону цивільної, господар-
ської, адміністративної, кримінальної відповідальності.

У таких умовах виникла необхідність  суттєвого поси-
лення загальнотеоретичних, методологічних, правових і ор-
ганізаційних засад сучасного наукового забезпечення мис-
тецтвознавчих досліджень новітніми досягненнями науки.

Таблиця 1
Терміни, які використовуються в криміналістиці

№ 
№ п/п Назва праці

Експертиза 
культурних 
цінностей

Мистецтвознавча 
експертиза

Підручники
1 Біленчук П.Д. Криміналістика. Кредитно-модульний курс: підручник / 

П.Д. Біленчук, Г.С. Семаков. За ред. П.Д. Біленчука. – 4-тє вид., змін.,  
допов. і доопр. ; Київський університет права НАН України. – К. :  
ВД «Дакор», 2014. – 520 с.

+ +

2 Біленчук П.Д. Криміналістика. Кредитно-модульний курс: підручник / 
П.Д. Біленчук, Г.С. Семаков. За ред. П.Д. Біленчука. – 3-тє вид., змін.,  
допов. і доопр. ; Київський університет права НАН України. – К. :  
ВД «Дакор», 2013. – 520 с.

+ +

3 Скригонюк М.І. Криміналістика: Підручник / М.І. Скригонюк – К. :  
Атіка, 2007. – 496 с.

- -

4 Салтевський М.В. Криміналістика (у сучасному викладі): Підручник / 
М.В. Салтевський. – К. : Кондор, 2005. – 588 с.

- -

5 Біленчук П.Д., Дубовий О.П., Салтевський М.В., Тимошенко П.Ю. /  
За ред. акад.. П.Д. Біленчука. – К. : Атіка, 1998. – 416 с.

- -

6 Криміналістика. Академічний курс: підручник / Т.В. Варфоломеєва,  
В.Г. Гончаренко, В.І. Бояров [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 с. 

+ +

7 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р.  
Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. Заслуженного  
деятеля науки Российской Федерации, профессора Р.С. Белкина. – М. : 
Издательство НОРМА М, 2000. – 990 с.

- +

8 Радянська криміналістика / за ред.. В.П. Колмакова – К. : 1973. – 280 с.  - -
9 Специализированный курс криминалистики. Учебник. – К., 1987. – 384 с. - -
10 Криміналістика. Підручник / За ред. П.Д. Біленчука. – К. : 1997. – 256 с. + +
11 Шеремет А.П. Криміналістика. Навч. посіб. / А.П. Шеремет. – К. : ЦУЛ, 

2005 – 472 с.
+ +

12 Шепітько В.Ю. Криміналістика. Підручник / В.Ю. Шепітько. – К. : Ін 
Юре, 2010. – 496 с. 

+ +

13 Криміналістика: навч. посіб. / За ред.. А.Ф. Волобуєва. – К. : КНТ,  
2011. – 504 с.

+ +

Монографії і навчальні посібники
1 Експертиза у судовій практиці: наук.-практ. посіб. / за  в.  вт. В.Г. Гончарен-

ка. – 2-ге вид, перероб. І допов. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.
+ +

2 Кофанов А.В., Кобилянський О.Л., Хільченко С.В. Криміналістика: мето-
дичне забезпечення. Навчальний посібник / За ред. П.Д. Біленчука. – К. : 
Атопол, 2010. – 320 с.

+ +

3 Криміналістично-реєстраційно-довідкові й судово-експертні установи 
Міністерства внутрішніх справ та Міністерства юстиції Російської імперії 
(1889–1917 рр.) У 2-х книгах. Кн.1 / авт. кол.: М.Г. Вербенський,  
С.І. Гирько, Т.О. Проценко, В.М. Чисніков, Т.А.Плугатар, І.Е. Нікітіна,  
С.Г. Лаптєв. – К.–Х. : ДНДІ МВС України, 2013. – 637 с. 

+ -

4 Криміналістично-реєстраційно-довідкові й судово-експертні установи 
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Аналіз  результатів  наукових  досліджень,  опублікова-
них у підручниках, монографіях, навчальних посібниках, 
довідково-аналітичних узагальненнях за останні сто трид-
цять  п’ять  років  (1880–2016  р.р.),  свідчить, що  в  кримі-
налістичній  літературі  недостатньо  приділяється  уваги 
питанням  правого  і  наукового  забезпечення  мистецтвоз-
навчих досліджень в Україні (Таблиця 1).

Результати приведених вище в таблиці № 1 наукових 
узагальнень  засвідчують,  що  ці  проблеми  привертали 
увагу  дослідників,  але  потребують  подальших  наукових 
пошуків,  оскільки  це  торкається  базових  духовних  цін-
ностей, засадничих положень, які пов’язані з гармонійним 
розвитком людини, суспільства, держави, цивілізації.

Для  реалізації  поставленого  завдання  в  освітній,  на-
уковій  і  практичній  діяльності  необхідно  знати  наступне:  
1) особливості правового регулювання виробів мистецтва 
як культурних цінностей (зберігання, переміщення, колек-
ціонування); 2) види і жанри предметів історичного та куль-
турного значення; 3) загальні класифікаційні ознаки різних 
видів виробів мистецтва як культурних цінностей; 4) техно-
логічні особливості процесу створення виробів мистецтва; 
5) сучасні неруйнівні засоби, методи, методики і технології 
експертизи та експрес-аналізу виробів мистецтва; 6) поря-
док  контролю  зберігання,  колекціонування,  переміщення 
виробів мистецтва; 7) правильно описувати, кваліфіковано 
реєструвати і вміти ідентифікувати надані для дослідження 
та контролю вироби мистецтва [2, c. 11–12].

Таким чином, у даному дослідженні здійснена перша 
спроба  систематизованого  викладу  багаторівневого  пра-
вового і наукового забезпечення мистецтвознавчих дослі-
джень в Україні, яка побудована на основі синтезуючого 
елементи матеріалу різних наук, з урахуванням найсучас-
ніших вимог до якості освіти, науки і практики. Оскільки 
в даний час в Україні не існує жодної концепції правового 
і  наукового  забезпечення  мистецтвознавчих  досліджень, 
немає  спеціальних  монографій,  підручників,  посібників, 
присвячених  системному  аналізу  мистецтвознавчої  екс-
пертизи, автори даної статті пропонують своє бачення ви-
рішення цієї складної, але цікавої і важливої для людини, 
суспільства, держави проблеми.

Звичайно, що автори усвідомлюють ступінь вимогли-
вості  і ризику, оскільки концепція правового та науково-
го  забезпечення  мистецтвознавчих  досліджень  потребує 
комплексного  багаторівневого  поєднання  знань  із  права, 
мистецтвознавства,  історіографії,  джерелознавства,  това-
рознавства і т. ін.

Під  час  розробки  концептуальних  засад  правового  і 
наукового  забезпечення  мистецтвознавчих  досліджень 
ми звернули особливу увагу на освітянський, науковий  і 
праксеологічний  аспекти  використання  новітніх  засобів, 
методів та технологій у професійній діяльності.

Структурно  концепція  правового  і  наукового  забезпе-
чення  мистецтвознавчих  досліджень  складається  з  трьох 
основних розділів, що включають необхідний теоретичний 
та практичний матеріал: розділ І «Правове регулювання мис-
тецтвознавчих досліджень», розділ ІІ «Культурні цінності як 
об’єкт  мистецтвознавчих  досліджень:  визначення  сутності 
культурних  цінностей,  загальна  класифікація  мистецтв  та 
технології  виробництва;  засоби,  методи,  технології  мисте-
цтвознавчих досліджень», розділ ІІІ «Судово-мистецтвознав-
ча екпертологія: поняття, предмет, завдання, об’єкти, право-
ве регулювання, арсенал засобів, методів, методик».

Викладені  вище  концептуальні  положення  свідчать 
про те, що культурні цінності – це духовне, інтелектуальне, 
економічне осердя держави. У зв’язку із цим справедливо 
зазначає О.Л. Калашникова, що на межі ХХ і ХХІ століт-
тя «загального визнання набуло розуміння тієї істини, що 
збідніння об’єктів культурної спадщини в будь-якій країні 
є  непоправною  втратою  для  всього  людства.  Саме  тому 
охорона  культурних  цінностей  стала  предметом  великої 
уваги з боку міжнародного співтовариства. Через систему 

міжнародних  норм  і  принципів  та  національних  законо-
давств  держав  здійснюється  реалізація  культурних  прав 
людини, закріплених у Хартії прав людини і спрямованих 
на якнайповніше збереження для нинішнього та майбут-
нього поколінь культурної спадщини людства» [2, c. 15].

Слід зазначити, що чинне вітчизняне і міжнародне за-
конодавство достатньо всебічно висвітлює сутність визна-
чення культурних цінностей. 

Зокрема, визначення культурних цінностей у Законі Укра-
їни «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цін-
ностей» (від 21.09.1999) враховує і найперше використання 
цього терміна в Гаазькій конвенції ЮНЕСКО «Про охорону 
культурних цінностей у випадку збройного конфлікту» (від 
14.05.1954) і Римську конвенцію ЮНІДРУА «Про міжнарод-
не повернення викрадених чи нелегально вивезених культур-
них цінностей» (від 24.06.95), до якої Україна приєдналася в 
1998 р. Зазначено, що «культурні цінності – об’єкти матері-
альної та духовної культури, що мають художнє, історичне, 
етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, 
відтворенню та охороні, відповідно до законодавства Украї-
ни…» (розд. 1, ст. 1 Закону України).

На  завершення  аналізу  концептуальних  засад  право-
вого регулювання мистецтвознавчих досліджень  слід  за-
значити, що згідно зі ст. 54 Конституції України культурна 
спадщина охороняється законом. Держава забезпечує збе-
реження  історичних пам’яток та  інших об’єктів, що ста-
новлять культурну цінність, вживає заходів для повернен-
ня в Україну культурних цінностей народу, які знаходяться 
за її межами [1].

У зв’язку із цим О.Л. Калашникова справедливо вказує, 
що  згідно  з  положеннями чинного  законодавства  [3–12]. 
наше знайомство з культурними цінностями слід почина-
ти саме з таких об’єктів матеріальної та духовної культу-
ри,  які мають  художнє  значення,  тобто  з  виробів мисте-
цтва, тим більше, що вони найчастіше стають об’єктами 
контрабандного перевезення через митний кордон Украї-
ни, а окрім того, саме вони мають історичне, етнографічне 
та наукове значення, втілюючи всі типологічні ознаки ви-
значеного в Законі України і міжнародних правових актах 
поняття «культурні цінності» [2, с. 16]. 

У чинному законодавстві чітко вказано, що для визна-
чення характерних ознак виробів мистецтва слід залучати 
фахівців. Зокрема, в ст. 65 Митного кодексу України вка-
зується, що в разі потреби для участі в здійсненні митного 
контролю можуть залучатися спеціалісти та експерти. За-
лучення  спеціалістів  та  експертів  здійснюється  керівни-
ком митного органу або його заступником за погодженням 
із керівником підприємства, установи, організації, де пра-
цює спеціаліст чи експерт [3].

Висновки. Виходячи з вищевикладеного, можна зро-
бити наступні висновки, пропозиції і рекомендації:

1)  вважаємо, що особлива роль у  криміналістичному 
забезпеченні  розслідування  злочинів  у  сфері  мистецтва 
належить судово-мистецтвознавчій експертизі;

2)  теоретичні  основи  судово-мистецтвознавчої  екс-
пертизи  структурно  складаються  з  таких  елементів:  
а) поняття судово-мистецтвознавчої експертизи; б) пред-
мета  судово-мистецтвознавчої  експертизи;  в)  завдання 
судово-мистецтвознавчої  експертизи;  г)  об’єктів  судово-
мистецтвознавчої експертизи та їх класифікації; д) місця 
судово-мистецтвознавчої  експертизи  в  системі  судових 
експертиз та їх класифікація;

3) правові основи судово-мистецтвознавчої експерти-
зи включають: а) вітчизняне законодавство; б) міжнародне 
законодавство;

4) методичні основи судово-мистецтвознавчої експер-
тизи містять: а) класифікацію методів судово-мистецтвоз-
навчої експертизи; б) конкретні методики проведення су-
дово-мистецтвознавчої експертизи творів мистецтва;

5) основними категоріями кримінальних проваджень 
(«Art crimes»), які потребують обов’язкового проведен-
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ня  судово-мистецтвознавчої  експертизи,  є  такі:  а)  кра-
діжка виробів мистецтва і антикваріата; б) розкрадання 
творів мистецтва з музеїв і приватних колекцій; в) роз-
крадання  з  місць  археологічного  значення;  г) шахрай-
ство  у  сфері  мистецтва;  д)  вандалізм;  е)  контрабанда 
культурних  цінностей;  є)  знищення  чи  пошкодження 
пам’ятників  історії  і  культури;  ж)  порушення  автор-
ських прав; з) спроба неповернення в Україну предме-
тів художнього, історичного і археологічного значення; 
к) незаконний обіг зброї; л) поширення порнографічних 
матеріалів або предметів [16];

6)  назріла  необхідність  створення  спеціальних  екс-
пертних підрозділів із проведення судово-мистецтвознав-
чої експертизи в державних судово-експертних установах 
України [17];

7) необхідно приступити до розробки методик прове-
дення  судово-мистецтвознавчої  експертизи  як  багатоас-
пектних комплексних досліджень;

8)  доцільно  розробити  програми  підготовки  і  підви-
щення  кваліфікації  експертів-організаторів  та  приймаю-
чих  участь  у  проведенні  експертних  досліджень  мисте-
цтвознавців [13; 15].
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Стаття присвячена висвітленню однієї з актуальних теоретико-методологічних проблем кримінального та кримінально-виконавчого 
права щодо питання реформування інституту кримінальної відповідальності військовослужбовців, порядку виконання та відбування 
ними кримінальних покарань. У статті досліджені питання пеналізації відповідальності військовослужбовців. Розглянута схожість та 
відмінність основних засобів виправлення та ресоціалізації під час застосування покарання у виді тримання військовослужбовців у дис-
циплінарному батальйоні та позбавлення волі на певний строк.

Ключові слова: засуджені, військовослужбовці, установи виконання покарань, дисциплінарні військові частини, засоби виправлен-
ня та ресоціалізації.

Статья посвящена освещению одной из актуальных теоретико-методологических проблем уголовного и уголовно-исполнительно-
го права по вопросу реформирования института уголовной ответственности военнослужащих, порядка исполнения и отбывания ими 
уголовных наказаний. В статье исследованы вопросы пенализации ответственности военнослужащих. Рассмотрено сходство и разли-
чие основных средств исправления и ресоциализации при применении наказания в виде содержания военнослужащих в дисциплинар-
ной воинской части и лишения свободы на определенный срок.

Ключевые слова: осужденные, военнослужащие, учреждения исполнения наказаний, дисциплинарные воинские части, средства 
исправления и ресоциализации.

In the article the authors discuss one of the urgent theoretical and methodological problems of the criminal and criminal executive law as 
to the issue of reforming the institute of servicemen’s criminal liability, the order of execution and serving their criminal penalties. In the article 
the authors study the issue of servicemen’s liability penalizing. The authors discuss similarity and difference of main means of correction and 
resoalization while punishing service and holding them in a penal battalion and deprivation of liberty for a certain term. 

Key words: convicts, servicemen, penal institutions, penal military units, means of correction and resoalization. 

Постановка проблеми. Украй напружена ситуація  із 
забезпеченням виконання зовнішніх та внутрішніх функ-
цій держави в галузі захисту  її територіальної цілісності 
та забезпечення правопорядку на власній території потре-
бує виконання покладених на державні органи та грома-
дян обов’язків у цій сфері. Зокрема, відповідно до ст. 17 
Конституції України захист суверенітету і територіальної 
цілісності України, забезпечення її економічної та інфор-
маційної безпеки є найважливішими функціями держави, 
справою  всього  українського  народу.  Оборона  України, 
захист  її  суверенітету,  територіальної  цілісності  і  недо-
торканності  покладаються  на  Збройні Сили України,  за-
безпечення державної безпеки і захист державного кордо-
ну України  здійснюють відповідні  військові формування 
та  правоохоронні  органи  держави,  організація  і  порядок  
діяльності яких визначаються законом [1].

Це означає, що на Збройні Сили України та інші вій-
ськові формування покладаються важливі функції держав-
ної  внутрішньої  та  зовнішньої  політики.  Від  належного 
виконання військовими формуваннями покладених на них 
державою й суспільством обов’язків залежить національ-
на безпека нашої країни,  її незалежність та здатність са-
мостійно обирати напрямок  соціального розвитку  і між-
народної співпраці.

Незважаючи на важливість даного напряму діяльнос-
ті,  з часу проведення антитерористичної операції  значно 
збільшився  рівень  злочинності  проти  встановленого  по-

рядку  несення  військової  служби  (військові  злочини). 
Так, за даними тільки прокуратури центрального регіону 
у  2014  році  знаходились  у  кримінальному  провадженні  
883 правопорушення, а у 2015 році – 4749 правопорушень; 
у  2014  році  закінчено  кримінальних  проваджень  (із  по-
вторно закінченими) – 278 правопорушень, а в 2015 році –  
1179 правопорушень; у 2014 році направлено до суду прова-
джень з обвинувальним актом – 165 правопорушень, а у 2015 
році – 851 правопорушення. Направлено до суду криміналь-
них проваджень з обвинувальним актом (без повторних): 
у  2014  році  порушень  статутних правил  взаємовідносин 
(ст. 406) – 11 кримінальних проваджень, а у 2015 році –  
15  кримінальних  проваджень;  у  2014  році  ухилень  від 
військової служби (ст.ст. 407-409) – 62 кримінальних про-
вадження, а у 2015 році – 581 кримінальне провадження  
(з  них  шляхом  зловживання  службовим  становищем  
(ч. 2 ст. 410) в 2014 році – 14 кримінальних проваджень, 
а у 2015 році – 9 кримінальних проваджень); у 2014 році  
недбалих  ставлень  до  військової  служби  (ст.  425)  –  
10 кримінальних проваджень, а у 2015 році – 4 криміналь-
ні провадження; у 2014 році бездіяльність військової влади  
(ст. 426) – 12 кримінальних проваджень, а у 2015 році –  
33 кримінальні провадження [2].

Провівши лише поверхневе порівняння рівня та струк-
тури  злочинності  військовослужбовців,  розуміємо, що  у 
2015 році відбулось різке зростання всіх зазначених показ-
ників. Саме тому посилення діяльності щодо запобігання 
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цьому  виду  злочинів  є  вкрай  актуальним  та  необхідним 
напрямом діяльності всіх суб’єктів, з урахуванням їх тіс-
ної взаємодії.

Стан опрацювання. Теоретичною базою дослідження 
зазначеної проблеми стали праці вітчизняних та зарубіж-
них  фахівців  із  кримінально-виконавчого  права,  кримі-
нології,  кримінального  права,  зокрема:  І.Г.  Богатирьова, 
 В.О. Бугаєва, І.Ф. Коржа, В.О. Миронової, М.М. Синько, 
С.Ю. Сокоринського, М.С.  Туркот,  С.С.  Тюрин,  В.І.  Ца-
ренко, Н.І. Чудик-Білоусова та ін.

Дослідження кримінальної та кримінально-виконавчої 
політики є однією з малодосліджених проблем як у загаль-
ній теорії права, науці кримінального права, кримінально-
виконавчого  права,  а  також науці  кримінології,  оскільки 
на сьогодні наукові здобутки базуються більшою мірою на 
застарілому кримінальному та кримінально-виконавчому 
законодавстві  та  не  враховують  реалії  сучасного  держа-
вотворення.

Запобігання військовим злочинам повинно здійснюва-
тись на всезагально-соціальному рівні, спеціально-кримі-
нологічному  та  індивідуальному  рівнях.  Кожен  із  зазна-
чених  рівнів  передбачає  доволі  значну  систему  заходів 
впливу, які побудовані у визначеній ієрархії та мають свої 
особливості. Дослідження навіть окремого рівня потребує 
значних практичних та наукових зусиль, особливо в таких 
науках,  як  кримінальне  право,  кримінально-виконавче 
право та кримінологія.

Мета статті. У даній статті ми розглянемо лише один 
із напрямів діяльності із запобігання вчинення військових 
злочинів, а саме посилення їх кримінально-правової охо-
рони і, відповідно, їх пеналізацію.

Виклад основного матеріалу. Яскравим  прикладом 
посилення  кримінально-правової  охорони  і,  відповідно, 
пеналізації  військових  злочинів  є  прийняття  в  лютому 
2015 року Закону України «Про внесення змін до Кримі-
нального  кодексу  України  щодо  посилення  відповідаль-
ності за окремі військові злочини». Закон розширює межі 
кримінальної відповідальності  за військові  злочини. Ме-
тою  прийняття  цього  закону  було  сприяння  зміцненню 
дисципліни  військовослужбовців,  що  вкрай  актуально  у 
зв’язку з проведенням антитерористичної операції [3].

У переважній  більшості  зазначені  зміни  стосуються 
статей  розділу  XIX  (злочини  проти  встановленого  по-
рядку  несення  військової  служби  (військові  злочини). 
Залежно  від  індивідуальних  особливостей  безпосе-
редніх  об’єктів  (складових  вказаного  правопорядку)  в 
юридичній  літературі  переважно  виділяють  такі  групи 
військових злочинів: 1) злочини, що посягають на поря-
док підлеглості та військової честі  (статті 402-406 КК);  
2) злочини, що посягають на порядок проходження вій-
ськової служби (статті 407-409 КК); 3) злочини, що пося-
гають на порядок управління військовим майном (статті 
410-413 КК); 4) злочини, що посягають на порядок експлу-
атації озброєння і військової техніки (статті 414-417 КК);  
5) злочини, що посягають на порядок несення спеціаль-
них служб (статті 418-421 КК); в) злочини, що посягають 
на порядок зберігання військової таємниці (ст. 422 КК); 
7)  злочини, що  посягають  на  порядок  здійснення  своїх 
повноважень  військовими  службовими  особами  Зброй-
них Сил України та інших військових формувань (статті 
423-426 КК);  8)  злочини, що посягають на порядок ви-
конання військового обов’язку в бою та інших особливих 
умовах (статті 427-430 КК); 9) злочини, що посягають на 
порядок  дотримання  звичаїв  та  правил  ведення  війни 
(статті 431-435 КК) [4].

До  прийняття  змін  у  зазначений  вище  Закон  кримі-
нальне законодавство встановлювало кваліфікуючі ознаки 
деяких складів злочинів у залежності від вчинення злочи-
ну  в мирний  чи  військовий  час. Натомість  нові  редакції 
деяких статей вводять таку кваліфікуючу ознаку, як вчи-
нення злочинів в умовах особливого періоду.

Нові  зміни  до  Кримінального  кодексу  України  вста-
новлюють суворіші покарання, які наближені до тих, що 
призначаються у воєнний час. Ці покарання діятимуть в 
«особливий період, окрім воєнного стану», тобто під час 
мобілізації  і  в  період  відбудови  після  закінчення  безпо-
середніх  воєнних  дій.  Наведемо  деякі  приклади:  за  ч.  1  
ст.  407  «Самовільне  залишення  військової  частини  або 
місця  служби» в мирний час призначається покарання у 
виді позбавлення волі на строк до 3 років, під час особли-
вого періоду – від 5 до 7 років, у воєнний час – від 7 до 10 
років; ст. 413 «Втрата військового майна» призначається 
покарання в мирний час у виді арешту на строк до шести 
місяців,  або  тримання  в  дисциплінарному батальйоні  на 
строк до двох років,  або позбавлення  волі  на  той  самий 
строк;  в  умовах  особливого  періоду,  крім  воєнного  ста-
ну, призначається покарання у виді позбавленням волі на 
строк до трьох років; вчинені в умовах воєнного стану або 
в  бойовій  обстановці  злочини  караються  позбавленням 
волі на строк від двох до п’яти років [5].

Досліджуючи дане питання, слід також звернути увагу 
і на зміни, які відобразились у такому покаранні, як три-
мання  військовослужбовців  у  дисциплінарному  баталь-
йоні. Попередня  редакція  встановлювала, що  даний  вид 
покарання  застосовувався  лише  до  військовослужбовців 
строкової служби. В оновленій редакції вказаний вид по-
карання  застосовується:  до  військовослужбовців  строко-
вої служби, військовослужбовців, які проходять військову 
службу за контрактом, осіб офіцерського складу, які про-
ходять кадрову військову службу, осіб офіцерського скла-
ду, які проходять військову службу за призовом, військо-
вослужбовців на військовій службі під час мобілізації, на 
особливий  період  (крім  військовослужбовців-жінок);  на 
строк від шести місяців до двох років – у  випадках, пе-
редбачених Кримінальним кодексом України. У свою чер-
гу, з прийняттям змін до Кримінального кодексу України 
Міністерство оборони України 18 травня 2015 року при-
йняло оновлену «Інструкцію про порядок відбування по-
карання засуджених військовослужбовців у виді тримання 
в дисциплінарному батальйоні», яка поширюється на всі 
вищезазначені категорії військовослужбовців [6].

Аналізуючи законодавство України, яке стосується ви-
значеної  тематики,  можна  визначити  ряд  істотних  змін, 
які  відрізняють  покарання  у  виді  тримання  військовос-
лужбовців в дисциплінарному батальйоні від покарання у 
виді позбавленні волі на певний строк.

Порівнюючи  дані  види  покарань,  ми  бачимо,  насам-
перед, основну відмінність, яка полягає в тому, що в разі 
призначення покарання у виді позбавлення волі на певний 
строк військовослужбовцю він достроково звільняється зі 
служби, на відміну від протилежного покарання, за яким 
засуджені  особи  виконують  обов’язки  та  користуються 
правами, встановленими законодавством для військовос-
лужбовців, служби Збройних Сил України, з обмеження-
ми,  передбаченими  Кримінально-виконавчим  кодексом 
України. 

На  засуджених  військовослужбовців,  які  тримаються 
в дисциплінарному батальйоні, як і на засуджених до по-
збавлення  волі,  поширюються  положення  Кримінально-
виконавчого  кодексу  України  щодо  суспільно-корисної 
праці,  соціально-виховної  роботи,  загальноосвітнього  і 
професійно-технічного  навчання,  громадського  впливу. 
Головною  відмінністю  є  те,  що  згідно  з  Інструкцією  із 
засудженими до тримання військовослужбовців у дисци-
плінарному батальйоні обов’язково не менше разу на тиж-
день проводяться військові навчання. Військове навчання 
засуджених військовослужбовців організовується і прово-
диться за спеціальною програмою [6]. Тобто один з осно-
вних засобів виправлення та ресоціалізації – загальноос-
вітнє  та  професійно-технічне  навчання,  яке  характерне 
для покарання у виді позбавлення волі, під час виконання 
та відбування покарання у виді тримання військовослуж-
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бовців у дисциплінарному батальйоні замінюється на вій-
ськове навчання.

Однією з основних відмінностей є те, що засудженим 
до позбавлення волі надається право на працю, а для за-
суджених військовослужбовців праця є невід’ємною умо-
вою відбування покарання. 

Схожою ознакою є те, що під час відбування покаран-
ня  в  дисциплінарному  батальйоні  всі  засуджені  військо-
вослужбовці незалежно від їхнього військового звання та 
характеру попередньої  служби перебувають як солдати  і 
носять єдині встановлені для даного дисциплінарного ба-
тальйону форму одягу та знаки розрізнення, оскільки за-
суджені до позбавлення волі у всіх колоніях носять одяг 
єдиного зразка. 

Обидві  категорії  засуджених  мають  право  на  листу-
вання,  але  з  певними  відмінностями.  Наприклад,  у  дис-
циплінарному батальйоні вручення листів, що надходять, 
проводиться  представником  дисциплінарного  батальйо-
ну, в присутності якого засуджений військовослужбовець 
зобов’язаний  їх  розпечатати.  Обмежень  стосовно  листу-
вання  з  будь-якими  особами  немає.  Зміст  листів  переві-
рці не підлягає. Перевірці підлягає лише вміст конверту. 
Виявлені  при  цьому  заборонені  вкладення  вилучаються. 
Розпечатувати листи, які відправляють засуджені військо-
вослужбовці, також заборонено. Що і відрізняється від по-
рядку  листування  під  час  покарання  у  виді  позбавлення 
волі, в якому листування між засудженими, які перебува-
ють у місцях позбавлення волі, та іншими особами, які не 
є  родичами,  допускається  тільки  з  дозволу  адміністрації 
колонії. Кореспонденція, яку одержують і надсилають за-
суджені  до  відбування  покарання  у  виправних  колоніях 
мінімального  рівня  безпеки  із  загальними  умовами  три-
мання,  середнього  та максимального  рівня  безпеки,  під-
лягає перегляду. Але і в цьому є певні виключення. 

Також  відмінним  правообмеженням  можна  визначити 
те,  що  засудженим  військовослужбовцям  під  час  перебу-
вання  в  дисциплінарному  батальйоні  відпустки  не  нада-
ються. Проте у зв’язку з винятковими обставинами (смерть 
або тяжка хвороба близького родича, яка загрожує життю 

хворого;  стихійне  лихо,  яке  завдало  значної  матеріальної 
шкоди  майну  засудженого  військовослужбовця  та  його 
сім’ї) засудженому військовослужбовцю може бути дозво-
лено короткочасний виїзд за межі дисциплінарного баталь-
йону на строк до семи діб, не враховуючи часу, необхідного 
для проїзду в обидва кінці. Засудженим до позбавлення волі 
за схожих підстав теж може бути надане аналогічне право. 
Проте засуджені, які працюють та перебувають у виправ-
них  колоніях  мінімального  рівня  безпеки  з  полегшеними 
умовами тримання, мають право на щорічний короткочас-
ний виїзд за межі колонії тривалістю 14 календарних днів; 
військовослужбовці, які відбувають покарання в дисциплі-
нарних батальйонах, такого права не мають [7].

Необхідно  зазначити,  що  до  обох  категорій  засудже-
них відповідно до статей 81, 82 КК України може бути за-
стосовано  умовно-дострокове  звільнення  від  відбування 
покарання й  заміна невідбутої  частини покарання  більш 
м’яким, але лише в тому разі, коли вони сумлінною пове-
дінкою та ставленням до праці довели своє виправлення. 
Дані про це повинні бути досліджені в судовому засіданні. 
Це, беззаперечно, є позитивним елементом у виправленні 
та ресоціалізації засуджених, бо надає їм стимул для ви-
конання належним чином умов відбування призначеного 
покарання та вказує на ознаки сучасної прогресивної сис-
теми виконання покарань [6]. 

Висновки. Зазначене  вище  вказує  на  активність 
суб’єктів  кримінальної  та  кримінально-виконавчої  полі-
тики у  сфері  регулювання порядку  та умов призначення 
виконання  та  відбування  покарань  відносно  військовос-
лужбовців,  проте  існує  нагальна  потреба  в  подальшому 
правовому  та  науковому  супроводі  даного  напряму  за-
побігання,  розробці  дієвого  механізму  контролю  за  ді-
яльністю  установ  виконання  покарань  та  імплементації 
міжнародних стандартів у сфері захисту прав засуджених 
у національне кримінальне та кримінально-виконавче за-
конодавство стосовно призначення покарання за злочини 
проти встановленого порядку несення військової служби, 
виконання та відбування кримінальних покарань відносно 
військовослужбовців.
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У статті викладається історія виникнення контент-аналізу, його розвиток, вдосконалення, формування на його основі численних 
модифікацій. Також надається загальна теорія застосування цього методу, висвітлюється його роль у вивченні текстової інформації. З 
урахуванням можливостей методу контент-аналізу та потреб сучасної кримінологічної науки авторка робить висновок про необхідність 
застосування цього методу для вивчення процесу криміналізації особистості.

Ключові слова: контент-аналіз, методи кримінологічної науки, особистість злочинця, криміналізація особистості, профілактика зло-
чинності, запобігання злочинності.

В статье излагается история возникновения контент-анализа, его развитие, совершенствование, формирование на его основе 
многочисленных модификаций. Также описывается общая теория применения этого метода, освещается его роль в изучении текстовой 
информации. С учетом возможностей метода контент-анализа и потребностей современной криминологической науки автор делает 
вывод о необходимости применения этого метода для изучения процесса криминализации личности.

Ключевые слова: контент-анализ, методы криминологической науки, личность преступника, криминализация личности, профилак-
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The article is describes the history of the content analysis, its development, the improvement of the formation on its basis numerous 

modifications. Also described the general theory of this method and its role in the study of textual information. Taking into account the possibilities 
of the method of content analysis and the needs of modern criminological science, the author makes a conclusion about the necessity of applying 
this method to study the process of criminalization of a person.

Key words: content analysis, methods of сriminology, person of a criminal, criminalization of a person, prophylaxis of crimes, prevention of 
crimes.

Постановка проблеми.  Злочинність  як  явище,  що 
складається з окремих злочинів, виникає, існує й самовід-
творюється  лише  за  наявності  свідомого  волевиявлення 
особи, яка, перебуваючи в стані осудності, вчиняє суспіль-
но небезпечне діяння. Рішення про вчинення злочину чи 
відмову від злочинного акту (стосовно умисних злочинів) 
приймається  людиною,  яка  має  індивідуальні  інтелекту-
альні, емоційні та вольові характеристики. При цьому сам 
факт реалізації діяння, яке заборонено кримінальним за-
коном, є об’єктивним свідченням наявності в особи якості 
суспільної небезпечності, яка вирізняє її серед осіб, щодо 
яких ми не маємо об’єктивних доказів стосовно того, чи 
притаманна їм означена якість.

Якість  суспільної  небезпечності  є  основною  рисою 
відмежування множини тих, кого можна вважати особис-
тістю злочинця з позицій кримінологічної науки. Питання 
про процес набуття особою означеної якості є вельми важ-
ливим, оскільки його наукове осмислення надасть можли-
вість окреслити «групу ризику» тих, хто потребує окремої 
уваги  задля  недопущення  переходу  стану  криміногенної 
особистості в стан особистості суспільно небезпечної. 

Численні  кримінологічні  дослідження,  які  мають  за 
стратегічну  мету  протидію  злочинності,  присвячені  ви-
вченню особистості злочинця взагалі, злочинців, які вчи-
няють окремі злочини, та дослідженню осіб, які вчинили 
конкретне  злочинне  діяння.  Але  отримані  відомості,  як 
правило,  можуть  бути  використані  лише  для  розробки 
посткримінальних заходів запобіжної діяльності. 

Не принижуючи значення таких розробок, вважаємо за 
необхідне зазначити, що не меншої уваги потребує профілак-
тика злочинних дій, тобто недопущення настання критичної 
точки криміналізації особистості – вчинення суспільно не-
безпечного діяння. Розширити обрії наукової розробки цього 
запобіжного напряму видається за можливе завдяки деталь-
ному вивченню процесу криміналізації особистості.

Криміналізація  особистості  є  антисоціальним  про-
цесом, сутність якого полягає в набутті особою криміно-

генних  властивостей,  що  утворюють  її  індивідуальний 
криміногенний комплекс і під час учинення злочину нада-
ють особі, яка його вчиняє, нової якості суспільної небез-
печності  [2,  с.  62]. Складність наукового пізнання цього 
процесу  полягає  в  тому, що,  по-перше,  його  перебіг  до-
сить часто характеризується  тим чи  іншим ступенем ла-
тентності і до моменту вчинення особою суспільно небез-
печного діяння може не мати зовнішніх проявів. По-друге, 
відомості  щодо  психологічних,  моральних,  соціальних, 
кримінально-правових  та  інших  кримінологічно  значу-
щих  якостей  особистості  являє  собою  великий  за  обся-
гом масив несистематизованої інформації, обробка якої є 
дуже  трудомісткою.  Розв’язання  цієї  проблеми  бачиться 
у вирішенні низки  завдань стосовно: 1)  інтеграції  в  тео-
рію  та  практику  кримінологічної  науки  сучасних  напра-
цювань суміжних наук, які можуть бути використані для 
досліджень криміналізації особистості в сучасних умовах;  
2) аналізу структури чинників криміналізації особистості; 
3)  розробки  запобіжних  заходів, що  надають можливос-
ті реальної протидії цьому процесу  [1,  с. 259]. Одним  із 
шляхів отримання важливої для кримінологічної науки ін-
формації може бути використання методу контент-аналізу. 

Контент-аналіз (від англ. – contents – зміст, вміст), або 
аналіз змісту – це методика дослідження в галузі суспіль-
них наук, предметом аналізу якої є зміст текстових маси-
вів і продуктів комунікативної кореспонденції.

Мета статті. Слід сказати, що в Україні, на жаль, ме-
тод  контент-аналізу  є  не  дуже  розповсюдженим  та мало 
вивченим,  хоч  він,  не  принижуючи  надбання  класичних 
методів аналізу, відкриває перед ученими нові можливос-
ті. Внаслідок незначної уваги до контент-аналізу деякі до-
слідники навіть не знають про цей метод і шукають свою 
стежку там, де вже проторений битий шлях [3, с. 27]. 

Сьогодні цей метод має численні модифікації (напри-
клад, існують спеціальні методики, адаптовані до потреб 
історичних та  історико-філософських досліджень), а від-
сутність методологічних розробок, які адаптують його до 
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особливостей кримінологічних досліджень видається сут-
тєвою  прогалиною,  яка  обмежує  можливості  цієї  науки. 
Тому, взявши за основу загальну теорію контент-аналізу, 
потрібно  визначити  сферу  застосування  цього  методу  в 
дослідженні  предмету  кримінологічної  науки  та  особли-
вості його використання. 

Оскільки  процедура  застосування  контент-аналізу  є 
досить складною, нам вбачається, що як розробка методо-
логії здійснення контент-аналізу в кримінологічній науці 
взагалі, так і вивчення окремо взятої кримінологічної про-
блеми за допомогою цього методу можуть стати предме-
том самостійних розгорнутих досліджень. Але на початку 
потрібно мати загальне уявлення про можливості контент-
аналізу та особливості його здійснення.

Виклад  основного  матеріалу.  Контент-аналіз  полягає 
в  аналізі  змісту  текстів. Не  дивлячись на  те, що  законо-
давцями  мод  у  контент-аналізі  вважають  американців, 
першим випадком його застосування є дослідження, про-
ведене у Швеції у XVII столітті. Там, у 1640 p., в умовах 
гострого незадоволення офіційним лютеранством, теоло-
ги порівняли апокрифічну збірку релігійних гімнів «Пісні 
Сіону» з гімнами офіційної церкви. Дослідники провели 
підрахунок основних релігійних ідей та порівняли їх по-
дачу (позитивну, нейтральну чи негативну) [3, с. 27]. 

На  рубежі  ХІХ–ХХ  століть  з’явилося  усвідомлен-
ня того, що потрібно вивчати тексти масової  інформації, 
щоб, по-перше, розуміти, який ефект вони здійснюють на 
людей,  і,  по-друге,  знати,  як  створювати  такі  тексти,  які 
будуть мати на аудиторію найбільший вплив. Тоді вини-
кла школа контет-аналізу, яка базується на ідеї американ-
ського  політолога  Г. Лассвелла  про  знаки-стимули  і  від-
повіді-реакції  на  них,  які  у  своїй  сукупності  утворюють 
комунікативний  ланцюг.  Науковець  навіть  запропонував 
особливу одиницю вимірювання – «мент» (від англійсько-
го «mention» – згадка). Він зазначав, що «мент» повинен 
конструюватися  дослідником  для  кожного  конкретного 
дослідження [5, с. 15].

У 1927 р.  вийшла фундаментальна праця Г. Лассвел-
ла «Пропагандистська техніка у світовій війні», в якій він 
у зв’язку з великою роллю, яку відігравала пропаганда в 
першій світовій війні, проаналізував, якими ж соціальни-
ми моделями поведінки маніпулювала пропаганда воюю-
чих країн, а потім з цього зробив висновки щодо того, які 
цілі вона переслідувала. 

Дослідник  виділив  такі  ствердження:  «ми  захищає-
мось»,  «ворог  –  підступний  агресор»,  «ворог  зруйнував 
райське  благополуччя  і  тому  повинен  бути  знешкодже-
ний»,  «ми  переможемо»,  «ворог  буде  знешкоджений». 
Після  узагальнення  був  зроблений  висновок, що  страте-
гічні цілі полягають у: 1) збудженні ненависті до ворога, 
2) зміцненні дружби із союзниками, 3) зміцненні дружніх 
стосунків із нейтральними країнами, 4) деморалізації су-
противника. Вагомість цього дослідження збільшувало те, 
що  його  об’єктом  були  газети,  бюлетені  інформаційних 
агентств, журнали, церковні проповіді як у США і Англії, 
так і в Германії [3, с. 27].

Початково контент-аналіз використовувався лише для 
обробки письмових (друкованих) матеріалів. З часом цей 
спосіб  почали  використовувати  для  вивчення  всіх  вер-
бальних джерел інформації, наприклад, для більш повного 
розуміння змісту виступів політичних діячів. 

Сьогодні контент-аналіз пропонується використовува-
ти не  тільки для  вербальних об’єктів,  а  більш широко – 
для  дослідження  аудіовізуальної  структури  повідомлень 
(здебільшого  телевізійних)  з  точки  зору  співвідношення 
слова  та  зображення.  Традиційний  контент-аналіз  роз-
діляється  на  явний  (manifest)  і  прихований  (латентний). 
Явний контент-аналіз спрямований на найбільш очевидну 
і  чітко  визначену  змістовну  складову  тексту,  тоді  як  ла-
тентний розпізнає тонкі  семантичні нюанси повідомлен-
ня, має справу зі значеннями, які є менш явними, так би 

мовити, під текстовими [5, с. 18]. Метою дослідника в та-
кому випадку є не вивчення тексту, а розкриття реального 
(іноді прихованого)  змісту,  який промовник має на увазі 
насправді. Текстовий матеріал у такому випадку відіграє 
роль інструменту порівняння форми та змісту.

  Наведені  різновиди  контент-аналізу  спрямовані  на 
різні аспекти повідомлення, але обидва вони використову-
ють ту ж саму традиційну контент-аналітичну методоло-
гію для проведення дослідження [5, с. 18].

Як і всі дослідження (у тому числі й кримінологічні), 
процес  здійснення  контент-аналізу  проходить  декілька 
етапів. Різні дослідники виділяють різну їх кількість, од-
нак,  враховуючи  універсальні  наукові  підходи  до  будь-
якого дослідження з урахуванням специфіки контент-ана-
лізу, можна зазначити, що процедура такого дослідження 
полягає в здійсненні наступних необхідних для досягнен-
ня наукового результату дій. 

Початком  будь-якого  дослідження  є  постановка  та 
формулювання проблеми  (гіпотези). Після цього склада-
ють  список  відповідних  символів  (первинних  понять),  а 
потім вводять категорії – більш укрупнені смислові оди-
ниці, що представляють класи символів. Смисловою оди-
ницею  контент-аналізу  може  бути  соціальна  (криміно-
логічно  значуща)  ідея,  яка  в  тексті  може  бути  виражена 
по-різному:  одним  словом,  деяким  стійким  поєднанням 
слів, а може і взагалі бути виражена описово у формі ви-
словлювання про який-небудь предмет. Така одиниця на-
зивається  темою.  До  вибору  можливої  одиниці  аналізу 
пред’являються  наступні  вимоги:  вона  має  бути  досить 
великою, щоб висловлювати значення; вона має бути до-
сить  малою, щоб  не  висловлювати  багато  значень;  вона 
повинна легко ідентифікуватися; число одиниць має бути 
настільки великим, щоб із них можна було робити вибірку. 
Тема не може виходити за межі абзацу; нова тема виникає, 
якщо відбувається зміна когось із комунікаторів – відправ-
ника або отримувача (реципієнта); мети, категорії [5, с. 9]. 

У зв’язку із цим перед дослідником виникає завдання 
виділення первинних понять  (індикаторів  або  символів), 
за якими визначається наявність у тексті категорій, які є 
значущими з точки зору цілей дослідження. На практиці 
смислові одиниці можуть приймати форму слів, словоспо-
лучень, термінів, імен людей, назв організацій, географіч-
них назв, згадування історичних подій тощо. 

 На наступному етапі визначається перелік досліджу-
ваних джерел, якими можуть слугувати преса, телебачен-
ня, радіо, Інтернет, окремі особи тощо); тип повідомлень: 
статті, замітки, теле– та/або радіопередачі тощо; сторони, 
які  беруть  участь  у  процесі  комунікації,  –  відправник, 
отримувач (реципієнт).

Базова процедура етапу збирання первинної інформа-
ції під час здійснення контент-аналізу передбачає ретель-
ний вимір кількості смислових одиниць в оригінальному 
тексті ЗМІ. По суті,  контент-аналіз  являє  собою особли-
вий  дослідницький  інструмент,  який  використовує  різні 
формалізовані  процедури,  щоб  вийти  на  закономірнос-
ті,  основні  тенденції  організації  інформаційного  потоку, 
з’ясувати наміри комунікатора під час тиражування цього 
потоку й спрогнозувати можливі реакції аудиторії на цю 
інформацію. 

Текст  за  такого  підходу  розглядається  як  об’єктивне 
(але опосередковане) відображення інтересів, запитів сто-
рін, що  беруть  участь  у  процесі  комунікації. При цьому 
завдання  ускладнюється  наявністю  незрозумілих  симво-
лічних форм комунікації, які дослідник має перетворити в 
точні об’єктивні кількісні дані. 

Контент-аналіз може бути кількісним та якісним. Кіль-
кісний  контент-аналіз  (його  ще  називають  змістовним) 
ґрунтується на вивченні  смислових одиниць,  зосереджу-
ючи увагу дослідника на змісті повідомлення. Складність 
полягає  в  тому, що  заздалегідь  потрібно передбачити не 
тільки різні форми обраних смислових одиниць, а й осо-
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бливості їх контекстуального вживання. Тому має бути роз-
роблена детальна система правил оцінки кожного випад-
ку застосування смислової одиниці. При цьому потрібна 
адекватна оцінка не тільки контексту вживання смислової 
одиниці (позитивного чи негативного), а й сили таких оці-
нок (за ступенем прояву позитивності або негативності). 
Для цього застосовуються метод експертних оцінок, метод 
Q-сортування, шикування методом парного порівняння, а 
останнім часом усе більшого розповсюдження набуває ви-
користання спеціально створених комп’ютерних програм. 

Якісний  (структурний)  контент-аналіз  полягає  у  ви-
вченні не  стільки контексту використання обраної  смис-
лової одиниці, скільки особливостей її існування в інфор-
маційному просторі. Тобто основна увага фокусується на 
з’ясуванні обсягу, який вона займає в інформаційних дже-
релах,  місці  розміщення,  розмірах  даного  повідомлення 
(число рядків, абзаців, знаків, колонок тексту), тривалості 
трансляції по радіо або телебаченню, метражі плівки при 
аудіо–  і  відеозаписах,  особливостях  оформлення  (наяв-
ності  та  кількасті  малюнків  фото,  ілюстрацій,  презента-
цій, відео тощо). 

Завдяки  спрощенню  процесу  формалізації  такої  ін-
формації результати вимірювань є більш точними, але їх 
інформативна  значущість  несумірно  нижча,  ніж  та,  яку 
отримують  за  допомогою  кількісного  контент-аналізу. 
Тому  на  практиці  методика  проведення  конкретних  до-
сліджень частіше за все об’єднує елементи як кількісно-
го,  так  і  якісного  різновидів  контент-аналізу.  Елементи 
кількісного  традиційного  контент-аналізу  поєднуються  з 
елементами його сучасної модифікації – інтерпретативно-
го контент-аналізу, що є комбінацією кількісних і якісних 
контент-аналітичних технік, а потім результати, отримані 
під час їх застосування, підкріплюються та ілюструються 
за допомогою якісного традиційного аналізу документів – 
наративного аналізу [5, с. 9].

Метод  контент-аналізу  може  використовуватися  для 
суцільного  обстеження  обраного  масиву  інформації,  а 
може бути застосований для вивчення вибіркової його час-
тини. Результати підрахунку досить часто оформлюються 
в таблиці,  інфографічних зображеннях. Для обробки ма-
теріалу використовуються спеціальні формули, алгоритми 
статистичних розрахунків, комп’ютерні програми. 

Після цього здійснюється інтерпретація отриманих ре-
зультатів відповідно до цілей і завдань конкретного дослі-

дження: виділяються змістовні характеристики вивченого 
інформаційного масиву, робляться висновки про наявність 
прихованого змісту, обраховується відсоток поширеності 
в соціумі суб’єктивних смислів об’єкта або явища тощо. 
Статистичні  показники  вербального  матеріалу  викорис-
товуються для формулювання висновків про невербальні 
аспекти, зокрема про ті чи інші характеристики адресата 
і адресанта. 

Перспективною  бачиться  можливість  використання 
контент-аналізу для співставлення обраного за об’єкт до-
слідження вербального потоку з показником, який визна-
но  за  норму.  Наприклад,  порівняння  частоти  вживання 
певного слова окремими особами і стандартної (середньо-
статистичної) частоти вживання цього ж слова в мові того 
часу. У такий спосіб можна виявити осіб, схильних до ши-
зофренії, в яких показник різномаїття вживаних у промові 
лексем у масивах по 100, 200, 500 і 1000 слів набагато мен-
ше,  ніж  у  здорових  людей,  зокрема  в  останніх  кількість 
прикметників на 100 дієслів більше, ніж у шизофреника. 
Аналіз  загального  пофарбування  промови  хворих  на  та-
кий  діагноз  свідчить  про  його  негативність,  переважну 
орієнтованість на минуле,  схильність багато розповідати 
про себе [4, с. 381]. 

Висновки. Можливість зіставлення двох (або більше) 
інформаційних потоків під час використання контент-ана-
лізу  відкриває  перед  кримінологом  широкі  наукові  пер-
спективи: цей метод може застосовуватися для вивчення 
ступеню  криміналізації  суспільства  взагалі  та  окремої 
особи  зокрема.  Створення  єдиної  контент-аналітичної 
бази осіб,  які належать до різних типів особистості  зло-
чинців або злочинців, які вчиняють злочини різних видів, 
надасть можливість використовувати цю базу в якості тес-
ту для виявлення не тільки міри криміналізації особистос-
ті людини, яка ще не вчинила злочин, а й спрямованості 
цієї криміналізації. Це може бути одним із параметрів, які 
нададуть можливість скласти уявлення про міру криміна-
лізації конкретної досліджуваної особистості.

Шляхом зіставлення вербального та невербального ін-
формаційних потоків,  які  транслює особа, можна оціни-
ти  дійсний  зміст  її  прагнень,  настрою  та  певною мірою 
судити про  її настанови. Це дозволить підвищити рівень 
вірогідності прогнозування злочинності, підвищити ефек-
тивність запобіжної роботи щодо цього суспільно небез-
печного явища.
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У статті сформульовано особисту наукову позицію щодо бачення нормативності кримінального права, в основу якого покладено 
широкий аксіологічний підхід до права. Стверджується, що нормативність – це одна з основних властивостей кримінального права, яка 
найбільш повно розкриває його потенціал як важеля впливу на неправомірну поведінку. Робиться висновок про те, що нормативність 
кримінального права не слід ототожнювати з його нормативним характером (сукупністю кримінально-правових норм). Нормативність – 
це властивість кримінального права, а нормативний характер – це його ознака (зовнішній прояв нормативності як властивості криміналь-
ного права). Норма кримінального права – основа його нормативності, структурними компонентами якої також є функції та принципи 
кримінального права. Послідовно доводиться, що нормативність кримінального права – один із базових стрижнів (основа) кримінально-
правового впливу, кримінально-правового регулювання, кримінально-правової регламентації та правопорядку в кримінально-правовому 
середовищі.

Ключові слова: властивості права, нормативність кримінального права, нормативний характер кримінального права, норма кримі-
нального права, функції кримінального права, принципи кримінального права, кримінально-правовий вплив, кримінально-правове регу-
лювання, кримінально-правова регламентація, правопорядок.

В статье сформулирована личная научная позиция относительно видения нормативности уголовного права, в основу которой по-
ложен широкий аксиологический подход к праву. Утверждается, что нормативность – это одно из основных свойств уголовного права, 
которое наиболее полно раскрывает его потенциал как рычага воздействия на неправомерное поведение. Делается вывод о том, 
что нормативность уголовного права не следует отождествлять с его нормативным характером (совокупностью уголовно-правовых 
норм). Нормативность – это свойство уголовного права, а нормативный характер – это его признак (внешнее проявление норматив-
ности как свойства уголовного права). Норма уголовного права – основа его нормативности, структурными компонентами которой 
также являются функции и принципы уголовного права. Последовательно доказывается, что нормативность уголовного права – снова 
уголовно-правового воздействия, уголовно-правового регулирования, уголовно-правовой регламентации и правопорядка в уголовно-
правовой среде.

Ключевые слова: свойства права, нормативность уголовного права, нормативный характер уголовного права, норма уголовного 
права, функции уголовного права, принципы уголовного права, уголовно-правовое воздействие, уголовно-правовое регулирование, уго-
ловно-правовая регламентация, правопорядок. 

Article formulates personal scientific position regarding the normativity of criminal law which is based on wide axiological approach to law. It is 
evidenced that normativity is one of the main features of criminal law which most entirely reveals its potential as a source of influence on deviant 
behavior. It is concluded that criminal law normativity does not equate to its normative character (group of criminal law norms). Normativity is a 
feature of criminal law, and normative character is its characteristic (outer depiction of normativity as the criminal law feature). Norm of criminal 
law is the basis of its normativity structural components of which also include functions and principles of criminal law. It is gradually proved that 
criminal law normativity is one of the basic pillars (grounds) of criminal law influence, criminal law regulation, criminal law reglamentation and 
order in criminal law sphere.

Key words: law features, criminal law normativity, criminal law normative character, criminal law norm, criminal law functions, criminal law 
principles, criminal law influence, criminal law regulation, criminal law reglamentation, law order.

Постановка проблеми. Сучасний  розвиток  права, 
який  протікає  в  складних  соціальних  умовах,  дає  змо-
гу  погодитися  з  думкою про  те, що на  сьогодні  існують 
проблеми  у  сфері  традиційної  юридичної  ідеології  та 
пов’язаної з нею юридичної реальності  (юридичного ба-
чення і розуміння подій, що відбуваються), які не в повній 
мірі забезпечують потреби практики [1, с. 15–17]. 

Одним  із  суттєвих  випадків  даної  проблематики  є 
усталені підходи щодо тлумачення нормативності кримі-
нального права, які базуються на юридичному позитивіз-
мі та не завжди враховують ті трансформаційні процеси, 
що тривають у сучасному українському суспільстві. Тому, 
зважаючи на  іманентність нормативності кримінальному 
праву,  нагальним  є  питання  дослідження  особливостей 
прояву  даного  феномена  в  умовах  транзитивного  стану 
українського суспільства.

Стан опрацювання проблеми  показує, що  заявлена 
тема була предметом жвавого дискурсу переважно на рівні 
теорії держави та права (напиклад, С.І. Вележев, Я.В. Гай-
воронська, Л.І.Заморська, Е.Г. Ліпатов, І.А. Полонка) або 
філософії права (наприклад, Р.О. Кабальський). У кримі-
нально-правовій площині нормативність права спеціально 
не  вивчалася. Як  вийняток можна назвати монографічне 

дослідження В.Д. Філімонова, присвячене одному з аспек-
тів нормативності кримінального права – нормам кримі-
нального права. 

Виходячи з вищенаведеного, метою цієї статті є спро-
ба  сформулювати  особистий  науковий  погляд  бачення 
нормативності  кримінального  права,  в  основу  якого  по-
кладено широкий аксіологічний підхід до права, а також 
відмежувати досліджуване явище від таких близьких кате-
горій, як кримінально-правовий вплив, кримінально-пра-
вове регулювання, кримінально-правова регламентація та 
правопорядок у кримінально-правовому середовищі.

Виклад основного матеріалу. У  теорії  держави  та 
права нормативність зазвичай розглядається в руслі про-
блематики властивостей права. 

«Властивості»  –  особливості,  відмінні  риси,  харак-
терні  ознаки  будь-чого  [2].  Відповідно,  властивості 
права  –  це  основні  його  внутрішні  характеристики,  які 
дають  змогу  охарактеризувати  право  як  цілісне  і  само-
стійне явище [3, с. 45].

Вбачаючи різницю між властивістю права і його озна-
кою,  І.А. Полонка під властивістю права цілком обгрун-
товано розуміє «…його первинну характеристику. Ознака 
права – це вторинна особливість,  яка означає вияв влас-
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тивості,  характерної  для  права»  [3,  с.  46]. На  думку  до-
слідниці, яку ми також розділяємо, ознакою права є його 
зовнішній вигляд, адже сама ознака є зрозумілою і доступ-
ною для безпосереднього сприйняття. Властивість права – 
це якісна характеристика права, його внутрішня сторона. 
Тому внутрішні властивості часто називають структурни-
ми – спостерігач пізнає їх опосередковано, оскільки вони 
виявляються в процесі взаємодії явищ [3, с. 46].

Погоджуючись із тим, що нормативність – це власти-
вість права, Л.І. Заморська дефінує останню як найвизна-
чальнішу, специфічну властивість сучасного права, яка ха-
рактеризує його як явище соціальної дійсності і без якого 
існування права є неможливим, оскільки саме наявність у 
структурі права правових приписів (норм) дає можливість 
визначити його  як  соціально  необхідне  (значуще  явище, 
створене  в  суспільстві  для  врегулювання  відносин  між 
його  членами  шляхом  надання  їм  суб’єктивних  прав  та 
покладення на  них юридичних  обов’язків,  які  саме  і  за-
кріплені в змісті норм права» [4, с. 105]. По суті, норма-
тивність права – це спосіб його функціонування [5, с. 15].

Варто підкреслити, що нормативність права дуже час-
то й безпідставно зводиться до його нормативного харак-
теру. Причому такий підхід прослідковується як на загаль-
нотеоретичному [6, с. 60–62], так  і на галузевому рівнях 
[7, с. 12; 8, с. 86].

Грунтовний аналіз спеціалізованої літератури з теорії 
держави і права та філософії дозволяє стверджувати про 
те, що  норма  права  –  основа  його  нормативності,  однак 
сама нормативність права не може бути зведена до сукуп-
ності його норм [3, с. 80–96].

Норма є одиничним, але не єдиним виявом норматив-
ності. Нормативність  притаманна  і  правовим цінностям. 
Нормативними є також принципи права [9, с. 346]. 

Доречними на даний рахунок є міркування А.Ф. Кри-
жановського,  який називає принципи права нормативни-
ми необхідностями, а норми права – нормативними вимо-
гами. При  цьому,  на  думку  вченого,  «…принципи  права 
є  базисними  організаторами  правового  простору  буття 
суб’єктів,  у  той  час  як  правові  норми  наповнюють  цей 
простір» [9, с. 346].

Н.В. Панаріна, ретельно досліджуючи право як норма-
тивну основу формування правопорядку, також стверджує 
про те, що принципи є одним із складників нормативнос-
ті  права  поряд  із  нормативним  блоком  (нормами  права)  
[10, с. 13].

Нормативність права треба розуміти як дещо глибин-
не юридично  і  більш  значуще  соціально,  безпосередньо 
пов’язане з власною цінністю права [3, с. 77–79].

Інакше кажучи, право – це ціннісно-нормативна  сис-
тема (елемент культури), що в нормативній формі фіксує 
«…духовні  цінності  й  досягнення,  які  накопичуються 
людством,  і  може  бути  їх  нормативним  і  стабілізуючим 
«делегованим» механізмом» [4, с. 104].

Нормативність права в найбільшій мірі виражає його 
функціональне призначення бути регулятором поведінки 
людей, суспільних відносин. Вона є засобом об’єктивації 
ціннісної сутності права [5, с. 6].

Існують й інші, не менш переконливі позиції вчених у 
підтримку максимально широкої інтерпретації норматив-
ності права. Наприклад, Я.В. Гайворонська послідовно до-
водить, що нормативність позитивного права не зводиться 
до його нормативного характеру (відображення в системі 
норм). Нормативність – це об’єктивна закономірність роз-
витку соціальної (і правової в тому числі) матерії. Норма-
тивний характер –  лише  зовнішній прояв нормативності 
права [11, с. 11].

Е.Г. Ліпатов також дивиться на правову нормативність 
як  на  об’єктивну  закономірність  соціального  розвитку 
(впорядкування соціальної реальності). На думку вченого, 
«…глибоке  розуміння  вимог  нормативності  як  відзерка-
лення  об’єктивних  закономірностей  розвитку  допоможе 

законодавцю уникнути «зайвих» і непотрібних законів та 
дати  оптимально  правильну  оболонку  нормативним  ак-
там, яких життєво потребує суспільство» [12, с. 3–4].

С.І. Вележев розцінює нормативність права як спосіб 
перетворення належного в суще [13, с. 6].

На наш погляд, нормативність – це властивість права 
(кримінального права), а нормативний характер – це його 
ознака  (зовнішній  прояв  нормативності  як  властивості 
права (кримінального права).

Слід погодитися і з міркуваннями про те, що «…норма ви-
ступає основоположним елементом права, а нормативність – 
однією з основних його властивостей» (права)» [3, с. 7].

Навіть з етимологічної точки зору терміни «норма»  і 
«нормативність»  є  близькими,  однак  не  рівнозначними. 
Латинське слово «norma» дослівно перекладається як ке-
рівна  засада,  правило,  взірець,  встановлена  міра,  серед-
ня  величина  [14,  с.  911],  або  як  звичайний,  узаконений, 
загальноприйнятий,  обов’язковий  порядок,  стан  і  т.ін.  
[15, с. 626]. Норми є критерієм того, що сприймається сус-
пільством як нормальне [16, с. 299]. Похідні терміни «нор-
матив»,  «нормативний»,  «нормативність»  від  «normatio» 
(впорядкування)  мають  вже  дещо  інше  значення.  Так, 
норматив – це показник норм, згідно з якими проводить-
ся певна робота або здійснюється, виконується що-небудь 
[17, с. 626]. Нормативний – той, що визначає норму, пра-
вила і т. ін чого-небудь [17, с. 679]. Нормативність – впо-
рядкування, цільове встановлення, припис належної пове-
дінки [3, с. 80–96]. 

Як видно, етимологічне (мовне) тлумачення норматив-
ності  кримінального  права  виводить  нас  на  таку  катего-
рію, як «упорядкування», яка є «ключовою» для інтерпре-
тації даного поняття.

У  той  же  час  для  позначення  впорядкування  сус-
пільних  відносин  за  допомогою  права  (кримінального 
права)  в  понятійно-категоріальному  апараті  юридич-
ної  науки  наявний  цілий  спектр  й  інших  категорій  (на-
приклад,  «вплив»,  «регулювання»,  «регламентація», 
«порядок»/«правовопядок» тощо), які необхідно розмеж-
овувати як між собою, так  і з нормативністю криміналь-
ного права.

Цікаво, що первинна диференціація всіх вищеперера-
хованих понять на підставі філологічного (мовного) тлу-
мачення майже не спрацьовує.

Якщо ж спробувати «зануритися» глибше і проаналізу-
вати дані поняття з позицій тієї специфічної контекстнос-
ті,  яка  вкладається  в  них  на  рівні  конкретного  напряму 
знань (в нашому випадку юриспруденції), то різниця між 
ними стає більш відчутною.

Так,  категорії  «правовий  вплив»  та  «правове  регу-
лювання»  є  нерівнозначними.  Формула  їх  розмежуван-
ня  полягає  в  наступному:  будь-яке  правове  регулювання 
є правовим впливом, але не будь-який правовий вплив є 
правовим регулюванням [8, с. 34].

Правове  регулювання  –  це  вплив  права  на  суспільні 
відносини за допомогою системи спеціальних юридичних 
заходів  (норм  права,  правовідносин,  актів  реалізації  та 
застосування права [18, с. 435–436]. Правовий же вплив, 
окрім системи спеціальних юридичних заходів, може здій-
снюватися також за допомогою неінституалізованих явищ 
правової  дійсності:  правосвідомості,  правової  культури, 
правових цінностей, правових ідей [19, с. 60].

Крім  того,  правове  регулювання  здійснюється  в  по-
вній відповідності до завдань, що стоять перед правовою 
галуззю. Правовий же вплив, який виходить за межі пра-
вового регулювання,  включає й «незапланований ефект» 
даної  правової  галузі,  невраховані  наслідки  її  існування  
[8, с. 35]. З позиції оцінки їх ефективності для упорядку-
вання соціальних зв’язків вони можуть бути не тільки по-
зитивними чи нейтральними, а й негативними [20, с. 8–9].

На думку В.В. Мальцева, кримінально-правовий вплив 
складається з двох аспектів: кримінально-правового регу-
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лювання  та  кримінально-правової  охорони.  Охороняю-
чи,  кримінальне  право  регулює;  регулюючи  –  охороняє  
[21, с. 74–75].

Розрізняючи поняття правовий вплив та правове регу-
лювання, Ю.І. Ляпунов пише, що загальна превенція зло-
чинів, як одна з основних функцій кримінального права, 
реалізується в об’єктивній дійсності саме в рамках право-
вого впливу, а не регулювання [22, с. 18–19].

В.М.  Коган  до  компонентів  кримінально-правового 
впливу відносить моральний зміст кримінально-правових 
норм,  діяльність  кримінальної  юстиції  та  несприятливі 
наслідки для правопорушника [23, с. 117].

Досить широко  трактує кримінально-правовий вплив 
Н.О. Лопашенко, стверджуючи, що останній охоплює від-
разу і кримінальне право,  і кримінальне законодавство,  і 
кримінально-правову політику [8, с. 7].

В.К. Дуюнов під  кримінально-правовим впливом ро-
зуміє спеціальну діяльність держави, що реагує на факти 
порушення  встановлених  нею  кримінально-правових  за-
борон за допомогою використання можливостей, закладе-
них у кримінальному праві [24, с. 27].

Щодо тлумачення кримінально-правового регулюван-
ня,  то  можна  відмітити  наступне.  Як  пише Ю.В.  Грачо-
ва,  кримінально-правове  регулювання  –  це  здійснюване 
за  допомогою  системи  правових  засобів  (кримінально-
правових  норм,  юридичних  фактів,  кримінально-право-
вих  відносин,  актів  реалізації  прав  і  обов’язків,  охорон-
них  правозастосовчих  актів)  нормативно-організаційний 
вплив на суспільні відносини в цілях їх впорядкування та 
охорони [25, с. 15].

О.В. Наден дефінує кримінально-правове регулюван-
ня  як  «…впорядкування  кримінально-правових  суспіль-
них відносин за допомогою норм кримінального права та 
актів їх застосування» [26, с. 74].

На думку Г.О. Петрової,  «…кримінально-правове ре-
гулювання суспільних відносин – це самостійний елемент 
системи  правового  регулювання  суспільних  відносин, 
який  дозволяє  впорядковувати  діяльність  людей  та  здій-
снюється  за  допомогою  кримінально-правової  норми  та 
кримінально-правового відношення» [27, с. 18].

З точки зору С.Д. Шапченка, структуру механізму кри-
мінально-правового  регулювання  становлять  криміналь-
но-правові норми, юридичні факти, кримінально-правові 
відносини, акти застосування кримінального права та акти 
реалізації кримінального права [28, с. 63–67].

Дещо подібні  позиції  висловлюють  і М.М. Кропачов 
[29, с. 6] та Ю.С. Жаріков [30, с. 42].

Як видно, кримінально-правовий вплив та криміналь-
но-правове  регулювання  співвідносяться  між  собою  як 
ціле і частина. 

Кримінально-правовий вплив – це взятий в єдності та 
різноманітті весь процес впливу кримінального права на 
соціальне життя, свідомість та поведінку людей. Він може 
здійснюватися як на підставі нормативного масиву (норм 
кримінального права), так і за допомогою неінституціона-
лізованих явищ правової дійсності,  бути як позитивним, 
так і негативним, керованим та некерованим (містити еле-
менти самоорганізації).

Кримінально-правове регулювання – це кероване впо-
рядкування  суспільних  відносин,  в  основі  якого  лежить 
нормативний масив (норми кримінального права) та інші 
юридичні механізми  (кримінальні  правовідносини, юри-
дичні факти, акти правозастосування тощо). 

Можна  погодитися  із  Є.Л.  Стрельцовим  у  тому,  що 
по  відношенню  до  впорядкування  суспільних  відносин 
на підставі виключно нормативного масиву (норм права/
кримінального  права)  більш  коректно  використовувати 
термін «регламентація», а не «регулювання», адже закон 
сам по собі просто об’єктивно не в змозі нічого регулю-
вати,  він  може  лише  забезпечити  регламентацію  такого 
регулювання,  створити  необхідну  законодавчу  базу  для 

організації правового процесу [31, с. 15]. Інакше кажучи, 
справедливим буде висловлювання про те, що право – ре-
гулює, а закон – регламентує.

Таким  чином,  на  даному  етапі  дослідження  можемо 
попередньо підсумувати наступне. 

«Правовий вплив», «правове регулювання» та «право-
ва регламентація» – це не хаотичний набір  взаємозамін-
них сенсів, а  їх органічна єдність, адже вони входять до 
єдиного  ланцюга  під  назвою  «управління»  соціальними 
процесами. Кожне з цих понять, як вже було показано, має 
свій зміст, своє визначення, свої ознаки і т.д. Але наявність 
цих обставин не повинна не тільки порушувати існуючий 
взаємозв’язок між ними, а також певні субординаційні від-
носини [31, с. 15]. У цьому «ланцюзі» найбільш загальним 
є інститут правового впливу, потім іде інститут правового 
регулювання, потім – правова регламентація. Аргументи з 
цього приводу вище наводилися.

Тепер  перейдемо  до  розкриття  змістовного  напо-
внення  такого  поняття,  як  «правопорядок».  На  думку  
Н.В. Панаріної, правопорядок – це фактичний стан упоряд-
кованості,  урегульованості  та  організованості  суспільних 
відносин,  який формується  і функціонує на основі права, 
виявляється  в  правомірній  поведінці  учасників  правопо-
рядку та гарантується й захищається з боку держави [10, с. 
10]. Продовжуючи свої міркування, дослідниця додає, що 
«правопорядок» у сучасних умовах характеризує не тільки 
певний стан правовідносин, а й відповідний якісний стан 
правового життя  в  цілому,  який  визначається  досягнутим 
рівнем правового розвитку суспільства» [10, с. 10].

З  точки  зору  А.Ф.  Крижанівського,  правопорядок  – 
це усталена  і  відносно мінлива картина правового буття 
суспільства, яка утворюється домінуванням у ньому пра-
возначущої  поведінки  і  правових  відносин,  що  грунту-
ються  на  цінностях  свободи,  справедливості  і  формаль-
ної  рівності  та  виявляє  себе  як  правова  захищенність, 
безпека  й  упорядкованість  суспільної  життєдіяльності, 
функціонування надійних  гарантій  реалізації  прав  та  ін-
тересів  особи,  ефективного  функціонування  інституцій 
громадянського суспільства і механізмів державної влади  
[32, с. 13]. Правовий порядок втілює в собі результат уре-
гульованості  фактичних  відносин,  що  об’єктивуються 
в  діяльності  людей,  який  має  відносно  самостійне  зна-
чення  [32,  с.  294]. Сучасний правопорядок – «…це  стан 
упорядкованого, безпечного і передбачуваного правового 
буття індивідів, соціальних груп і всього суспільства, який 
формується, відновлюється і змінюється в рамках соціаль-
них  та на основі  усталено-динамічної  системи правових 
координат (ціннісно-нормативної системи, зразків і моде-
лей  поведінки,  поширених  у  суспільстві  видів  правових 
відносин,  підтримується  суспільною  легітимацією  і  за-
безпечується нормотворчою, правоохоронною діяльністю 
держави та функціонуванням систем правосуддя». Інши-
ми словами, правопорядок – це правовий продукт, який є 
інтегральним показником (як температура організму) пра-
вового здоров’я суспільного організму [33, с. 404].

Має рацію Г.В. Мальцев у тому, що «…регулювання …
не є кінцевою метою права та правової норми. Такою, ско-
ріше за все, виступає впорядкування суспільних відносин, 
створення правопорядку…» [34, с. 555].

Повертаючись  до  нашого  основного  питання  щодо 
співвідношення нормативності та кримінально-правового 
впливу,  кримінально-правового  регулювання,  криміналь-
но-правової регламентації і кримінального правопорядку, 
вважаємо, що нормативність носить первинний характер 
по відношенню до кожного із цих понять, виступаючи їх 
своєрідним стрижнем, першоосновою, рушійною силою, 
внутрішньою  «енергією».  Взаємозв’язок  розглядуваних 
понять наочно ілюструє така пара філософських категорій 
як сутність та явище, де нормативність – це сутність, тобто 
те, що носить внутрішній глибинний характер, приховано 
від  безпосереднього  споглядання,  а  кримінально-право-
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вий вплив, кримінально-правове регулювання, криміналь-
но-правова регламентація і кримінальний правопорядок – 
це явище (тобто окремо взяті форми прояву нормативності 
кримінального права в об’єктивній дійсності).

Загалом же  нормативність  кримінального  права  –  це 
багаторівневе явище, яке можна розглядати як в динаміці, 
так і в статиці.

Так, «вплив», «регулювання» та «регламентація» – це по-
казники,  які  характеризують  нормативність  кримінального 
права в динаміці (як процес впорядкування). У свою чергу, 
«правопорядок» – це інтегральний показник, який дає змогу 
оцінювати нормативність кримінального права в статиці (як 
результат впорядкування). У такому контексті мова по суті 
йтиме  про  питання  ефективності  /  неефективності  кримі-
нального права як важеля впливу на неправомірну поведінку.

На підставі усього вищевикладеного представляється 
можливим резюмувати наступне.

Висновки. Нормативність – одна з базових властивос-
тей кримінального права,  яка найбільш повно розкриває 
його потенціал  як  важеля впливу на неправомірну пове-
дінку.

Нормативність  кримінального  права  не  слід  ототож-
нювати з його нормативним характером (сукупністю кри-
мінально-правових норм). Нормативність – це властивість 
кримінального права,  а  нормативний характер – це його 
ознака  (зовнішній  прояв  нормативності  як  властивості 
кримінального права). Норма кримінального права – осно-
ва його нормативності, структурними компонентами якої 
також є функції та принципи кримінального права. 

Нормативність кримінального права – один із базових 
стрижнів  (основа)  кримінально-правового  впливу,  кри-
мінально-правового  регулювання,  кримінально-правової 
регламентації та правопорядку у кримінально-правовому 
середовищі.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІї ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАїНи 
«ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДи ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКи УКРАїНи» № 2126а
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Стаття присвячена удосконаленню юридичної термінології у сферах кіберзлочинності і кібербезпеки, термінології проекту Закону 
України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» № 2126а. Запропоновано інші редакції дефініцій, які містяться в цьому 
проекті, та ряд інших дефініцій. Наголошено на необхідності юридичної підтримки створення квантових комп’ютерів і квантового зв’язку 
в Україні.

Ключові слова: комп’ютер, комп’ютерна система, кіберзлочин, кібербезпека, проект Закону України № 2126а.
 
Статья посвящена усовершенствованию юридической терминологии в сферах киберпреступности и кибербезопасности, термино-

логии проекта Закона Украины «Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины» № 2126а. Предложены иные редак-
ции дефиниций, содержащихся в этом проекте, и ряд других дефиниций. Отмечена необходимость юридической поддержки создания 
квантовых компьютеров и квантовой связи в Украине.

Ключевые слова: компьютер, компьютерная система, киберпреступление, кибербезопасность, проект Закона Украины № 2126а.
 
The article is devoted to theimprovement of legal terms in the areas of cybercrime and cybersecurity, inter alia, the terms ofthedraftLawofUkraine 

«On basic principles ofcybersecurityensuringofUkraine» # 2126а.It is proposed different wordings of the definitions contained in thedraftLawof 
Ukraine, and a number of other definitions.It isstressedthatthereis a necessity for legal support for the creation of quantum computers and 
quantum interaction in Ukraine.

Key words: computer, computer system, cybercrime, cybersecurity, thedraft Law of Ukraine # 2126а. 

Постановка проблеми. У процесі стрімкого глобаль-
ного  розвитку  інформаційного  суспільства  виникли  так 
звані інформаційні війни і такий їх вид, як так звані кібер-
війни. Рівень можливостей комп’ютерів та комп’ютерних 
систем швидко зростає. І кібервійни вже здатні завдавати 
шкоду такого рівня, що протидії таким війнам необхідно 
завбачливо приділяти не менше уваги, ніж протидії війнам 
із використанням традиційної зброї. Із приводу серйозної 
небезпечності  кібервійни,  зокрема в  контексті  сучасного 
військового  збройного  конфлікту  на  сході  України,  ви-
словлювались представники Організації Об’єднаних На-
цій та інші високопосадові особи. Зараз чимало говорять 
про  те,  що  розвиток  соціуму  повинен  бути  усталеним, 
збалансованим. Кібервійни по-своєму шкідливі для такої 
усталеності,  оскільки  стабільність  буття  людей  розхи-
тується шляхом  завдання  комп’ютерної шкоди. У  цьому 
зв’язку постає нагальна потреба  в юридичній  реакції  на 
кіберзлочинність, кібервійни  і взагалі юридичному регу-
люванні питань кібербезпеки. І починати варто з уніфіка-
ції термінології, щоб спеціалісти з інформатики та юристи 
як в межах певної юрисдикції, так і в усьому світі розмов-
ляли мовою спільних термінів.

Стан дослідження. Існує  чимало  наукових  дослі-
джень  із  питань  кібербезпеки.  Вітчизняних  наукових 
досліджень,  які  присвячено  юридичному  регулюванню 
питань  саме  кібербезпеки,  відносно  небагато.  В  Укра-
їні  цю  тему  досліджували,  зокрема,  В.І.  Васильчук,  

І.О. Воронов, К.Ю. Галинська, С.В. Демедюк, І.В. Європіна,  
Л.В. Єрьоміна, А.М. Зима, О.О. Климчук, В.В. Коваленко, 
Н.В.  Коваленко,  В.В.  Коряк,  В.Г.  Лісогор, Ю.Ю. Орлов, 
В.М. Струков, В.В. Торяник, А.Г. Чубенко та ін. Н.А. Са-
вінова видала монографію «Кримінально-правова політи-
ка та убезпечення інформаційного суспільства в Україні»  
[1, с. 104] та ще ряд ґрунтовних робіт стосовно інформа-
ційного суспільства.

Україна є членом Конвенції про кіберзлочинність від 
23 листопада 2001 р. (далі – Конвенція) [2]. В Україні іс-
нує  низка  релевантних  нормативно-правових  актів,  зо-
крема Закон України «Про захист  інформації в  інформа-
ційно-телекомунікаційних мережах»  від  5  липня  1994  р. 
№  80/94-ВР  [3],  Закон  України  «Про  Державну  службу 
спеціального  зв’язку  та  захисту  інформації України»  від 
23  лютого  2006  р. №  3475-IV  [4],  Стратегія  кібербезпе-
ки України,  затверджена Указом Президента України від  
15 березня 2016 р. № 96/2016 [5].

У Верховній Раді України зареєстровано Проект Зако-
ну України «Про основні засади забезпечення кібербезпе-
ки України» № 2126а від 19 червня 2015 р., що необхідно 
вітати. Цей документ (далі – Закон) прийнято в першому 
читанні 20 вересня 2016 р.  (далі – Проект № 2126а)  [6]. 
Оскільки  на  підставі  Проекту №  2126а  планується  при-
йняти нормативно-правовий акт, який стане вінцем зако-
нодавства України про кібербезпеку, то зусилля науковців 
у  ретроспективному  та  спрямованому  вперед  аспектах 
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варто  розглядати  в  контексті  змісту  Проекту  №  2126а. 
Спочатку треба проаналізувати термінологічний словник 
Проекту № 2126а. 

Мета статті полягає  у  формулюванні  пропозицій 
із  удосконалення  визначень  термінів,  наведених  у  ст.  1  
Проекту № 2126а.

Виклад основного матеріалу. Як видається, система 
визначення  термінів,  наведена  у  ст.  1  Проекту №  2126а 
(система дефініцій), в одних місцях потребує більшої ла-
конічності,  в  інших  –  більшої  предметності.  Такі  заува-
ження буде висловлено стосовно кожної наведеної у ст. 1 
Проекту № 2126а дефініції.

У Проекті № 2126а наведено таку дефініцію: інцидент 
кібербезпеки (кіберінцидент) – подія або ряд несприятли-
вих подій ненавмисного характеру (природного, технічно-
го, технологічного, помилкового, у тому числі людського 
фактору)  та/або  таких, що  є можливими  (потенційними) 
ознаками кібератаки, які пов’язані з безпекою та кіберза-
хистом  систем  електронних  комунікацій,  систем  управ-
ління  технологічними  процесами,  і  створюють  значну 
ймовірність порушення штатного режиму функціонуван-
ня  таких  систем  (у  тому  числі  зриву  та/або  блокування 
роботи  системи  та/або  несанкціонованого  управління  її 
ресурсами),  ставлять  під  загрозу  безпеку  (захищеність) 
електронних інформаційних ресурсів.

Відповідну  дефініцію  автор  цієї  статті  (далі  –  автор) 
пропонує викласти в такий редакції: кіберінцидент – си-
туація,  яка  характеризується  спричиненням  шкоди  сус-
пільним потребам шляхом завдання комп’ютерної шкоди 
через чинники, які не є людськими, або через правомірну 
поведінку людини (людей).

Для  пояснення  використаного  терміну  «комп’ютерна 
шкода»  постає  необхідність  включення  до  термінологіч-
ного словнику Проекту № 2126а ряду термінів. Їх дефіні-
ції наведено нижче в запропонованому автором виді:

1)  суспільні  потреби  –  ефективні  процес  і  результат 
забезпечення  безпеки  важливих  обґрунтованих  право-
мірних соціальних норм: а) однієї групи людей (зокрема, 
територіальної громади), яка є достатньо великою і (або) 
достатньо важливою для всіх або достатньо великої части-
ни зазначених нижче компонентів суспільства; б) достат-
ньо великої частини або всіх груп людей (зокрема, страт, 
спільнот, юридичних  осіб;  про  частину юридичних  осіб 
йдеться в п. 3) цієї дефініції); в) достатньо великої части-
ни органів місцевого самоврядування, органів влади авто-
номних  суб’єктів  держав,  органів  державної  влади,  дер-
жав, міжнародних міжурядових організацій; г) достатньо 
великої частини або в цілому населення держави, достат-
ньо великої частини або в цілому населення досить вели-
кого регіону із держав, частин територій держав, держав і 
частин територій держав  (території,  територій держави), 
достатньо великої частини або в цілому населення світу.

Є сенс надати такий коментар: 1) пункт а) цієї дефініції 
ґрунтується на рішенні Європейського суду з прав люди-
ни  «Джеймс  та  ін.  проти  Сполученого  Королівства»  від  
21 лютого 1986 р. [7];2) в юриспруденції часто використо-
вується термін «суспільні інтереси». Разом із тим в юри-
спруденції використовуються і терміни «суспільна потре-
ба», «суспільні потреби». У межах здійснюваного аналізу 
доречніше  казати  про  суспільні  потреби. Справа  в  тому, 
що потреби бувають усвідомленими їх носіями (людиною, 
групою людей, суспільством) – тоді це потреби, стосовно 
яких їх носії мають зацікавленість, тобто це і є інтереси, 
а  бувають  неусвідомленими  їх  носіями,  тобто  носії  по-
треб не знають про такі потреби або помилково вважають, 
що  не  мають  відповідних  потреб,  хоча  об’єктивно  вони 
їх  мають.  Захищати  необхідно  і  ті  потреби,  які  існують 
об’єктивно,  але не усвідомлюються  їх певними носіями. 
Як видається, пов’язане із цією ідеєю питання антидемо-
кратичних  режимів  варто  розглядати  як  тему  інших  до-
сліджень. Наведену дефініцію спрямовано, зокрема, на те, 

щоб нарешті надати визначення відповідному поняттю в 
цілому, а не окремим його компонентам;

2)  комп’ютерна  шкода  –  шкода  комп’ютеру  і  (або) 
комп’ютерній системі;

3) шкода комп’ютеру – шкода комп’ютерній техніці, і 
(або) комп’ютерній інформації, і (або) іншому компоненту 
комп’ютера;

4) комп’ютерна техніка – техніка в межах комп’ютера, 
призначена  для  електромагнітної  або  електромагнітної  і 
квантово-механічної обробки інформації;

5)  комп’ютерна  інформація  –  інформація  (зокрема, 
комп’ютерна  програма),  яка  придатна  для  електронної  об-
робки  в  комп’ютері  і  (або)  комп’ютерній  системі,  а  також 
інформація, яка міститься на носії комп’ютерної інформації.

Є сенс надати такий коментар: згідно з п. b. ст. 1 Кон-
венції комп’ютерні дані – це будь-яке представлення фак-
тів,  інформації  або  концепцій  у формі,  яка  є  придатною 
для обробки в комп’ютерній системі, включаючи програ-
му, яка є придатною для того, щоб спричинити виконан-
ня певної функції комп’ютерною системою. Ця дефініція 
в  перекладі  на  мову  запропонованих  автором  дефініцій 
співпадає  з  ними  та  піддається  вдосконаленню  в  межах 
таких дефініцій;

6) шкода комп’ютерній  техніці  – шкода  такій  техніці 
у виді: 1) реальної загрози завдання реальної шкоди елек-
тромагнітній або електромагнітній і квантово-механічній 
обробці інформації такою технікою або 2) завдання реаль-
ної шкоди електромагнітній або електромагнітній і кван-
тово-механічній обробці інформації такою технікою;

7)  шкода  комп’ютерній  інформації  –  шкода  обробці 
комп’ютерної  інформації  у  виді:  1)  реальної  загрози  за-
вдання  реальної  шкоди  такій  обробці  або  2)  завдання 
реальної  шкоди  такій  обробці.  До  цієї  дефініції  можна 
включити відповідний перелік  із Кримінального кодексу 
України [8] (далі – КК України). За умов існування запро-
понованих дефініцій відпадає необхідність у використанні 
в Проекті № 2126а дефініції терміну «кіберзагроза», яку 
в Проекті № 2126а наведено в такій редакції: кіберзагро-
за – наявні та потенційно можливі явища  і чинники, що 
створюють  небезпеку  життєво  важливим  національним 
інтересам України у кіберпросторі, мають негативний та/
або послаблюючий  вплив на  стан  кібербезпеки України, 
кібербезпеку  та  кіберзахист  її  об’єктів.  Це  не  заперечує 
використанню терміну «кіберзагроза» під час тлумачення 
юридичних положень;

8) шкода комп’ютерний системі – шкода спільній об-
робці інформації, як мінімум, двома такими компонента-
ми  комп’ютерної  системи,  як  комп’ютер  або  зовнішній 
носій комп’ютерної інформації;

9) обробка комп’ютерної інформації – спроба надати, 
отримати  зазначені  нижче  юридичні  повноваження  або 
реалізація  юридичних  повноважень  володіння,  корис-
тування,  розпорядження  комп’ютерною  інформацією, 
в  тому  числі  надання  їй  статусу  інформації  з  обмеже-
ним  доступом,  захист  її шляхом  використання,  зокрема, 
юридичних,  організаційних  засобів,  комп’ютерної  техні-
ки  і  комп’ютерних  програм,  виконання  однієї  або  кіль-
кох  інших  технічних  операцій  із  комп’ютерною  інфор-
мацією  шляхом  використання  комп’ютерної  техніки  і 
комп’ютерних програм, зокрема збирання, введення, запи-
сування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, 
реєстрації, передавання, приймання, отримання;

10)  комп’ютер  –  пристрій  для  електромагнітної  або 
електромагнітної  і  квантово-механічної  обробки  інфор-
мації, який включає комп’ютерну техніку (зокрема, елек-
тромережу,  що  використовується  під  час  електромагніт-
ної  або  електромагнітної  і  квантово-механічної  обробки 
інформації),  комп’ютерну  програму  (комп’ютерні  про-
грами),  а  також  здатний  включати  інформацію,  відмін-
ну  від  комп’ютерної  програми  (як-от  інформацію,  яку 
користувач  комп’ютеру  розмістив  у  межах  інтерфейсу 
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комп’ютерної програми), та інші компоненти для електро-
магнітної або електромагнітної і квантово-механічної об-
робки інформації.

Є  сенс  надати  такий  коментар:  1)  тут  видається  ви-
правданим  не  охоплювати  наведеною  дефініцією  дав-
ньогрецький  бронзовий  аграрний  комп’ютер,  ариф-
мометр,  грамофони,  телевізори  та  інші  пристрої  для 
частково автоматичної обробки  інформації, не обладнані 
комп’ютерними програмами; 2) в запропонованій дефіні-
ції  немає  посилання на  інтегральну мікросхему  (чіп),  за 
допомогою  яких  працюють  сучасні  комп’ютери,  оскіль-
ки  вже  з’явилися  експериментальні  екземпляри  кван-
тових  комп’ютерів.  Ці  екземпляри  не  є  повноцінними 
комп’ютерами. Утім, ймовірно, залишається відносно не-
довго чекати, коли такі комп’ютери будуть використовува-
тись ще більш масово, ніж сучасні комп’ютери; 3) у запро-
понованих  дефініціях  міститься  не  термін  «електронна 
обробка інформації», а термін «електромагнітна або елек-
тромагнітна  і  квантово-механічна  обробка  інформації», 
оскільки  посилання  на  явища  електромагнетизму  повні-
ше відображають стан речей, ніж термін «електронний», 
а квантово-механічна обробка  інформації в майбутньому 
(мова  йде,  принаймні,  про  осяжний  строк)  буде  поєд-
нуватись  із  використанням  під  час  такої  обробки  явищ 
електромагнетизму,  наприклад,  електричних мереж. Про 
квантово-механічну обробку інформації йтиметься нижче;  
4)  у наведеній дефініції  не  використано  звичний для  ін-
форматики  та  права  термін  «автоматична  обробка  ін-
формації»,  оскільки  він  видається  некоректним:  сучасні 
комп’ютери  обробляють  інформацію  не  повністю  само-
стійно (на відміну від гіпотетичного штучного інтелекту), 
а  за  певною  участю  людини.  У  комп’ютери  недалекого 
майбутнього,  можливо,  включатимуть  функціонування 
психіки людини, точніше, поєднуватимуть психіку люди-
ни і комп’ютери, системи комп’ютерів, але це в перспек-
тиві (мова йде, принаймні, про осяжний строк) не виклю-
чатиме такого, що не є породженим нервовою системою 
людини, електромагнітного компоненту обробки інформа-
ції; 5) 2) дефініція «комп’ютерної програми» вже містить-
ся в Законах України;

11)  носій  комп’ютерної  інформації  –  носій  інфор-
мації  (зокрема:  паперовий  носій;  рухи  людини  і  перемі-
щення  атмосфери,  кисню,  води,  коли  людина  говорить; 
комп’ютерна техніка) в частині інформації, яка міститься 
на ньому і є придатною для електромагнітної або електро-
магнітної  і  квантово-механічної  обробки  комп’ютером 
(зокрема, комп’ютером(ами) з іншим(и) екземпляром(ами) 
комп’ютерної техніки) і (або) комп’ютерною системою.

Є сенс надати такий коментар. Паперовий носій інфор-
мації може бути оброблено комп’ютерним сканером; ціка-
вим чином розширює межі уяви про відповідні носії  те, 
що будь-який носій інформації на кшталт дерева, каміння, 
скла, піску може бути сфотографовано або зафіксовано у 
відеоформаті комп’ютером (наприклад, смартфоном), як і 
сфотографовано або зафіксовано у відеоформаті пристро-
єм, який не є комп’ютером, а потім відповідну інформацію 
перетворено на комп’ютерну інформацію.

У Проекті № 2126а наведено таку дефініцію: кіберата-
ка – спрямовані (навмисні) дії в кіберпросторі, що станов-
лять кіберзагрозу об’єкту (об’єктам) кіберзахисту, які здій-
снюються за допомогою засобів електронних комунікацій 
(включаючи інформаційно-комунікаційні технології, про-
грамні, програмно-апаратні засоби, інші технічні й техно-
логічні засоби і обладнання) та спрямовані на досягнення 
однієї  або сукупності  таких цілей: порушення конфіден-
ційності,  цілісності,  доступності  електронних  інформа-
ційних ресурсів, що оброблюються (передаються, зберіга-
ються) в комунікаційних та/або технологічних системах, 
отримання несанкціонованого доступу до таких ресурсів; 
порушення безпеки, сталого і надійного функціонування, 
штатного режиму функціонування комунікаційних та/або 

технологічних  систем;  застосування  комунікаційної  сис-
теми, її ресурсів та засобів електронних комунікацій для 
здійснення кібератак на інші об’єкти кіберзахисту.

Згідно  з  п.  2  Порядку  формування  переліку  інфор-
маційно-телекомунікаційних  систем  об’єктів  критичної 
інфраструктури держави,  затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 563 [9] 
кібератака  –  це  несанкціоновані  дії,  що  здійснюються  з 
використанням  інформаційно-комунікаційних  технологій 
та спрямовані на порушення конфіденційності, цілісності 
і доступності інформації, яка обробляється в інформацій-
но-телекомунікаційній  системі,  або  порушення  сталого 
функціонування такої системи.

Відповідну  дефініцію  автор  пропонує  викласти  в  та-
кий  редакції:  кібератака  –  1)  наявність  обставин,  що 
здатні свідчити про вчинення кіберкримінального право-
порушення,  підстави для порушення  кримінальної  спра-
ви за положенням позитивного кримінального права, яке 
передбачає  положеннями  позитивного  кримінального 
права, що передбачають склад/склади кіберкримінального 
правопорушення/кіберкримінальних правопорушень,  або  
2) скоєння правопорушення, відмінного від кримінально-
го правопорушення, яке реально загрожує спричиненням 
реальної шкоди суспільним потребам або завдало її шля-
хом завдання комп’ютерної шкоди.

Є сенс надати  такий коментар: 1) під наведену дефі-
ніцію підпадає, зокрема, скоєння відповідного правопору-
шення у виді готуванні до спричинення шкоди суспільним 
потребам шляхом завдання комп’ютерної шкоди або зама-
ху на  спричинення шкоди суспільним потребам  зазначе-
ним шляхом; 2) про підстави для порушення кримінальної 
справи  згадано,  зокрема,  в контексті міжнародного спів-
робітництва.

У Проекті № 2126а наведено таку дефініцію: кібербез-
пека  –  захищеність життєво  важливих  інтересів  людини 
і  громадянина,  суспільства  та  держави  в  кіберпросторі, 
за якого забезпечується сталий розвиток  інформаційного 
суспільства  та  цифрового  комунікативного  середовища, 
своєчасне  виявлення,  запобігання  і  нейтралізація  реаль-
них і потенційних загроз національній безпеці України в 
кіберпросторі.

Л.В.  Єрьоміна  пропонує  визначити  кібербезпеку  як 
стан захищеності інтересів суспільства, держави та особи 
від кіберзагроз, а кіберзагрози – як зумовлену вразливістю 
інформаційно-телекомунікаційної системи країни можли-
вість виникнення негативних наслідків для інтересів сус-
пільства, держави та особи в результаті здійсненого в кі-
берпросторі впливу на цю систему [8, с. 133].

Автор  в  руслі  запропонованого  ним  понятійно-тер-
мінологічного  апарату  пропонує  викласти  відповідну 
дефініцію  в  такий  редакції:  кібербезпека  –  безпека  (яка 
досягається,  зокрема, шляхом  протидії  кіберінцидентам, 
кібератакам,  кіберкримінальним  правопорушенням  та 
ліквідації  завданої  ними  шкоди)  комп’ютерів,  зовніш-
ніх носіїв комп’ютерної  інформації,  телекомунікаційних, 
комп’ютерних  і  технічних  систем,  серед  іншого,  націо-
нальної  телекомунікаційної  системи, обробка  інформації 
якими необхідна для задоволення суспільних потреб.

Тоді  відпадає  необхідність  у  використанні  в  Проекті 
№  2126а  дефініції  терміну  «кіберзахист»,  яку  в Проекті 
№ 2126а наведено в такій редакції: кіберзахист – сукуп-
ність організаційних, нормативно-правових, технічних та 
інших заходів оперативного виявлення, реагування, попе-
редження,  запобігання,  нейтралізації  кіберінцидентів  та 
кібератак, ліквідації  їх наслідків та відновлення сталості 
і надійності функціонування комунікаційних, технологіч-
них систем.

У  Проекті №  2126а  наведено  таку  дефініцію:  кібер- 
злочин – суспільно небезпечне винне діяння в кіберпрос-
торі та/або з його використанням, відповідальність за яке 
передбачено  законодавством  України  про  кримінальну 
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відповідальність  та/або  визнано  злочином  міжнародним 
законодавством.

Відповідну  дефініцію  автор  пропонує  викласти  в  та-
кий  редакції:  кіберкримінальне  правопорушення  (кібер- 
кримінальний  проступок  або  кіберзлочин)  –  криміналь-
не  правопорушення  (кримінальний  проступок  або  зло-
чин),  яке  скоюється  у  сфері  роботи  комп’ютерів  і  (або) 
комп’ютерних і (або) технічних систем.

Є  сенс  надати  такий  коментар:  1)  склад  кіберкримі-
нального  правопорушення  характеризується  реальною 
загрозою завданням реальної комп’ютерної шкоди або за-
вданням її. Завдання певної комп’ютерної шкоди певним 
конкретним  кіберкримінальним  правопорушенням  може 
не  охоплюватися  складом  кіберкримінального  правопо-
рушення,  під  який підпадає  таке  певне  конкретне  кібер-
кримінальне  правопорушення.  Аналогічний  коментар 
розповсюджується на другий вид кібератаки; 2) завдання 
комп’ютерної шкоди тут може бути не ознакою складу зло-
чину, а способом скоєння злочину, який не є такою озна-
кою, тобто який не впливає на матеріально-правову квалі-
фікацію скоєного. Це може бути і криміналізоване умисне 
знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло 
майнову шкоду у великих розмірах,  і  заподіяння значної 
майнової  шкоди шляхом  обману,  зокрема  через  зловжи-
вання довірою, за відсутності ознак шахрайства, що здій-
снюється  шляхом  завдання  комп’ютерної  шкоди,  коли 
такий спосіб скоєння злочину не впливає на матеріально-
правовук  валіфікацію;  3)  завдання  комп’ютерної  шкоди 
тут може полягати у викраденні комп’ютерної інформації, 
коли  такий предмет  злочину передбачає  кваліфікацію  за 
загальними  юридичними  положеннями  про  кримінальні 
правопорушення у виді викрадення майна; 4) під запропо-
новану дефініцію з неминучістю не підпадає завдання зна-
чної комп’ютерної шкоди, оскільки інакше під таку дефіні-
цію не підпадало би кримінальне правопорушення, скоєне 
способом, який не впливає на кваліфікацію і полягає в за-
вданні незначної комп’ютерної шкоди, але яке, звісно, за-
вдає іншу значну (кримінальну) шкоду; 5) враховуючи цілі 
Проекту № 2126а, наведену дефініцію було сформульова-
но так, щоб під відповідний термін підпадало не тільки за-
вдання комп’ютерної шкоди, а й, скажімо, комп’ютерний 
обмін  повідомленнями  під  час  готування  до,  наприклад, 
терористичного акту або в процесі його вчинення, а такий 
обмін повідомленнями може не  становити комп’ютерної 
шкоди;  6)  існують  злочини,  які  є  або кіберзлочинами як 
за Конвенцією, так і за КК України (ці акти тут взято для 
прикладу), або є кіберзлочинами за Конвенцією і не є за 
КК України, або є кіберзлочинами за КК України і не є за 
Конвенцією. Не виключено, що органам публічної влади 
України під час міжнародного співробітництва доведеть-
ся мати справу з поведінкою, яка не є кіберкримінальним 
правопорушенням,  зокрема  кіберзлочином,  згідно  з  КК 
України, але є кіберкримінальним правопорушенням, зо-
крема кіберзлочином, згідно з міжнародними договорами 
України (Україна може імплементувати до КК України не 
всі передбачені такими договорами кіберкримінальні пра-
вопорушення, зокрема, кіберзлочини), і (або) іншими між-
народними договорами, і (або) позитивним кримінальним 
правом інших юрисдикцій.

У Проекті № 2126а, як і в назві і тексті Конвенції, ви-
користовується  термін  «кіберзлочинність».  Тому  варто 
включити до термінологічного словнику Проекту № 2126а 
таку дефініцію: кіберзлочинність – сукупність кіберзлочи-
нів, сформована для цілей певного юридичного положен-
ня  (певних  юридичних  положень)  на  підставі  спільних 
характеристик таких  злочинів  (зокрема: юрисдикція,  яка 
розповсюджується  на  кіберзлочини;  юридичні  повнова-
ження  певного  суб’єкта  правовідносин  стосовно  кіберз-
лочинів; склади кіберзлочинів; територіальні межі, часові 
межі потенційного і (або) реального скоєння кіберзлочи-
нів; потенційний і (або) реальний розмір шкоди, завданої 

кіберзлочинами певного виду, коли такий розмір є або не 
є ідентифікуючою характеристикою складу кіберзлочинів 
такого виду; всі потенційні і (або) скоєні у світі кіберзло-
чини).

У Проекті № 2126а наведено таку дефініцію: кіберп-
ростір  –  середовище  (віртуальний  простір),  яке  надає 
можливості  (послуговує)  здійсненню  комунікацій  та/або 
реалізації суспільних відносин, утворене внаслідок функ-
ціонування  сумісних  (з’єднаних)  комунікаційних  систем 
та  забезпечення  електронних комунікацій  із  використан-
ням  Інтернету  та/або  інших  глобальних  мереж  передачі 
даних.

Відповідну дефініцію автор пропонує викласти в такій 
редакції: кіберпростір – сфера використання комп’ютерів, 
а також комп’ютерних систем (зокрема, сфера роботи Ін-
тернету).

У Проекті № 2126а наведено таку дефініцію: критично 
важливі об’єкти інфраструктури (критичні інфраструктур-
ні об’єкти) – підприємства, установи та організації неза-
лежно від форм власності, які є найбільш важливими для 
економіки та промисловості, функціонування суспільства 
та  безпеки  населення,  виведення  з  ладу  або  руйнування 
яких може мати негативний вплив на національну безпе-
ку і оборону України, природне середовище, призвести до 
великих фінансових збитків та значних людських жертв.

Відповідну  дефініцію  автор  пропонує  викласти  в  та-
кій  редакції:  критичні  об’єкти  інфраструктури –  об’єкти 
інфраструктури,  необхідні  для  задоволення  суспільних 
потреб.

Є сенс надати такий коментар: 1) питання критичної 
інфраструктури  варто  розглядати  як  тему  інших  дослі-
джень; 2) автор запропонував узагальнено визначити вка-
зані  об’єкти  через  поняття  суспільних  потреб,  наведене 
вище, що,  як  видається,  має  нормальний  початковий  рі-
вень відповідного узагальнення.

У Проекті №  2126а  наведено  таку  дефініцію:  націо-
нальні електронні  інформаційні ресурси (національні  ін-
формресурси) – систематизовані електронні інформаційні 
ресурси, які містять інформацію, незалежно від виду, зміс-
ту, форми, часу і місця її створення (включаючи публічну 
інформацію,  державні  інформаційні  ресурси  та  іншу  ін-
формацію державної,  комунальної, приватної  власності), 
призначену  для  задоволення життєво  важливих  суспіль-
них  потреб  громадянина,  особи,  суспільства  і  держави. 
Під  електронними  інформаційними  ресурсами  розумі-
ється будь-яка  інформація та дані,  або  їх сукупність, що 
створені, записані, оброблені або збережені в цифровій чи 
іншій  нематеріальній  формі  за  допомогою  електронних, 
магнітних,  електромагнітних,  оптичних,  технічних,  про-
грамних або інших засобів.

Відповідну дефініцію автор пропонує  викласти  в  такій 
редакції: національні електромагнітні або електромагнітні і 
квантово-механічні інформаційні ресурси – комп’ютерна ін-
формація, необхідна для задоволення суспільних інтересів.

У  Проекті  №  2126а  наведено  таку  дефініцію:  на-
ціональна  телекомунікаційна  мережа  –  сукупність  спе-
ціальних  телекомунікаційних  систем  (мереж),  систем 
спеціального  зв’язку,  інших  комунікаційних  систем,  які 
використовуються  в  інтересах  органів  державної  влади 
та  місцевого  самоврядування,  правоохоронних  органів 
та військових формувань, утворених відповідно до  зако-
нів України, яка призначена для обігу (передавання, при-
ймання, створення, оброблення, зберігання) національних 
інформресурсів,  забезпечення  захищених  електронних 
комунікацій,  надання  спектру  сучасних  захищених  ін-
формаційно-комунікаційних  (мультисервісних)  послуг  в 
інтересах здійснення управління державою в мирний час, 
в  умовах  надзвичайного  стану  та  в  особливий  період,  є 
мережею (системою) подвійного призначення, з викорис-
танням частини її ресурсу для надання послуг, зокрема із 
кіберзахисту, іншим споживачам. 
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Відповідну дефініцію автор пропонує викласти в такій 
редакції: національна телекомунікаційна система – комп-
лекс  некомп’ютерних  систем  електромагнітного  зв’язку, 
комп’ютерних і технічних систем, необхідний для задово-
лення суспільних потреб.

У Проекті № 2126а наведено таку дефініцію: система 
електронних комунікацій (комунікаційна система) – систе-
ми передавання, комутації або маршрутизації, обладнання 
та  інші ресурси (включаючи пасивні мережеві елементи, 
які дають змогу передавати сигнали за допомогою прово-
дових, радіо, оптичних або інших електромагнітних засо-
бів, мережі мобільного, супутникового зв’язку, електричні 
кабельні мережі тією мірою, в якій вони використовують-
ся  для  цілей  передачі  сигналів),  що  забезпечують  пере-
дачу  електронних  інформаційних  ресурсів,  у  тому  числі 
комп’ютери, інша комп’ютерна техніка, засоби і пристрої 
зв’язку, інформаційно-телекомунікаційні системи, які ма-
ють доступ  (підключені)  до  Інтернету  та/або  інших  гло-
бальних мереж передачі даних.

Автор же пропонує таку дефініцію: телекомунікаційна 
система – комплекс некомп’ютерних систем електромаг-
нітного зв’язку, і (або) комп’ютерних систем, і (або) тех-
нічних систем.

Згідно  з  п.  a.  ст.  1  Конвенції  ком’ютерна  система  – 
це будь-який пристрій або  група взаємно поєднаних або 
пов’язаних пристроїв, один чи більше з яких, відповідно 
до певної програми, виконує автоматичну обробку даних. 
Формулювання цієї дефініції пояснюється тим, що в Кон-
венції не міститься дефініцій термінів «комп’ютер» і «но-
сій комп’ютерної інформації». Ця дефініція в перекладі на 
мову запропонованих автором дефініцій співпадає з ними 
та піддається певною мірою вдосконаленню в межах та-
ких дефініцій.

Автор  в  руслі  запропонованого  ним  тут  понятійно-
термінологічного  апарату  пропонує  викласти  відповідну 
дефініцію  в  такій  редакції:  комп’ютерна  система  –  два 
чи  більше  комп’ютери,  пов’язані  шляхом  використання 
фізичних сутностей для електромагнітної або електромаг-
нітної і квантово-механічної обробки інформації, а також, 
за  потреби,  зовнішній  (зокрема,  електронний)  носій  (зо-
внішні носії) комп’ютерної інформації, який (які) викорис-
товується (використовуються) в роботі таких комп’ютерів.

У Проекті №  2126а  наведено  таку  дефініцію:  систе-
ма  управління  технологічними  процесами  (технологічна 
система) – автоматизована або автоматична система, яка є 
сукупністю обладнання, засобів, комплексів та систем об-
робки,  передачі,  приймання  електронних  інформаційних 
ресурсів,  що  організаційно,  технічно  та  функціонально 
поєднані  в  єдине  ціле,  яка  призначена  (застосовується) 
для організаційного управління та/або управління техно-
логічними  процесами  (включаючи  промислове,  електро-
нне,  комунікаційне  обладнання  та  інші  технічні  і  техно-
логічні  засоби), незалежно від наявності або відсутності 
доступу (підключення) системи до Інтернет та/або інших 
глобальних мереж передачі даних.

Відповідну дефініцію автор пропонує викласти в такій 
редакції: технічна система – технологія, яка включає, се-
ред іншого, комп’ютер і (або) комп’ютерну систему.

Є сенс зауважити, що технічна система здатна склада-
тися з одного пристрою.

Висновки. Таким чином, на підставі положень інфор-
матики  та  юридичної  теорії  (зокрема,  вчення  про  склад 
правопорушення)  є  сенс  по-іншому  викласти  дефініції, 
наведені в Проекті № 2126а, а також включити до Проекту 

№ 2126а ще ряд дефініцій. Викладене не заперечує можли-
вості за потреби безпосередньо більшою мірою наповни-
ти такі дефініції прикладами певних понять. Як видається, 
наведені пропозиції допоможуть навести лад у понятійно-
термінологічному апараті інформатики, Проекту № 2126а 
та законодавстві України, в якому використовуються реле-
вантні поняття та  їх дефініції  (це, зокрема, такі поняття: 
«критична  інфраструктура»,  «інформаційно-телекому-
нікаційна  система»,  «телекомунікації  (електрозв’язок)», 
«мережа  електрозв’язку»,  «телекомунікаційна  мережа», 
«державні електронні інформаційні ресурси»).

Існують  важливі  перспективи  подальших  розвідок  в 
аналізованому напрямку. Варто обміркувати дефініції по-
нять «кібервійна», «кібервійсько», «кіберзброя», і, можли-
во, суміжних понять та включити їх у сферу регулювання 
закону  України,  який  планується  прийняти  на  підставі 
Проекту № 2126а. Також необхідно вдумливо поставитись 
до  ідей,  викладених  у  Висновку  Головного  науково-екс-
пертного  управління Верховної  Ради України  від  1  лип-
ня 2016 р., щодо Проекту № 2126а  [9]  і Висновку Комі-
тету Верховної Ради України з питань  інформатизації  та 
зв’язку від 6 липня 2016 р. щодо Проекту № 2126а [10], не 
нехтувати цими ідеями під час подальшого розгляду Про-
екту № 2126а.

  Зараз  найбільш  важливими  напрямками  (якщо  не 
казати  про  оцифровування,  комп’ютеризацію  обробки 
інформації та повний перехід на використання оптоволо-
конних кабелів у сфері електрозв’язку) у розвитку сфери 
кібербезпеки є створення і втілення в життя масового ви-
користання  квантових  комп’ютерів  і  квантового  зв’язку. 
Такі комп’ютери і зв’язок працюють на підставі не тільки 
електромагнітної, а й: 1) квантово-механічної обробки ін-
формації, а саме на підставі явищ квантової суперпозиції 
(одночасного існування 0– і 1-фотонного станів, що, звіс-
но, надзвичайно прискорює обробку інформації порівняно 
із  сучасними  комп’ютерами);  2)  квантової  заплутаності; 
вона, як було встановлено у вересні 2016 р., надає можли-
вість передати зі швидкістю, принаймні, у 10000 більшою 
за швидкість світла, характеристики, скажімо, одного кон-
кретного фотона іншому фотону на відстані, на якій не ді-
ють з’ясовані види фізичної взаємодії, тобто між такими 
фотонами  мається  відстань,  яка  може  бути  неймовірно 
великою;  головне  –  навчитися  таким  чином  передавати 
інформацію,  яка  не  є  тільки  характеристиками  певного 
фотона. 

Як зазначалося, у вересні 2016 р. нарешті було реалі-
зовано квантовий зв’язок. Це трапилося в Канаді та Китаї 
і було зроблено на відстанях декількох кварталів міст. Та-
кий зв’язок полягає в телепортації фотонів (у виді реаліза-
ції їх квантової заплутаності) оптоволоконними кабелями 
на підставі явища квантової заплутаності.

Отримати  доступ  до  інформації,  яка  обробляється  в 
квантових комп’ютерах і квантових комп’ютерних систе-
мах, шляхом «зламу» фактично неможливо (щоправда, тут 
постає питання про створення квантових засобів «зламу»). 
Необхідно  знайти кошти для  створення  і  запровадження 
квантових комп’ютерів і квантових комп’ютерних систем 
в Україні. Враховуючи українське сьогодення, у релевант-
ному компоненті нашої юридичної науки, в першу чергу, 
необхідно досліджувати юридичне регулювання розробки 
і запровадження зазначених комп’ютерів і комп’ютерних 
систем і питання відповідного фінансування. Також саме 
цю сферу діяльності людини треба врегулювати в україн-
ських законах і підзаконних нормативно-правових актах.
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ВПЛиВ ПРОЦЕСУ СОЦІАЛІЗАЦІї ТА ІНДиВІДУАЛІЗАЦІї 
НА ФОРМУВАННЯ Й РЕАЛІЗАЦІЮ ДЕСТРУКТиВНОї ПОВЕДІНКи, 

ЩО МАЄ КРиМІНОГЕННиЙ хАРАКТЕР

ThE INfLUENCE Of SOCIaLIZaTION aNd INdIVIdUaLIZaTION PrOCESSES 
fOr ThE fOrMaTION aNd IMPLEMENTaTION Of dESTrUCTIVE BEhaVIOr 
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Стаття присвячена висвітленню питання впливу процесів соціалізації та індивідуалізації на формування й реалізацію деструктивної 
поведінки. Розкриваються поняття соціалізації та індивідуалізації особистості. Досліджується їх взаємодія під час формування й реалі-
зації деструктивної поведінки, що може мати криміногенний характер.

Ключові слова: особистість, соціалізація, індивідуалізація, деструктивна поведінка, злочинна поведінка.

Статья посвящена раскрытию вопроса влияния процессов социализации и индивидуализации на формирование и реализацию 
деструктивного поведения. Раскрываются понятия социализации и индивидуализации личности. Исследуется их взаимодействие при 
формировании и реализации деструктивного поведения, что может иметь криминогенный характер.

Ключевые слова: личность, социализация, индивидуализация, деструктивное поведение, преступное поведение. 

The article is devoted to disclosure the influence of socialization and individualization processes for the formation and implementation of 
destructive behavior. Revealed the concept of socialization and individualization of personality. Explored their interaction in the formation and 
implementation of destructive behavior which could have criminogenic nature.

Key words: personality, socialization, individualization, destructive behavior, criminal behavior.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку 
суспільства можна спостерігати кардинальну зміну погля-
дів на існування окремих індивідів у соціумі. У зв’язку з 
постійними  змінами  в  економічному,  соціальному,  полі-
тичному, культурному житті країни в людей виникає необ-
хідність пристосовуватися до навколишнього середовища, 
враховуючи  власні  фізичні,  психологічні  й  матеріальні 
можливості. У свою чергу, у реалізації власних потреб не 
останню  роль  відіграють  певні  соціально-демографічні 
ознаки, властиві особистості,  які в поєднанні  з біологіч-
но-психологічними  сприяють  формуванню  й  реалізації 
деструктивної  поведінки,  що  може  за  певних  життєвих 
обставин мати криміногенний характер. 

К.  Маркс  називав  особистістю  соціальну  якість  ін-
дивіда, яку можна зрозуміти лише під час розгляду жит-
тя  індивіда  в  суспільстві.  Тільки  аналіз  співвідношення 
«індивід – суспільство» дає можливість зрозуміти основу 
властивостей особи як особистості [1, c. 489]. Тобто, щоб 

зрозуміти, які чинники сприяють формуванню й реалізації 
деструктивної поведінки, необхідно дослідити процес со-
ціалізації особистості. 

Стан дослідження. Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій  засвідчує  особливий  інтерес,  який  виявляють 
учені, до питання процесу формування деструктивної по-
ведінки та значення впливу соціалізації на механізм реалі-
зації злочинної поведінки. Окремі аспекти цієї проблеми 
розглядали такі вчені, як В. Голіна, О. Джужа, К. Дюрк-
гейм, О. Костенко, В. Кудрявцев, А. Макаренко, А. Мак-
симова, А. Реан, В. Туляков, Е. Фром. Але варто наголоси-
ти, що аспект взаємодії та впливу процесів соціалізації й 
індивідуалізації на формування деструктивної поведінки 
залишається недослідженим у повному обсязі. Тому вва-
жаємо актуальним приділити більше уваги цій проблемі. 

Метою статті є аналіз процесу соціалізації й індивіду-
алізації на процес формування та реалізації деструктивної 
поведінки, що має криміногенний характер. 
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Виклад основного матеріалу. Деякі  науковці  визна-
чають соціалізацію як процес засвоєння людською особою 
певної системи знань, норм і цінностей, що дають їй змогу 
функціонувати як повноправний член суспільства [2, c. 512];  
інші – як процес утягнення індивіда в систему суспільних 
відносин,  формування  його  соціального  досвіду,  станов-
лення й розвитку як цільної особистості; вона передбачає 
взаємодію людини із соціальним оточенням, яка докорінно 
впливає на формування певних соціальних якостей і рис, на 
активне засвоєння та відтворення нею суспільних зв’язків 
[3, c. 6]; а також як процес і результат засвоєння й відтво-
рення  людиною  соціального  досвіду,  який  відбувається  в 
ході діяльності та спілкування [4, c. 28]. 

Ці визначення дають підстави стверджувати, що про-
цес  соціалізації  має  двобічний  характер  і  відбувається 
протягом усього життя людини. Особа як носій індивіду-
ально-особистісних властивостей «уходить» у соціум, і в 
процесі спілкування з іншими людьми відбувається взаєм-
ний обмін набутими до цього часу знаннями й цінностями. 
У результаті цього в кожної особи формується соціальний 
досвід,  на  якість  якого  впливає  кожна життєва  ситуація. 
У свою чергу, різні особистості із ситуацій, які їх оточу-
ють, виносять різний соціальний досвід, що є основою для 
розвитку іншого процесу – індивідуалізації.

Учені й досі не можуть визначити місце кожного із цих 
процесів у житті людини. Одні вважають їх паралельни-
ми – такими, що зумовлюють процес духовного та психіч-
ного становлення особи в певних умовах особистісно-со-
ціального синергізму [5, c. 178]; інші – протилежними, де 
соціалізація є антиподом індивідуалізації [6, c. 24]. 

На нашу думку, вплив цих процесів на життя людини 
має дуалістичний характер. З одного боку, вони впливають 
на індивідуальний розвиток особистості протилежним чи-
ном, розвиваючи в одній людині як особистісні якості, так 
і колективні задатки. З іншого ж боку, за допомогою інди-
відуальних особливостей особа виражає себе серед інших 
членів соціуму, у свою чергу, саме соціум дає можливість 
особистості  виявити  в  себе  та  певні  індивідуальні  осо-
бливості. Отже, щодо особи ці процеси діють паралельно, 
позитивно розвиваючи її  індивідуальність, а в схемі «со-
ціум – особистість» – протилежно. 

Варто  підтримати  висловлювання  В.  Тулякова,  що 
людська  особистість  –  складне  утворення,  яке  не  мож-
на  зводити  виключно  до  одноразових  виявів  соціальної 
активності  [7,  c.  8].  Людина  –  не  пасивний  об’єкт,  який 
формується соціальним середовищем, а саме це середови-
ще – результат її соціально активної поведінки. Невипад-
ково багато досліджень відзначають той факт, що в рівних 
умовах  вплив  соціальних  факторів  несприятливого  ха-
рактеру не обов’язково відхиляється від норми поведінки  
[8, c. 123]. У процесі розвитку особа має долати певні кри-
зові ситуації, конфлікти з власним «Я» та іншими членами 
суспільства. Саме тому необхідно проводити дослідження 
особи в соціумі, розглядаючи процес її індивідуалізації й 
соціалізації. 

Як  приклад  можна  навести  сім’ю  як  первинне  соці-
альне  середовище,  де  формується  особистість  людини. 
Саме  в  сім’ї  дитина  усвідомлює  свою  індивідуальність, 
при  цьому  примикає  до  вже  наявних  незалежно  від  неї 
відносин,  стає  частиною  сімейної  ситуації.  Адже  кожна 
сім’я  має  свої,  характерні  для  неї,  цінності,  очікування, 
спрямування, проблеми, розподіл сімейних ролей  і стилі 
їх виконання. Головним завданням сім’ї як первинного та 
основного осередку суспільства (ч. 1 ст. 3 Сімейного ко-
дексу (далі – СК) України) і батьків є виховання в дитини 
поваги до прав і свобод інших людей, любові до своєї сім’ї 
та родини, свого народу, своєї Батьківщини (ч. 1 ст. 150 СК 
України) [9, c. 41]. Цього можна досягнути лише шляхом 
«прищеплення»  соціально  корисної,  морально  стійкої  й 
висококультурної моделі  поведінки  особи  в  суспільному 
житті через її соціалізацію та окультурення. 

У сучасних умовах розвитку суспільства досить важ-
ко знайти благополучну сім’ю. Тією чи іншою мірою від-
бувається деградація моральних, соціальних і культурних 
принципів, які дитина засвоює, розвиваючись саме в сім’ї. 
Усе частіше можна побачити неповні, проблемні, «псевдо-
благополучні»,  аморальні  й  навіть  криміногенні  родини. 
Перебуваючи в сімейних життєвих обставинах, для яких 
характерним  є  пияцтво,  наркоманія,  ведення  аморально-
го способу життя батьками, злидні, конфлікти, фізичне та 
психологічне насильство, наявність жорстоких стосунків 
між членами родини, дитина формує «спотворені» ціннос-
ті, спрямування, цілі в житті. Адже така особа постійно пе-
ребуває в атмосфері напруженості між батьками, виходить 
з-під соціального контролю дорослих, відчуває емоційний 
дискомфорт, власну неповноцінність, агресію з боку най-
ближчих  і  найрідніших  для  неї  людей.  Дефект  сімейної 
соціалізації може призвести до формування в особистос-
ті  викривленої  структури потреб  і  соціально негативних 
відхилень у поведінці. Ці фактори можуть безпосередньо 
«тягнути» за собою вияв деструктивної поведінки особи 
як у дитячому, так і в зрілому віці.

Англійський психоаналітик Д. Віннікот, досліджуючи 
процес формування в дитини соціогенних потреб, зводив 
його до впливу на особистість трьох світів: світу фантазій 
(внутрішнього світу), світу «якби» і світу реальності (на-
вколишнє середовище). Якщо з першим і останнім світа-
ми все зрозуміло, то світ «якби» Д. Віннікот характеризу-
вав як зону безпосереднього досвіду, яка формується під 
впливом виховання, релігії, культури й мистецтва. Якщо 
особа не  отримує  гідного  виховання,  заснованого на  со-
ціально-культурних  і  морально-духовних  принципах,  їх 
місце посідають згубні звички та негативні явища, такі як 
алкоголізм,  наркоманія,  схильність  до  аморальних  і  зло-
чинних вчинків [10, c. 45]. 

У свою чергу, процес виховання в особі суспільно ко-
рисних якостей не обмежується лише родиною. Надалі в 
шкільному, трудовому, виробничому колективах закладе-
ні в сім’ї погляди, навички,  звички розвиваються, укорі-
нюються й виявляються в спілкуванні з іншими людьми. 
Крім цього, люди, які нас оточують у повсякденному жит-
ті, своєю поведінкою та поглядами на життя сприяють змі-
ні наших поглядів на існування й певного напряму пове-
дінки. Такий взаємний обмін можна назвати суб’єктивним 
зовнішнім фактором, який, у свою чергу, є складовою час-
тиною процесу соціалізації особистості. Суб’єктивним він 
є тому, що в процесі спілкування з іншими членами соціу-
му погляди та звички інших осіб уже мають суб’єктивний 
характер, тому особа усвідомлює їх через призму власних 
внутрішніх факторів (темперамент, інтелектуальні, вольо-
ві й емоційні риси).

Якщо дитина виросла в неблагополучній родині (амо-
ральній, проблемній, криміногенній), то в неї вже закла-
дена негативна модель поведінки, яка надалі за наявності 
певних  зовнішніх  (суб’єктивних  і  об’єктивних) факторів 
може  спровокувати  реалізацію  деструктивної  поведінки. 
Тобто  в  певних життєвих  ситуаціях  і  у  зв’язку  з  відсут-
ністю «позитивних» прикладів для наслідування в особи 
може  виявитися  схильність  до  деструктивної моделі  по-
ведінки. 

Щоб  «негативна  модель  поведінки»  не  спрацювала 
надалі,  необхідно  звертати  особливу  увагу  на  соціальну 
організацію суспільства й налагодження шляхів адаптації 
особистості до нормального існування в соціумі. За осно-
ву  для  вироблення  таких  шляхів  адаптації  особистості 
можна взяти  такі функції  соціальної  організації  суспіль-
ства: 

1) установлення порядку соціальної взаємодії, що слу-
гує інтегруванню суспільних відносин між індивідами, а 
також соціальними верствами, групами та класами;

2)  формування  й  забезпечення  прийнятних  способів 
задоволення  потреб  членів  суспільства,  диференціюючи 
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поняття бажаного та допустимого за соціальними ознака-
ми й категоріями; 

3)  забезпечення  членів  суспільства  прийнятними ме-
тодами та способами вирішення конфліктів, щоб утрима-
ти  конфлікти  в  межах  соціальної  організації  цього  типу  
[8, c. 89]. 

Тобто саме за допомогою добре спланованої (сформо-
ваної)  соціальної  організації  суспільства  відносини  між 
людьми можуть функціонувати природнім чином (відпо-
відно  до  норм  природного  права),  враховуючи  потреби 
різних  індивідів.  Навіть  у  випадку  виникнення  певного 
конфлікту  соціальна  організація  суспільства  встановлює 
прийнятний  спосіб  для  його  вирішення.  Головна  умова 
нормального функціонування суспільства в цих умовах – 
це адекватне прийняття всіма його членами встановлених 
норм поведінки. Для досягнення цієї мети O. Яковлєв про-
понує виховувати в особистості соціальну адекватність як 
відповідність  якостей  і  характеристик  особистості  голо-
вним якостям і характеристикам соціального середовища, 
що  виявляється  в  такій  поведінці  людини,  яка  розгляда-
ється  як  правильна, що  відповідає  нормі. У  свою  чергу, 
стан соціальної неадекватності особи сприяє виникненню 
конфліктних ситуацій. Стан і характер соціальної неадек-
ватності  та  причини  її  виникнення можуть  розглядатися 
як із позиції змін, що відбуваються в соціальному серед-
овищі, так і на основі змін в особистості людини, які впли-
вають на стан соціального середовища [8, c. 78]. З огляду 
на це можна припустити, якщо в особистості виховувати 
соціальну адекватність і створювати умови для її безпеч-
ного існування, то можна буде знизити кількість випадків 
вияву деструктивної поведінки. 

Як і будь-яка інша, деструктивна поведінка є соціаль-
но детермінованою, тобто такою, що має соціальну осно-
ву.  Психологічні  та  культурологічні  фактори  є  умовами, 
в яких виявляються певні форми або моделі деструктив-
ної поведінки. Адаптованість особистості до соціального 
середовища  характеризується  вдалою  її  соціалізацією, 
формуванням відповідно до системи мотивації, ціннісних 
орієнтирів  навколишнього  середовища  й  органічної  вза-
ємодії  із соціумом. Дезадаптація ж указує на порушення 
механізмів взаємодії між особистістю і її соціальним ото-
ченням, що може виникати як через зміни або трансфор-
мації в соціальному оточенні, так і через зміну самої осо-
бистості, її потреб, ціннісних орієнтирів. У свою чергу, це 

може виявитися в незбіжності експектацій індивіда, його 
очікувань ставлення оточуючих до нього й реальних умов 
існування. Під час кризових моментів життя виникає не-
обхідність усвідомити зміст і значення ситуації, пояснити 
й опанувати її, за допомогою перебудови змістової систе-
ми змінити власну поведінку. 

Психологічна  адаптація  є  основою  соціальної  адап-
тації.  Система  психічної  адаптації  постійно  перебуває  в 
стані  готовності  суб’єкта  до  виконання  належних  йому 
функцій. У тих випадках, коли одна система не спрацьо-
вує, коли внаслідок цього порушуються взаємовідносини 
суб’єкта з оточенням, останній починає докладати зусилля 
для того, щоб змінити ситуацію, яка склалась, або просто 
«вийти» з неї. Такі дії можуть бути не сприйняті оточую-
чими, тому що виходять за межі «здорового глузду»,  за-
гальноприйнятих правил поведінки [11, c. 34–35]. 

Але на проблему адаптації особистості до адекватного 
існування в соціумі можна подивитися й з іншого боку – в 
контексті принципу соціального натуралізму. Так, згідно з 
принципом природності соціального, «усі психічні (духо-
вні) феномени людини як соціальної істоти, зокрема воля 
і свідомість, виникають у результаті розвитку феноменів 
біологічної природи, є феноменами соціальної природи та 
існують за її законами. Усі духовні феномени, притаманні 
людям як соціальним істотам, мають корені у біологічних 
феноменах, генетично пов’язані з ними, але є вищими над 
ними й існують уже за іншими законами природи – за за-
конами соціальної природи, а не біологічної. Духовні фе-
номени співіснують у людини з біологічними феноменами 
за законом стратифікації, тобто духовне нашаровується на 
біологічне, знаходячись з ним у генетичному зв’язку, а не 
пригнічуючи його» [12, c. 326]. 

Висновки. Отже, соціалізацію можна вважати заходом 
профілактичного  характеру,  за  допомогою  якого  форму-
ється  соціально  корисна,  морально  стійка  й  висококуль-
турна модель поведінки особи, яка унеможливлює форму-
вання  та  реалізацію деструктивних нахилів  особистості. 
При  цьому  через  процес  утягнення  індивіда  в  систему 
суспільних відносин реалізується вияв властивостей осо-
бистості, що її індивідуалізують. Отже, можна стверджу-
вати, що ці процеси, «блокуючи» формування й реаліза-
цію деструктивної поведінки, мають велике значення для 
вироблення стійких і ефективних взаємовідносин індивіда 
із соціумом. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Философский словарь. – К. : А.С.К., 2006. – 1056 с.
2. Социализация / редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильчев и др. // Философский энциклопедический словарь. –  

2-е изд. – М. : Сов. энц., 1964. – 803 с.
3. Ландіна А.В. Кримінально-правова охорона моральності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 / А.В. Ланді-

на. – К., 2005. – 18 с. 
4. Шиханцов Г.Г. Юридическая психология : [учеб. для вузов] / Г.Г. Шиханцов. – М. : Зерцало-М, 2003. – 272 с.
5. Кондратюк Л.В. Антропология преступления (ширококриминальная) / Л.В. Кондратюк. – М. : НОРМА, 2001. – 344 с.
6. Реан А.А. Психология личности. Социализация, поведение, общение : [современное учебно-практическое пособие] /  

А.А. Реан. – М. : АСТ, 2007. – 407 с. 
7. Туляков В.А. Виктимология (социальные и криминологические проблемы) : [монография] / В.А. Туляков. – О., 2000. – 336 с. 
8. Яковлев А.М. Социология преступности (криминология): Основы общей теории / А.М. Яковлев. – М. : Содействие новый век, 

2001. – 239 с. 
9. Сімейний кодекс України. – К. : Видавничий дім «Скіф», 2005. – 86 с. 
10. Винникот Д. Маленькие дети и их матери / Д. Винникот. – М. : Независимая фирма «Класс», 1998. – 80 с.
11. Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства / Ю.А. Александровский. – М., 1993. – 301 с. 
12. Костенко О.М. Культура і закон – у протидії злу : [монографія] / О.М. Костенко. – К. : Атіка, 2008. – 352 с.



202

№ 4 2016
♦

УДК 343.35

ПРАКТиКА ПРиТЯГНЕННЯ ДО КРиМІНАЛьНОї ВІДПОВІДАЛьНОСТІ ЗА СТАТТЕЮ 368-2 
КРиМІНАЛьНОГО КОДЕКСУ УКРАїНи ТА ШЛЯхи її ПІДВиЩЕННЯ

PraCTICE Of BrINgINg TO CrIMINaL rESPONSIBILITy ON arTICLE 368-2 CC 
Of UKraINE aNd wayS Of INCrEaSINg ITS EffICIENCy

Політова А.С.,
кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз 
Донецького юридичного інституту МВС України

У статті аналізується судова практика щодо притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого  
ст. 368-2 Кримінального кодексу України. Досліджено погляди вчених на поняття «незаконне збагачення». Відстоюється точку зору, від-
повідно до якої кримінально-правові проблеми ст. 368-2 Кримінального кодексу України полягають у недосконалості диспозиції частини 
1 цієї статті, пропонуються шляхи її вдосконалення.
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В статье анализируется судебная практика по привлечению к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмо-
тренного ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины. Исследованы взгляды ученых на понятие «незаконное обогащение». Отстаивается точ-
ка зрения, согласно которой уголовно-правовые проблемы ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины состоят в несовершенстве диспозиции 
части 1 данной статьи, и предлагаются пути ее совершенствования.
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The article deals with the analysis of judicial practice to bring the guilty to criminal responsibility for committing the crime, stipulated by Article 
368-2 СС of Ukraine. The views of scientists on the concept of “Illegal enrichment” have been investigated. The author stands for the point of 
view, according to which, criminal and legal problems of Article 368-2 СС of Ukraine in imperfection of Part I disposition of this article and offers 
the own editing.

Key words: criminal liability, illicit enrichment, assets, corruption, corruptive crime.

Постановка проблеми.  Виклики  сьогодення,  які  по-
стали перед сучасним суспільством, зумовлюють ужиття 
ефективного комплексу заходів, спрямованих на зменшен-
ня рівня корупції  в Україні,  яка набула  значних масшта-
бів  і  загрожує  національній  безпеці  нашої  держави. Од-
ним  із  шляхів  протидії  корупційній  злочинності  стало 
встановлення  кримінальної  відповідальності  за  незакон-
не збагачення, адже отримання доходів від протиправної 
діяльності завжди було незаконним, а тому актуальним в 
умовах зростання ролі організованої злочинності й відми-
вання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Кримінальний кодекс (далі – КК) України було допо-
внено ст. 368-2 «Незаконне збагачення» відповідно до За-
кону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо відповідальності за корупційні право-
порушення»  від  07.04.2011 №  3207-VI. Цю  норму  укра-
їнський законодавець включив у розділ XVII «Злочини у 
сфері  службової  та  професійної  діяльності,  пов’язаної  з 
наданням публічних послуг» КК України.

Стан дослідження. Про  важливу  роль  кримінальної 
відповідальності  за  незаконне  збагачення  наголошується 
в  наукових  дослідженнях П.П. Андрушка,  Д.О.  Гарбузея, 
О.О. Дудорова, О.О. Книженко, М.В. Кочерова,  Р.В.  Тро-
фименка, В.І.  Тютюгіна, А.В. Савченка, Є.Л. Стрєльцова,  
М.І. Хавронюк, І.М. Ясіня та інших. Разом із тим залиша-
ється дуже багато питань щодо практики застосування стат-
ті, що передбачає відповідальність за незаконне збагачення. 

Тому метою статті є визначення особливостей кримі-
нальної  відповідальності  за  незаконне  збагачення й  роз-
робка шляхів  підвищення  ефективності  боротьби  із  цим 
явищем.

Виклад основного матеріалу. Корупція як суспільне 
явище має латентний характер. Вершиною цієї проблеми 
є  вчинення  корупційних  злочинів,  зокрема  зловживання 
владою або службовим становищем, прийняття пропози-
ції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди служ-
бовою  особою,  зловживання  впливом,  незаконне  збага-
чення тощо.

Установлення кримінальної відповідальності за незакон-
не збагачення продиктоване, по-перше, прагненням імпле-
ментації норм міжнародного права, зокрема Конвенції ООН 
проти  корупції.  Зазначена  Конвенція  була  ратифікована 
Україною 18 жовтня 2006 року, набула чинності для України 
1 січня 2010 року. Крім того, серед причин доповнення КК 
України цією нормою – рекомендації ООН і Ради Європи з 
метою посилення протидії корупції в Україні.

У ст. 20 Конвенції злочином визнано умисне незакон-
не  збагачення,  тобто  значне  збільшення  активів  держав-
ної посадової особи, яке перевищує її законні доходи і які 
вона  не  може  раціонально  обґрунтувати  [1].  Крім  того, 
відповідно  до Конвенції,  сама  стаття  не  передбачає  без-
умовного обов’язку держав-учасниць криміналізувати не-
законне  збагачення.  Натомість  Конвенцією  встановлено, 
що кожна Держава-учасниця розглядає можливість визна-
ти  злочином незаконне  збагачення  за  умови дотримання 
своєї конституції та основоположних принципів своєї пра-
вової системи.

В.М. Киричко щодо  не  обов’язковості,  а  можливості 
імплементації приписів у національне законодавство, ре-
алізація якої зумовлена дотриманням своєї конституції та 
основоположних  принципів  своєї  правової  системи,  від-
значає, що спочатку  законодавець України дотримувався 
цих  застережень.  Зокрема,  в  ч.  1  ст.  368-1  КК  України, 
яка діяла 1, 2, 3 і 4 січня 2011 року, незаконне збагачення 
визначалось як «одержання службовою особою неправо-
мірної  вигоди  або  передача  нею  такої  вигоди  близьким 
родичам», а в ч. 1 ст. 368-2 КК України, яка почала діяти 
з 1 липня 2011 р., – як одержання службовою особою не-
правомірної вигоди в значному розмірі (що перевищує сто 
неоподатковуваних  мінімумів  доходів  громадян)  або  пе-
редача нею такої вигоди близьким родичам за відсутності 
ознак хабарництва. Із 18 травня 2013 року в ч. 1 ст. 368-2 
КК України,  замість  слів  «за  відсутності  ознак  хабарни-
цтва»,  вказувалось  на  відсутність  ознак,  зазначених  у  
ст. 368 КК України. Таке законодавче визначення незакон-
ного збагачення існувало до 25 січня 2015 року [2, с. 144].
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Поява  в КК України цієї  норми  в  редакції  2011  року 
викликала дискусії. Так, наприклад,  аналізуючи цю нор-
му, В.С. Кубальський  відзначає, що  «введення  спеціаль-
ної статті за незаконне збагачення вбачається доцільним, 
оскільки надає правоохоронним органам України важли-
вий  додатковий юридичний  інструмент  для  протидії  ко-
рупційному збагаченню. Стаття про незаконне збагачення 
в КК України повинна більш повно передбачати ознаки ді-
яння, визначені в Конвенції, і містити диспозицію такого 
змісту: «Перевищення службовими особами своїх активів, 
а також активів близьких родичів над законними доходами 
в значному розмірі…» [3, с. 33].

Подібної  точки  зору  дотримується  й  Р.В.  Трофимен-
ко. Він уважає, що зміст ст. 368-2 КК України є звуженим 
щодо змісту ст. 20 Конвенції. Зазначена обставина безпо-
середньо впливає на зменшення можливостей спеціально 
уповноважених суб’єктів у  сфері протидії  корупції. Тоб-
то  значна  обмеженість  сфери  застосування  ст.  368-2 КК 
України зумовлює низьку ефективність протидії незакон-
ному збагаченню на практиці [4, с. 186].

Пропозиції як учених, так  і практичних працівників 
спричинили  необхідність  подальшого  вдосконалення 
положень Закону України про кримінальну відповідаль-
ність щодо незаконного збагачення з метою наближення 
до норми Конвенції. Крім того, про доцільність удоско-
налення норми відзначалося й міжнародними експерта-
ми.  Зокрема,  про  перегляд  складу  злочину  «незаконне 
збагачення» з метою приведення його у відповідність до 
ст. 20 Конвенції ООН проти корупції, передбачено реко-
мендаціями 2.1–2.2, що містяться у Звіті про другий ра-
унд моніторингу України в рамках Стамбульського плану 
дій [5]. 

У  2014  році  з’являється  низка  законодавчих  ініці-
атив  щодо  зміни  чинної  редакції  ст.  3682  КК  Украї-
ни,  які  виносяться  на  розгляд Верховної  Ради України.  
Д.Г.  Михайленко,  аналізуючи  розвиток  норми  про  не-
законне  збагачення  в  умовах  зміни  державної  антико-
рупційної  політики,  відзначає,  що,  згідно  з  проектами 
Законів України  від  26.03.2014 № 4573  (не  включено  в 
порядок денний 17.04.2014), від 24.04.2014 № 4780 (від-
хилено 16.09.2014), пропонувалося привести КК України 
у  відповідність до  ст.  20 Конвенції шляхом викладення 
складу незаконного збагачення в такій редакції: «Набут-
тя особою, уповноваженою на виконання функцій держа-
ви або місцевого самоврядування, у власність (користу-
вання) майна, вартість якого значно перевищує її доходи, 
отримання  яких  підтверджено  законними  джерелами, 
або передача нею такого майна близьким родичам…», а 
за проектом Закону України від 16.09.2014 № 5085 наве-
дену формулу доопрацьовано й запропоновану в такому 
вигляді: «Набуття особою, уповноваженою на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, у влас-
ність  майна,  вартість  якого  значно  перевищує  доходи 
особи,  отримані  із  законних  джерел,  або  передача  нею 
такого майна близьким родичам…». У такій же редакції 
була  викладена  ст.  368-2 КК України  згідно  із  Законом 
України від 14.10.2014. Надалі ч. 1 ст. 368-2 КК України 
було знову викладено в новій редакції Законом України 
від 12.02.2015: «Набуття особою, уповноваженою на ви-
конання функцій  держави  або місцевого  самоврядуван-
ня,  у  власність  активів  у  значному  розмірі,  законність 
підстав  набуття  яких  не  підтверджено  доказами,  а  так 
само передача нею таких активів будь-якій іншій особі». 
Така редакція ч. 1 ст. 368-2 КК України набрала чинності 
з 05.03.2015, діє на цей момент [6, с. 100].

Певний науковий інтерес викликає аналіз практика за-
стосування судами норми Закону України про криміналь-
ну відповідальність за незаконне збагачення. Як свідчить 
аналіз  вироків,  до  2011  року  злочинні  способи  незакон-
ного збагачення в більшості випадків кваліфікувалися як 
одержання хабара (ст. 368 КК України) або привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання 
службовим становищем (ст. 191 КК України).

Аналіз  Єдиного  державного  реєстру  судових  рішень 
показав,  що  з  2011  року  до  жовтня  2016  року  було  ви-
несено  19  вироків  у  першій  інстанції щодо  незаконного 
збагачення. За більш детального аналізу щодо засудження 
обвинувачених у незаконному збагаченні ми відзначили, 
що  до  цієї  категорії  справ  у  Єдиному  державному  реє-
стрі судових рішень зараховано 14 вироків – ч. 2 або ч. 3  
ст. 368 КК України; 4 вироки – ст. 368-3 КК України, лише 
1 – ст. 368-2 КК України. У 2 вироках дії обвинувачених 
також кваліфіковано за сукупністю злочинів – ст. 366 КК 
України і ст. 190 КК України. Варто також відзначити, що 
65% вироків – це угода про визнання винуватості, а також 
у кожному вироку застосовується ст. 75 КК України.

Разом  із  тим якщо порівняти кількість  кримінальних 
правопорушень, унесених до ЄРДР,  то, наприклад, лише 
у  2012  році  правоохоронною  системою  викрито  12  від-
повідних злочинів, що становить 0,4% від загальної кіль-
кості  злочинів  з  ознаками  корупції  (всього  було  скоєно  
2  748  корупційних  злочинів).  Звіт  про  стан  протидії  ко-
рупції  (форма 1-кор) за 6 місяців 2013 року містить дані 
лише щодо двох кримінальних проваджень за ст. 368-2 КК 
України [7].

Проведений нами аналіз вироків у Єдиному реєстрі су-
дових рішень і наведені статистичні дані свідчать про не-
досконалість норми, що передбачає кримінальну відпові-
дальність за незаконне збагачення. Разом із тим учені вже 
неодноразово звертали увагу на зазначену проблему, та й 
законодавець також уже вносив зміни до статті, зокрема у 
2014 році з’являються законодавчі ініціативи щодо зміни 
чинної  редакції  ст.  368-2 КК України,  які  виносяться  на 
розгляд Верховної Ради України.

Аналіз диспозицій (ч. ч. 1, 2, 3) ст. 368-2 КК України 
дає нам змогу виділити деякі спірні питання щодо практи-
ки застосування спеціально уповноваженими суб’єктами 
у сфері протидії корупції (органами прокуратури, Націо-
нальної  поліції,  Національного  антикорупційного  бюро 
України,  Національного  агентства  з  питань  запобігання 
корупції) цієї норми.

Так, зокрема, виходячи зі змісту ч. 1 ст. 368-2 КК Укра-
їни,  можемо  констатувати,  що  не  зрозумілим  є  поняття 
активів. Адже в примітці 2 до цієї статті вказано, що під 
активами в значному розмірі в цій статті розуміються ко-
шти або інше майно, а також доходи від них, якщо їх роз-
мір (вартість) перевищує одну тисячу неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян; а в примітці 3 під передачею 
активів у цій статті розуміється укладення будь-яких пра-
вочинів, на підставі яких виникає право власності або пра-
во користування на активи, а також надання  іншій особі 
коштів чи іншого майна для укладення таких правочинів.

Відповідно  до  Закону  України  «Про  бухгалтерський 
облік  та фінансову  звітність»  від 16.07.1999 № 996-ХІV, 
активи – ресурси, контрольовані підприємством у резуль-
таті минулих подій, використання яких, як очікується, зу-
мовить отримання економічних вигод у майбутньому [8].

Автори  підручника  «Економіка  підприємства»,  ви-
ходячи  із  поняття  активів,  визначеного  в  Законі України 
«Про  бухгалтерський  облік  та  фінансову  звітність»  від 
16.07.1999 № 996-ХІV, виділяють три види активів, а саме: 
активи матеріальні, активи нематеріальні та фінансові ак-
тиви [9].

Під активами матеріальними вони розуміють власність 
юридичних чи фізичних осіб, що має речовинну форму і 
грошову вартість. До них належать земля, що знаходиться 
у власності; будинки і спорудження виробничого й неви-
робничого  призначення;  адміністративні  будинки;  жит-
лові,  навчальні,  дитячі,  лікувальні,  оздоровчі,  спортивні 
й  інші  будинки,  приміщення, що  знаходяться на  балансі 
підприємства;  встановлене  та  невстановлене  виробниче 
устаткування; рухоме майно невиробничого призначення; 
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запаси сировини, палива, напівфабрикатів  (на складах, у 
цехах і в дорозі), готової продукції; майно, основні засоби, 
земельні ділянки, здані в оренду, що належать підприєм-
ству філії, дочірні компанії, якщо вони не мають статусу 
юридичної особи, а їхні баланси не розділені з балансом 
головного підприємства [9].

Активи  фінансові  –  кошти  фізичних  чи  юридичних 
осіб; об’єкти, від яких у майбутньому очікується одержан-
ня прибутку. До них належать касова готівка; депозити в 
банках; внески; чеки; страхові поліси; вкладення в цінні 
папери; споживчий кредит; акції  інших підприємств, що 
дають право контролю; паї; специфічні активи (монетарне 
золото і спеціальні права запозичення) [9].

Аналіз  поняття  активів  дає  підстави  вважати,  що  за 
своїм змістом це визначення ширше, ніж те, що міститься 
в  примітці  до  ст.  368-2 КК України.  Більш  точним  було 
б, на нашу думку, сформувати ч. 1 ст. 368-2 КК України 
«Незаконне збагачення» так, як вона сформована в ст. 20 
Конвенції ООН проти корупції.

Варто  також  відзначити,  що  введення  такого  інстру-
мента, як кримінальна відповідальність за незаконне збага-
чення (у чинній редакції), та його ефективна дія пов’язані 
з необхідністю обмеження деяких прав людини, зокрема 
принципу  презумпції  невинуватості,  права  не  свідчити 
проти  себе  тощо,  а  також  вимагають  законодавчого  за-
кріплення  можливості  й  умови  такого  обмеження.  Так,  
О.О. Книженко, аналізуючи норму, яка передбачає відпо-
відальність за незаконне збагачення, зазначає, що законо-
давець  фактично  поклав  обов’язок  доводити  законність 
підстав набуття у власність активів у значному розмірі на 
суб’єкта  злочину.  Верховна  Рада України,  змінюючи  ре-

дакцію ст. 368-2КК України, не дослухалася й до висновку 
Головного науково-експертного управління від 29.01.2015, 
де вказується, що така редакція  закону про кримінальну 
відповідальність порушує гарантовану ст. 62 Конституції 
України презумпцію невинуватості особи в учиненні зло-
чину, відповідно до якої особа вважається невинуватою в 
учиненні злочину й не може бути піддана кримінальному 
покаранню, доки її вину не буде доведено в законному по-
рядку й установлено обвинувальним вироком суду [10, с. 
113]. Це, у свою чергу, вказує на те, що норми цієї статті 
втручаються  в  основоположні  права  людини  та  роблять 
норму про незаконне збагачення недієвою.

Не зрозумілим також є виділення окремо як суб’єкта 
злочину, передбаченого ч. 2, службової особи, яка займає 
відповідальне становище, а в ч. 3 – службової особи, яка 
займає  особливо  відповідальне  становище.  Адже  в  ч.  1  
ст. 368-2 КК України вказано на суб’єкта злочину – особу, 
уповноважену на виконання функцій держави або місце-
вого самоврядування. У примітці 1 до цієї статті вказано, 
що під особами, уповноваженими на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, є особи, зазначені 
в п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції».

Висновки. Проведений нами аналіз показав, що вста-
новлення кримінальної відповідальності за незаконне зба-
гачення поставило більше питань,  аніж дало відповідей. 
Наявні недоліки в ст. 368-2 КК України не тільки не дають 
змоги  притягувати  винних  осіб  до  відповідальності,  а  й 
порушують принцип презумпції невинуватості й право не 
свідчити проти себе. Також, на нашу думку, ч. 1 ст. 368-2  
КК  України  було  б  доцільно  сформувати  відповідно  до  
ст. 20 Конвенції ООН проти корупції.
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Стаття присвячена дослідженню питання щодо зарахування умисного знищення або пошкодження майна до одного з видів пору-
шення законів і звичаїв війни, за які передбачено кримінальну відповідальність у ст. 438 Кримінального кодексу України. Проаналізовано 
основні міжнародні документи, що визначають перелік серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Визначено критерії роз-
межування умисного знищення або пошкодження майна як одного з видів порушення законів і звичаїв війни від інших суміжних злочинів.

Ключові слова: кримінальна відповідальність, порушення законів і звичаїв війни, умисне знищення або пошкодження майна, між-
народне гуманітарне право, Женевські конвенції про захист жертв війни, Римський статут Міжнародного кримінального суду.

Статья посвящена исследованию вопроса об отнесении умышленного уничтожения или повреждения имущества к одному из ви-
дов нарушения законов и обычаев войны, за которые предусмотрена уголовная ответственность в ст. 438 Уголовного кодекса Украины. 
Проанализированы основные международные документы, определяющие перечень серьезных нарушений международного гуманитар-
ного права. Определены критерии разграничения умышленного уничтожения или повреждения имущества как одного из видов наруше-
ния законов и обычаев войны от других смежных преступлений.

Ключевые слова: уголовная ответственность, нарушение законов и обычаев войны, умышленное уничтожение или повреждение 
имущества, международное гуманитарное право, Женевские конвенции о защите жертв войны, Римский статут Международного уго-
ловного суда.

The article is devoted to the question of the attribution of intentional destruction or damage of property to one of the types of violations of the 
laws or customs of war for which criminal responsibility is stipulated in Article 438 of the Criminal code of Ukraine. Analyses the main international 
documents defining the list of serious violations of International Humanitarian law. Criteria of differentiation of deliberate destruction or damage 
of property as one of types of violation of laws and customs of war, from other adjacent crimes are defined.

Key words: criminal responsibility, violation of the laws or customs of war, deliberate destruction or damage of property, International 
Humanitarian law, Geneva Convention relative to the protection of war victims, Rome Statute of the International Criminal Court.

Постановка проблеми. Чинний Кримінальний кодекс 
(далі – КК) України містить низку статей, у яких перед-
бачено кримінальну відповідальність за умисне знищення 
або пошкодження майна, такі як злочин проти власності 
(ст.  194);  злочин  проти  встановленого  порядку  несення 
військової  служби  (ст.  411);  можливий  злочинний  на-
слідок учинення диверсії  (ст. 113)  і терористичного акту 
(ст. 258) тощо.

Одним із проблемних питань, яке, на нашу думку, по-
требує детального наукового дослідження,  є  питання  за-
рахування умисного знищення або пошкодження майна до 
переліку порушень законів  і  звичаїв війни, адже в статті 
438  «Порушення  законів  та  звичаїв  війни»  КК  України 
безпосередньо про такі діяння не йдеться.

Стан дослідження. Проблемам  кримінальної  відпо-
відальності за умисне знищення або пошкодження майна 
було  присвячено  низку  праць  таких  відомих  учених,  як 
І.Б.  Газдайка-Василишин,  Є.С.  Ковалевська,  Л.М. Деми-
дова,  С.Ф.  Денисов,  В.П.  Бодаєвський,  Н.О.  Антонюк, 
П.В. Олійник та ін. Що ж стосується порушень законів і 
звичаїв війни як одного  зі  злочинів проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку, то дослідженням 
питань криміналізації вказаних діянь займалися М.І. Хав-
ронюк, М.І. Мельник, А.В. Савченко, В.П. Базов, С.Я. Ли-
хова, С.П. Кучевська та ін.

Метою статті  є  аналіз  національного  кримінального 
законодавства,  міжнародних  документів  у  сфері  міжна-
родного  гуманітарного  права  та  кримінально-правової 
доктрини в частині  зарахування умисного  знищення або 

пошкодження майна до одного з видів порушення законів 
і  звичаїв  війни,  за  які передбачено кримінальну відпові-
дальність у ст. 438 КК України.

Виклад основного матеріалу. Чинним КК  в Україні 
вперше  (на  рівні  окремого  розділу)  передбачено  кримі-
нальну відповідальність  за  злочини проти миру, безпеки 
людства  та  міжнародного  правопорядку,  які  регламенту-
ються розділом ХХ цього Кодексу. Це злочини, які світо-
ве товариство визнає особливо небезпечними для всього 
людства,  оскільки  вони  підривають  основи  міжнародної 
безпеки,  загрожують  міждержавним  (міжнаціональним) 
відносинам і здатні знищити людство (ведення агресивної 
війни,  застосування  зброї  масового  знищення,  геноцид 
тощо) [1, с. 117].

Необхідність такого кроку була викликана тяжким до-
свідом людства, яке зіштовхнулося з такими міжнародни-
ми злочинами, як великомасштабні агресивні війни, гено-
цид тощо, що ставили під загрозу саме його існування чи 
принаймні  існування  націй  (народів). Нагадуванням  про 
це  став  Статут  Нюрнберзького  міжнародного  воєнного 
трибуналу для суду над головними воєнними злочинцями 
європейських країн «осі» 1945 р. [2], який визначив понят-
тя злочинів проти людяності та їх окремих видів.

Цей Статут, так само як і Статут Токійського міжнарод-
ного воєнного трибуналу 1946 р. [3], документи ООН, що 
були прийняті наприкінці Другої світової війни й у перші 
післявоєнні роки, дали поштовх до створення розгалуже-
ної системи міжнародно-правових договорів, покликаних 
протидіяти новим агресивним війнам, знищенню населен-
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ня та природи,  іншим міжнародним злочинам. Включен-
ня зазначеного розділу в КК випливає з тих міжнародних 
зобов’язань, які Україна взяла на себе перед міжнародним 
співтовариством.

Це,  звичайно,  не  означає  необхідність  дослівного  їх 
дублювання,  але  зміст  повинен  бути  відтворений  у  вну-
трішньому законодавстві, з урахуванням вітчизняних тра-
дицій законодавчої техніки. Внутрішнє законодавство та-
кож самостійно визначає й санкції за міжнародні злочини.

Виділивши  в  Особливій  частині  розділ  «Злочини 
проти  миру,  безпеки  людства  та  міжнародного  право-
порядку», законодавець сформулював у ньому частину 
складів  злочинів  з  урахуванням  зобов’язань,  які  при-
йняла на себе Україна перед світовим співтовариством 
і  які  отримали  назву  «міжнародні  злочини». Одним  із 
таких  міжнародних  злочинів  у  чинному КК України  є 
порушення  законів  і  звичаїв  війни  (ст.  438).  При  цьо-
му до вказаних порушень у диспозиції зазначеної кри-
мінально-правової  норми  законодавець  зараховує  такі: 
жорстоке  поводження  з  військовополоненими  або  ци-
вільним  населенням,  вигнання  цивільного  населення 
для  примусових  робіт,  розграбування  національних 
цінностей  на  окупованій  території,  застосування  засо-
бів  ведення  війни,  заборонених  міжнародним  правом, 
інші порушення законів і звичаїв війни, що передбаче-
ні  міжнародними  договорами,  згода  на  обов’язковість 
яких  надана  Верховною  Радою  України,  а  також  від-
дання  наказу  про  вчинення  таких  дій.  Бланкетний  ха-
рактер зазначеної кримінально-правової норми є цілком 
виправданим, адже більша частина порушень законів  і 
звичаїв  війни  знайшла  своє  нормативне  закріплення  в 
численних  міжнародно-правових  актах,  а  інша  части-
на  хоча  й  залишилась  неврегульованою,  але  отримала 
статус загальнообов’язкового для виконання державами 
всього міжнародного співтовариства звичаю.

Міжнародне  гуманітарне  право  не  містить  конкрет-
них положень  про  класифікацію  законів  і  звичаїв  війни. 
У міжнародних нормах указуються лише ті види злочинів 
чи правопорушень, які за своєю природою й жорстокістю 
не можуть  залишитися безкарними з боку держав. Будь-
яка подальша класифікація є справою самих держав, які, 
у свою чергу, мають вибір або запозичити в національне 
законодавство  дослівне  відтворення  того  чи  іншого  сер-
йозного порушення,  або видозмінити його,  заливши при 
цьому незмінним його основний зміст. 

Уперше такі порушення були сформульовані  в Поло-
женні про закони і звичаї сухопутної війни, доданому до 
Гаазької конвенції 1907 р., відповідно до якого серйозни-
ми порушеннями норм міжнародного гуманітарного пра-
ва визнаються такі: застосування отруєної зброї чи інших 
видів зброї, здатних заподіювати зайві страждання; необ-
ґрунтоване руйнування міст і селищ чи їх розгарбування, 
якщо ці  дії  не  були  викликані  військовою необхідністю; 
напад будь-яким способом на незахищені міста, селища, 
житла,  будівлі  чи  їх  бомбардування;  розграбування  при-
ватного чи  суспільного майна;  віроломство;  наказ не  за-
лишати нікого в живих; убивство чи заподіяння каліцтва 
ворогу,  що,  поклавши  зброю,  не  маючи  більше  засобів 
захищатися,  безумовно  здався;  незаконне  використання 
парламентського  чи  національного  прапора,  військових 
знаків і форменого одягу ворога, так само як і відмітних 
знаків,  установлених Женевськими  конвенціями  про  за-
хист жертв війни 1949 р. [4].

До основних міжнародних актів, які визначають пере-
лік  порушень  законів  і  звичаїв  війни,  можна  зарахувати 
Женевські конвенції про захист жертв війни 1949 р. (Кон-
венція про поліпшення долі поранених і хворих у діючих 
арміях [5] (далі – І Женевська конвенція); Конвенція про 
поліпшення  долі  поранених,  хворих  та  осіб,  які  зазнали 
аварії на кораблі, із складу збройних сил на морі [6] (далі – 
ІІ  Женевська  конвенція);  Конвенція  про  поводження  з 

військовополоненими  [7]  (далі  –  ІІІ  Женевська  конвен-
ція); Конвенція про захист цивільного населення під час 
війни)  [8]  (далі –  ІV Женевська конвенція)) та Додаткові 
протоколи до них (І Додатковий протокол до Женевських 
конвенцій,  що  стосується  захисту  жертв  збройних  кон-
фліктів, від 8 червня 1977 р. [9].; ІІ Додатковий протокол  
до Женевських  конвенцій,  що  стосується  захисту  жертв 
збройних  конфліктів  неміжнародного  характеру,  від  
10 червня 1977 р. [10]). 

Крім  того,  про  вказані  порушення  йдеться  в  Статуті 
Нюрнберзького міжнародного воєнного трибуналу 1945 р.,  
Статуті  Токійського  міжнародного  воєнного  трибуналу 
1946 р., Статуті Міжнародного трибуналу для судового пе-
реслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення 
міжнародного  гуманітарного права,  вчинені  на  території 
колишньої Югославії з 1991 р. від 25 травня 1993 р. [11], 
Римському  статуті  Міжнародного  кримінального  суду 
1998 р. [12] тощо.

Незважаючи на те що в диспозиції ч. 1 ст. 438 КК Укра-
їни умисне  знищення  або пошкодження майна прямо не 
передбачено як порушення законів і звичаїв війни, аналіз 
зазначених вище міжнародних документів дає змогу дійти 
висновку, що  такі  неправомірні  дії щодо майна,  вчинені 
під  час  як  міжнародного,  так  і  внутрішнього  збройного 
конфлікту, можна зарахувати до одного з таких порушень. 

Так, наприклад, згідно зі змістом статей І Женевської 
конвенції,  серйозними  порушеннями,  за  які  Високі  До-
говірні  Сторони  повинні  в  національному  законодавстві 
встановити  ефективні  кримінальні  покарання,  є  ті,  що 
пов’язані в тому числі з широкомасштабним руйнуванням 
майна, не виправданим воєнною необхідністю й здійсне-
ним незаконно та умисно, якщо такі діяння скоєно проти 
майна, що знаходиться під захистом, забезпечуваним цією 
Конвенцією. Майже аналогічні приписи містяться в ст. ст. 
49, 50 ІІ Женевської конвенції, а також ст. ст. 129, 130 ІІІ 
Женевської конвенції. 

Що  ж  стосується  ІV  Женевської  конвенції,  то  в  її  
ст.  53  встановлено,  що  будь-яке  знищення  окупаційною 
державою  рухомого  чи  нерухомого  майна,  яке  є  індиві-
дуальною або колективною власністю приватних осіб чи 
держави,  або  інших  громадських  установ  чи  соціальних 
або  кооперативних  організацій  забороняється,  за  винят-
ком випадків, коли це є необхідним для проведення воєн-
них операцій. 

Ст.  3 Статуту Міжнародного  трибуналу для  судового 
переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушен-
ня міжнародного гуманітарного права, вчинені на терито-
рії колишньої Югославії з 1991 року, визначає перелік по-
рушень законів і звичаїв війни, який не є вичерпним. Так, 
відповідно до цієї  статті, порушеннями законів  і  звичаїв 
війни у тому числі визнаються такі: безглузде руйнування 
міст, селищ чи сіл чи розорення, не виправдане воєнною 
необхідністю; напад на незахищені міста, села, житло чи 
будівлі або їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів; 
захоплення, руйнування чи умисне пошкодження культо-
вих, благодійних, навчальних, художніх і наукових закла-
дів, історичних пам’яток, художніх і наукових творів.

Римський  статут  Міжнародного  кримінального  суду 
1998 р. в ст. 8 до воєнних злочинів зараховує незаконне, 
безглузде та широкомасштабне знищення і привласнення 
майна,  не  викликане  військовою  необхідністю;  умисне 
заподіяння  ударів  об’єктам,  матеріалам,  підрозділам  або 
транспортним  засобам,  задіяним  у  наданні  гуманітарної 
допомоги або в місії щодо підтримки миру відповідно до 
Статуту Організації Об’єднаних Націй, поки вони мають 
право  на  захист,  яким  користуються  цивільні  особи  або 
цивільні  об’єкти  за  міжнародним  правом  збройних  кон-
фліктів; напад на незахищені й такі, що не є військовими 
цілями, міста, села, житла чи будівлі або їх обстріл із за-
стосуванням будь-яких засобів; умисне заподіяння ударів 
по  будівлях,  призначених  для  цілей  релігії,  освіти,  мис-
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тецтва,  науки  або  добродійності,  історичним  пам’яткам, 
госпіталям і місцям зосередження хворих і поранених за 
умови, що вони не є військовими цілями, тощо.

Зарахування  вказаних  порушень  законів  і  звичаїв  ві-
йни до категорії воєнних злочинів є цілком виправданим. 
Однак  у  доктрині  як міжнародного,  так  і  кримінального 
права немає єдиного підходу до визначення кола злочинів, 
які можна зарахувати до категорії воєнних. 

Ю.А. Решетов до воєнних злочинів зараховує 4 катего-
рії правопорушень: 1) порушення встановлених норм ве-
дення воєнних дій самими військовослужбовцями; 2) не-
законні акти під час війни, що вчинюються особами, які не 
входять до складу збройних сил; 3) шпигунство та зрада; 
4) мародерство [13, с. 109]. 

В.П. Базов до воєнних злочинів зараховує мародерство 
(ст. 432 КК України), насильство над населенням у районі 
воєнних дій (ст. 433) і погане поводження з військовополо-
неними (ст. 434) [14, с. 55]. 

Деякі автори ототожнюють поняття «воєнні» та «вій-
ськові» злочини й зараховують до них тільки порушення 
законів і звичаїв війни [15, с. 60].

На  нашу  думку,  поняття  «воєнний  злочин»  означає 
порушення законів і звичаїв війни та використання забо-
ронених міжнародним правом засобів  і методів  її  веден-
ня,  а  не  вчинення  будь-якого  злочину  під  час  збройного 
конфлікту.  Така  позиція  зумовлена  тим,  що,  по-перше, 
воєнні злочини належать до категорії міжнародних, тобто 
мають надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеч-
ності,  оскільки  посягають  на мир  і  безпеку  всього  люд-
ства.  Водночас  об’єктом  посягання  військових  злочинів, 
кримінальна відповідальність за які передбачена в розділі 
ХІХ Особливої частини КК України, є встановлений зако-

нодавством порядок несення або проходження військової 
служби [16, с. 1122].

По-друге,  для  того,  щоб  воєнні  злочини  можна  було 
кваліфікувати як такі, що посягають на мир і безпеку люд-
ства,  і  відмежувати  від  загальнокримінальних  злочинів, 
що  вчинюються  під  час  збройних  конфліктів,  зазначені 
діяння мають носити систематичний характер і (або) вчи-
нюватися в широких масштабах.

Як  зазначає  М.І.  Костенко,  систематичність  полягає 
в  діях,  учинених  відповідно  до  заздалегідь  продуманого 
плану, що припускає кількаразове або постійне здійснен-
ня  нелюдських  діянь  [17,  с.  139].  У  свою  чергу,  злочин 
вчинюється в широких масштабах, коли він спрямований 
проти великої кількості жертв як у результаті серії нападів, 
так і в результаті одного масового нападу з великою кіль-
кістю жертв [17, с. 119].

Саме  за  вказаними  ознаками  об’єктивної  сторони 
складу  злочину,  як  нам  видається,  варто  розмежовувати 
умисне знищення або пошкодження військового майна як 
одного  з видів порушень  законів  і  звичаїв війни  (ст. 438 
КК України),  умисне  знищення  або пошкодження майна 
(ст. 194) та умисне знищення або пошкодження військово-
го майна, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовій 
обстановці (ч. 4 ст. 411 КК України).

Висновки. Аналіз національного кримінального зако-
нодавства, міжнародних документів у сфері міжнародного 
гуманітарного  права  та  кримінально-правової  доктрини 
дає  змогу  дійти  висновку, що широкомасштабне  й  (або) 
систематичне  умисне  знищення  чи  пошкодження  майна 
можна зарахувати до одного з порушень законів і звичаїв 
війни, тобто до однієї з форм об’єктивної сторони складу 
злочину, передбаченого ст. 438 КК України.
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У статті визначено сутність системи покарання. Проаналізовано системні зв’язки між видами покарань і функціональну роль системи 
покарань. Дослідження проведено з використанням основ системного аналізу.

Ключові слова: система, система покарань, ступінь суворості, системні зв’язки, цілі системи покарань.

В статье определена сущность системы наказания. Проанализировано системные связи между видами наказаний и функциональ-
ную роль системы наказаний. Исследование проведено с использованием основ системного анализа.

Ключевые слова: система, система наказаний, степень строгости, системные связи, цели системы наказаний.

Determined the essence of punishment. Analyzed communications system between penalties and functional role of punishment’s system. 
Research was conducted using the basics of system analysis.

Key words: system, punishment’s system, degree of severity, communications system, purposes of punishment’s system.

Постановка проблеми. Реалізація  сутності  й  цілей 
покарання як складного й багатовимірного явища потре-
бує існування певної множинності різних заходів примусу, 
які б водночас утворювали певну цілісність та існували в 
єдиній системі.

Стан дослідження. Система  покарань  протягом 
тривалого  часу  є  предметом  вивчення  низки  фахівців:  
Н.Л.  Березовської,  О.А.  Козакова,  Н.Ф.  Кузнєцової,  
І.І. Митрофанова, О.В. Старкова, В.В. Сташиса, П.Л. Фрі-
са,  Д.А.  Шевченко  та  ін.  Їхні  висновки  не  вичерпують 
досліджень у відповідній сфері, а в спеціальній літерату-
рі навіть  висловлена думка, що в доктрині національно-
го  кримінального  права  до  цього  часу  поки не  створено 
більш-менш  стрункого  вчення  про  систему  видів  кримі-
нальних покарань, принципи побудови й основні напрями 
її вдосконалення [1, с. 85–86]. У зв’язку з цим видається 
доцільним визначити сутність системи покарання, а також 
проаналізувати  системні  зв’язки  між  видами  покарань  і 
функціональну роль системи покарань як явища. Для цьо-
го доречно використати основи системного аналізу, зокре-
ма предметну та функціональну форми опису системи, а 
також формалізовані  процедури  й  принципи  системного 
аналізу.

Мета статті – визначити сутність системи покарання; 
проаналізувати  системні  зв’язки  між  видами  покарань  і 
функціональну роль системи покарань.

Виклад основного матеріалу. Система  покарань  є 
правовим  явищем,  яке  піддається  науково-теоретичному 
вивченню  та  обґрунтуванню  з  погляду  різних  підходів.  
У теорії кримінального права досить помітними є два на-
прями щодо визначення системи покарань – «переліковий» 
і  «сукупнісний».  Так,  Л.В.  Багрій-Шахматов,  Т.А.  Лєс-
нієвські-Костарєва,  І.Г.  Поплавський,  В.В.  Скибицький,  
В.В.  Сташис,  П.Л.  Фріс  характеризують  систему  пока-
рань  як  перелік  видів  покарань,  розташованих  у  певно-
му  порядку  (при  цьому  кожний  із  авторів  уточнює  ви-
значення  певними  додатковими  ознаками  –  вичерпність, 
обов’язковість,  ступінь  суворості  тощо).  Л.Л.  Кругліков, 
О.В. Старков і С.Ф. Мілюков під системою покарань ро-
зуміють уже не перелік, а сукупність видів покарань і під-
креслюють, що вони є взаємозалежними, взаємодоповню-
ючими та замінними [2, c. 30–31].

Класичним  поглядом  на  сутність  системи  покарань 
можна  вважати  визначення  В.В.  Сташиса,  який  розумів 
під нею установлений кримінальним законом і обов’язків 
для  суду  вичерпний  перелік  покарань,  розташованих  у 
певному порядку за ступенем їх суворості [3, c. 16]. Воно 

характеризує систему покарань із погляду її нормативного 
закріплення, тому не враховує інших ознак досліджуваної 
системи.

Разом із тим аналіз саме нормативного виразу системи 
покарань  засвідчує  наявність  очевидних  взаємозв’язків 
між складовими законодавчо визначеного переліку видів 
покарань: не лише  ієрархії  за  ступенем  їх суворості,  а й 
зв’язків  за  порядком  призначення,  суб’єктом,  часом  дії, 
за характером впливу на засудженого, взаємозамінністю, 
поглиненням  тощо.  Тому  інтегрований  підхід  до  розу-
міння  сутності  системи  покарань  стає  більш  уживаним. 
Наприклад, за І.І. Митрофановим, система покарань – це 
встановлений  законом обов’язковий для  суду  вичерпний 
перелік покарань, розташованих у певному порядку з ура-
хуванням  їх порівняльної  тяжкості, що утворюють у  су-
купності єдине ціле [4, c. 195]. А.І. Коробєєв уважає, що 
система покарань – це встановлений кримінальним зако-
ном цілісний і вичерпний перелік видів покарань, суворо 
обов’язкових для суду та розташованих у певній послідов-
ності й залежності від їх функціонального призначення, а 
також характеру та порівняльної тяжкості [2, c. 31]. 

З  урахуванням  наведеного  вище  видається  доціль-
ним  виходити  з  того,  що  система  покарань  є  перед-
баченим  кримінальним  законом  вичерпним  переліком 
взаємопов’язаних видів покарань, які можуть установлю-
ватися законодавцем у санкціях норм Особливої частини 
Кримінального кодексу (далі – КК) й застосовуватися су-
дом за вчинення злочинів.

Згідно  із  семантичним  значенням,  термін  «система» 
передбачає  порядок,  зумовлений  правильним,  планомір-
ним розташуванням і взаємним зв’язком частин чого-не-
будь; сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, 
об’єднуваних за спільною ознакою, призначенням; будо-
ва, структура, що становить єдність закономірно розташо-
ваних і функціонуючих частин [5]. 

Однією з найпростіших формул, що використовується 
в системному аналізі для позначення поняття «система», 
є така: 

S ≡ { ai }, { rj },
def

де  S  –  система,  ai  –  елементи,  компоненти,  частини,  
rj – зв’язки між ними, відносини [6, с. 13].

Отже, основними складовими системи є певні елемен-
ти і зв’язки між ними. Крім того, до ознак (властивостей) 
системи  належать  цілісність;  якісна  визначеність  (якісні 
ознаки, характерні лише для цієї системи та відсутні в ін-
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ших  системах);  відмежованість щодо  середовища  (межі, 
які визначають, що входить до системи і що є зовнішнім 
стосовно неї);  гетерогенність  (неоднорідність)  і  структу-
рованість  (певним чином організована сукупність);  взає-
модія частин системи між собою й наявність інтегральних 
характеристик; взаємодія та зв’язок із навколишнім серед-
овищем; емерджентність (поява нових якостей, не власти-
вих елементам, що становлять систему); наявність цілей і 
їх сукупності, цілеспрямованість [7, с. 17–20].

З  урахуванням  цього  варто  аналізувати  систему  по-
карань  і  її  ознаки.  Серед  загальнотеоретичних  ознак 
основними  можна  вважати  такі:  певний  перелік  видів 
покарань,  установлений  лише  законом  про  кримінальну 
відповідальність;  вичерпність  такого  переліку  й  немож-
ливість  його  довільного  розширення  правозастосувачем; 
перебування видів покарань у певних взаємозв’язках і за-
лежностях.

Нормативний  перелік  покарань  закріплений  у  ст.  51 
КК України  [8]. Його аналіз дає змогу відстежити вияви 
інших ознак системи покарань. Зі змісту зазначеної статті 
випливає,  що  законодавцем  застосовано  принцип  розта-
шування покарань за ступенем їх суворості (зважаючи на 
характер і обсяг тих правообмежень, які становлять зміст 
кожного  виду покарання)  –  від менш суворого до більш 
суворого виду покарання – від штрафу до довічного по-
збавлення  волі  (у  КК України  1960  року  застосовувався 
протилежний підхід) [9]. 

Перераховані в ст. 51 КК України види покарань спів-
відносяться між собою не тільки за ступенем суворості, а 
й знаходяться між собою в інших зв’язках і залежностях. 
Так, ст. 52 визначає основні та додаткові покарання (за по-
рядком або способом їх призначення) [8]. 

У теорії кримінального права встановлено й інші сис-
темні зв’язки видів покарань, що також є підставами для 
їх класифікації. Так, за суб’єктом, до якого застосовуються 
покарання, вони можуть бути загальні та спеціальні; за ча-
сом дії – строкові й безстрокові; за характером впливу на 
засудженого – пов’язані  ізоляцією особи від  суспільства 
та альтернативні покарання; за змістом конкретних обме-
жень  і  позбавлень прав  і  свобод  засудженого  – майнові, 
особисті  та  змішані  покарання.  Спеціальною  системою 
(підсистемою)  покарань  уважається  та,  що  передбачена 
КК України  для  неповнолітніх  (ст.  98)  [8].  Зважаючи  на 
різний характер зв’язків між окремими видами покарань, 
Н.Ф. Кузнєцова  відзначає наявність дванадцяти «підсис-
тем» у  системі покарань: покарання, пов’язані  з  ізоляці-
єю  від  суспільства;  покарання,  не  пов’язані  з  ізоляцією 
від  суспільства;  основні покарання; додаткові покарання 
тощо [10, с. 122].

Зазначені вище підстави для класифікації засвідчують 
групування видів покарань за певними спільними ознака-
ми, упорядкованість, структурованість (взаємозалежність 
і взаємозв’язки), певну замкнутість системи, її цілісність 
(усі 12 видів покарань належать до тих чи інших класифі-
каційних груп).

Крім того, що види покарань диференційовані за пев-
ними ознаками, розташовані в певній послідовності й де-
які з них можуть доповнювати інші, можна також просте-
жити й інші системні зв’язки: 

– взаємозамінність покарань – суд може замінити не-
сплачену  суму  штрафу  на  покарання  у  вигляді  громад-
ських робіт або позбавлення волі на певний строк (у ви-
падках,  визначених  у  ч.  5  ст.  53  КК  України);  виправні 
роботи  –  на штраф  (ч.  3  ст.  57);  обмеження  волі  чи  по-
збавлення волі – на певний строк на службові обмеження 
для військовослужбовців (ч. 1 ст. 58); позбавлення волі на 
певний строк – на тримання в дисциплінарному батальйо-
ні (ч. 1 ст. 62); довічне позбавлення волі – на позбавлення 
волі на певний строк (ч. 2 ст. 87) [8]; 

–  можливість  поглинення  покарань  при  їх  складан-
ні – за сукупності  злочинів суд, призначивши покарання 

(основне та додаткове) за кожний злочин окремо, визначає 
остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого 
покарання більш суворим або шляхом повного або част-
кового складання призначених покарань (ч. 1 ст. 70) [8];

–  здатність  перераховуватися  у  строках  –  при  скла-
данні  покарань  за  сукупністю  злочинів  і  сукупністю ви-
років менш суворий вид покарання переводиться в більш 
суворий, виходячи з такого їх співвідношення: а) одному 
дню позбавлення волі  відповідають один день  тримання 
в  дисциплінарному  батальйоні  військовослужбовців  або 
арешту, два дні обмеження волі,  три дні  службового об-
меження  для  військовослужбовців  або  три  дні  виправ-
них робіт, вісім годин громадських робіт; б) одному дню 
тримання  в  дисциплінарному батальйоні  військовослуж-
бовців або арешту відповідають два дні обмеження волі, 
три дні службового обмеження для військовослужбовців 
або три дні виправних робіт, одному дню обмеження волі 
відповідають три дні службового обмеження для військо-
вослужбовців  або  три  дні  виправних  робіт,  одному  дню 
обмеження волі або арешту відповідають вісім годин гро-
мадських робіт (ч. 1 ст. 72) [8].

Єдність  системи  покарань  забезпечується  й 
об’єктивними  причинами,  які  відображають  її  зв’язок  із 
зовнішнім  середовищем:  соціальна  зумовленість  і  відо-
браження  конкретних  історичних  умов,  рівень  розвитку 
суспільних  відносин,  їх  цивілізованості  й  моральності, 
показники злочинності, ті головні завдання, які розв’язує 
держава  на  тому  чи  іншому  етапі  свого  розвитку  через 
сферу кримінальної політики. При цьому не  всі  елемен-
ти  системи покарань  (окремі  види покарань) можуть  за-
свідчувати  свою  ефективність,  не  всі  покарання  мають 
належні умови реалізації й тому вимагають змін у моделі 
карального впливу. Але такі  зміни досягнуть мети опти-
мізації лише в тому разі, якщо будуть системними, дадуть 
змогу  оптимально  використати  каральний  потенціал,  за-
побіжні  та  виправні  механізми,  а  також  компенсаторні 
властивості одних покарань щодо інших. 

У  зв’язку  з  цим  варто  зазначити,  що  в  професійних 
колах  з’являються  різні  пропозиції  щодо  вдосконалення 
системи покарань, а саме: виключити покарання у вигляді 
виправних робіт, конфіскації майна, позбавлення військо-
вого,  спеціального  звання,  рангу,  чину  або кваліфікацій-
ного  класу  (через  ризики  їх  неефективності);  скасувати 
всі види покарань для військовослужбовців (зважаючи на 
принцип  рівності  в  реалізації  кримінальної  відповідаль-
ності); запровадити нові покарання – позбавлення вибор-
чого права, потрійне відшкодування шкоди, смертну кара 
тощо. На думку практичних працівників  (співробітників 
прокуратури, державної пенітенціарної служби й суддів), 
найефективнішими покараннями, які потрібно застосову-
вати  на  сучасному  етапі  розвитку України,  є  позбавлен-
ня  волі,  громадські  роботи  і  штраф.  До  речі,  саме  вони 
лежать  в  основі  системи  покарань  у  більшості  європей-
ських країн  [11, с. 149–153; 12, с. 114–117; 13, с. 57, 64;  
14, с. 370–372; 15, с. 252]. 

Одна з головних ознак системи – наявність цілей (ці-
льових функцій, призначення)  і цілеспрямованості, адже 
система  часто  визначається  як  «сукупність  засобів  ви-
рішення  проблеми»  [7,  с.  16],  «те,  що  дає  можливість 
розв’язати  задачу»  [6,  с.  16]. Штучні  системи,  які  ство-
рені  людиною,  завжди  мають  суб’єктивні  цілі,  пізнання 
яких  дає  змогу  розуміти  призначення  певної  системи  та 
оцінювати її стан, рівновагу, стійкість і розвиток [7, с. 20;  
6, с. 32–34].

Загальновідомим є те, що за покаранням у КК України 
закріплені цілі кари, виправлення засуджених і запобіган-
ня вчиненню нових злочинів як засудженими, так й інши-
ми особами (ч. 2 ст. 50) [8]. Разом із тим варто зважати на 
якісно  нові  (емерджентні)  характеристики  й  цілі,  досяг-
нення яких стає можливим за умови системної цілісності 
видів покарань:
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– загалом система покарань покликана забезпечувати 
однаковість (однозначність) у правозастосовній діяльності 
й завдяки цьому законність у ході призначення покарання. 
Водночас через систему покарань повинні реалізовувати-
ся принципи справедливості, гуманізму,  індивідуалізації, 
доцільності покарання та забезпечуватися досягнення по-
каранням його цілей; 

– вичерпний характер законодавчого переліку покарань 
на практиці означає, що він не може бути довільно розши-
рений на розсуд суду. Але законодавець теж «зв’язаний» 
системою покарань під час конструювання санкцій у стат-
тях Особливої частини КК і може передбачати в них лише 
ті види покарань, які містяться в законодавчому переліку;

– ієрархія покарань за ступенем їх суворості (ст. 51 КК 
України)  має  значення  для  вирішення  багатьох  питань, 
пов’язаних із реалізацією кримінальної відповідальності: 
а) під час конструювання альтернативних санкцій статей 
Особливої  частини  КК  види  та  розміри  покарань  також 
розташовуються від найменш до найбільш суворих; б) під 
час  застосування  конкретного  покарання  (у  межах  аль-
тернативної  санкції)  суд  може  призначити  більш  суворе 
покарання лише  в  разі,  якщо менш суворе буде  визнано 
недостатнім; в) порівняльна суворість покарань лежить в 
основі визначення ступеня тяжкості  злочину в ст. 12 КК 
України,  призначення  покарання  за  ст.  ст.  68–72  (у  ході 
призначення більш м’якого чи більш суворого покарання, 
складання покарань), звільнення від відбування покаран-
ня за ч. 3 ст. 74, ст. ст. 80, 82 (у разі заміни покарання більш 

м’яким, звільнення у зв’язку  із  закінченням строків дав-
ності тощо); г) заміна покарання, застосування санкцій за 
ухилення від відбування покарання (ст. ст. 389, 390) здій-
снюється з дотриманням ієрархії покарань [8].

Висновки. У теорії системного аналізу зауважується, 
що поняття «система» й «елемент» є відносними, оскіль-
ки система завжди є елементом іншої системи (метасисте-
ми) більш високого порядку,  а  елемент  (підсистема)  сам 
складається  з  елементів  (підсистем)  іншого, більш низь-
кого рівня  [16,  с.  12]. Цьому  знаходиться підтвердження 
й у рамках системи покарань, яка, у свою чергу, належить 
до  інституту  покарання,  тісно  пов’язана  з  інститутами 
призначення покарання та  звільнення від відбування по-
карання, загалом спрямована на реалізацію кримінальної 
відповідальності.

З  урахуванням  усіх  досліджених  системних  ознак  і 
зв’язків,  які  поєднують  види  покарань  за  національним 
законодавством,  можна  охарактеризувати  систему  пока-
рань  як  динамічну,  складну, штучну,  суспільну,  абстрак-
тну, детерміновану й відкриту (зважаючи на класифікацію 
систем у рамках теорії системного аналізу) [16, с. 15–17]. 
Окремі  системні  ознаки  та  зв’язки  (відносини)  у  систе-
мі покарань підлягають більш детальному вивченню, що 
доповнить  науково-практичну  розробку  інституту  пока-
рання,  створить  можливості  для  усвідомлення  проблем 
цього інституту і його вдосконалення в рамках системно-
структурного  й  функціонального  підходів  до  аналізу  та 
розв’язання проблем.
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Стаття присвячена аналізу кримінологічних ознак і передумов формування організованої злочинності. Розглянуто основні наукові 
підходи до визначення поняття злочинної діяльності. Визначено зміст понять «детермінація» й «запобігання» організованій злочинності, 
а також сформовано пропозиції щодо протидії цьому негативному явищу. Наведено досвід зарубіжних держав, з урахуванням якого ви-
значено стратегічні напрями протидії організованій злочинності в Україні.

Ключові слова: організована злочинність, кримінологія злочинної діяльності, сфери впливу, запобігання.

Статья посвящена анализу криминологических признаков и предпосылок формирования организованной преступности. Рассмотрены 
основные научные подходы к определению понятия преступной деятельности. Определено содержание понятий «детерминация» и 
«предотвращение» организованной преступности, а также сформированы предложения по противодействию данному негативному яв-
лению. Приведен опыт зарубежных государств, на основе которого определены стратегические направления противодействия органи-
зованной преступности в Украине.
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The article analyzes the criminological characteristics and prerequisites of organized crime. The main scientific approaches to the definition of 
criminal activity. Defined the meaning of “determination” and “prevention” organized crime, and generated proposals for combating this negative 
phenomenon. The experience of foreign countries, on which set strategic directions for combating organized crime in Ukraine.

Key words: organized crime, criminology, criminal activity, sphere of influence, prevention.

Постановка проблеми.  Зростання  деструктивного 
впливу  організованої  злочинності  на  всі  сфери  суспіль-
ного життя й нагальна потреба створення протидії цьому 
негативному явищу зумовили активізацію наукових дослі-
джень і визначення кримінологічних ознак організованої 
злочинної діяльності, способів і засобів запобігання їй.

Стан дослідження. Для  створення  наукових  засад 
протидії  організованій  злочинності  особливе  значення 
має розробка її поняття, за допомогою якого можна було 
б окреслити межі цього небезпечного суспільного явища, 
визначити його стан  і закономірності розвитку. Конкре-
тизація  ознак  цього  явища  є  передумовою  вироблення 
стратегії  протистояння  їй,  основних  напрямів  і  заходів 
боротьби.

Доводиться  констатувати,  що  визначення  поняття 
«організована злочинність» становить досить складну на-
укову проблему, вирішення якої ускладнюється її багато-
аспектністю. Навряд чи можна дати вичерпне визначення 
цього виду злочинності або таке, в якому були б повністю 
відображені найбільш істотні її ознаки. Потрібно зупини-
тися  на  підходах,  які  вироблені  західною  кримінальною 
наукою та  згадати про відповідний досвід міжнародного 
співтовариства в цьому питанні [1, с. 75].

Мета статті – проаналізувати кримінологічні ознаки й 
передумови формування  організованої  злочинності;  роз-
глянути  основні  наукові  підходи  до  визначення  поняття 
злочинної діяльності; визначити зміст понять «детерміна-
ція» й  «запобігання» організованій  злочинності,  а  також 
сформувати пропозиції щодо протидії цьому негативному 
явищу; подати досвід зарубіжних держав, з урахуванням 
якого визначити стратегічні напрями протидії організова-
ній злочинності в Україні.

Виклад основного матеріалу. В одній із рекомендацій 
Міжнародного семінару ООН під поняттям організованої 
злочинності вказано термін, що пояснює це явище як ма-
сове об’єднання стійких і керованих угруповань, для яких 
злочинна діяльність є промислом і які створюють систему 
захисту від соціального контролю з використанням таких 

протизаконних  засобів,  як  насильство,  залякування,  ко-
рупція й великомасштабні розкрадання [2, с. 34]. 

Закон України «Про організаційно-правові основи бо-
ротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 р. 
  визначає в ст. 1 організовану злочинність як сукупність 
злочинів, що вчиняються у зв’язку зі створенням і діяль-
ністю організованих злочинних угруповань [3].

С. Мастрофскі й Г. Потер (S. Mastrofski & G. Potter) убача-
ли в організованій злочинності неформальну, вільно структу-
ровану, відкриту систему, основу якої становлять не стільки 
великі корпоративні злочинні синдикати, скільки діяльність 
на нелегальному ринку організованих злочинних груп, побу-
дованих на зразок невеликих підприємств [4, с. 78].

Відомий німецький кримінолог Г.Й. Шнайдер розгля-
дає організовану злочинність як соціальну систему, а саме:

– організована злочинність як традиційне неформаль-
не родинне об’єднання, яке виникло в результаті певних 
стереотипів поведінки й у рамках особливої системи куль-
турних цінностей.

– організована злочинність як досить аморфне, нефор-
мальне системне об’єднання представників професійного 
злочинного світу.

– організована злочинність як раціональна формальна 
суспільна система, живий соціальний організм із міцною 
бюрократичною надбудовою [5].

Український учений, доцент С.О. Єфремов дає таке ви-
значення: організована злочинність – це система злочинів, 
учинених  на  певній  території  за  певний  період  у межах 
організованої злочинної діяльності злочинних організацій 
або  організованих  груп  –  стійких  злочинних  об’єднань, 
створюваних особами з метою задоволення протиправним 
шляхом своїх корисливих чи інших інтересів [6, с. 99].

Слушною  є  думка А.І.  Долгової щодо  того, що  про-
грамування боротьби зі злочинністю ґрунтується не лише 
на  аналізі  виявів  останньої.  Тому  між  етапом  пізнання, 
оцінювання злочинності й етапом організації протидії  їй 
обов’язковим  є  етап  виявлення  детермінації  та  причин-
ності злочинності [7].
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Н.Ф. Кузнєцова до  системи кримінологічної  детермі-
нації  зараховує  складові  причини,  умови  й  кореляти  [8, 
с. 12], А.П. Закалюк – сукупність явищ, процесів, фактів, 
виявів, із якими вона пов’язана та якими вона зумовлена 
[9, с. 184]. Отже, умова – це явище, що формує причину 
чи створює можливість  її дії, причому цей зв’язок  із на-
слідком  зумовлений.  Функціональний  зв’язок  явищ  по-
лягає  в  тому, що  зміна  одних  явищ  спричиняє  зміну  ін-
ших. Однією з найпоширеніших у кримінології категорій 
є «причина» – це явище, що безпосередньо зумовлює інше 
явище – наслідок. Причина як основа й сутність наслід-
ку  є  висхідним  і  визначальним елементом взаємозв’язку 
явищ. Якщо причини злочинності – це негативні явища, 
що спричиняють її, то умови злочинності – це явища, які 
безпосередньо  не  призводять  до  злочинності  (наслідку), 
однак у певний спосіб впливають на розвиток причинно-
го зв’язку, сприяючи або не перешкоджаючи виникненню 
злочинності. 

Розглядаючи злочинну діяльність як соціальне явище, 
необхідно  враховувати,  що  оцінювання  одних  явищ  як 
причин, а інших – як умов завжди матиме відносний ха-
рактер, оскільки в одних випадках певне явище може бути 
причиною злочинності, а в інших – її умовою [10]. 

Отже,  детермінантами  злочинності  є  комплекси  со-
ціальних  явищ,  сукупна  дія  яких  породжує  злочинність. 
Більшість  кримінологів  указує  на  виключно  негативний 
зміст причин та умов злочинності [11], однак подеколи за-
значають, що в процесі детермінації можуть брати участь 
також позитивні суспільні явища (наприклад, лібераліза-
ція економіки разом із прорахунками в плануванні заходів 
протидії економічній злочинності). 

Г.А. Аванесов зауважує [12, с. 100], що в системі кри-
мінологічних  концепцій  особливе  місце  посідає  теорія 
множинності факторів, відповідно до якої причинами зло-
чинності є не одне явище, а велика група явищ, процесів; 
фактори  мають  різне  походження  (територіальні,  кліма-
тичні, психічні, антропологічні тощо). 

Дослідники  В.Н.  Бурлакова  та  В.П.  Сальникова  ува-
жають, що причинно-наслідковий комплекс можуть відо-
бражати  різні  поняття,  а  саме:  детермінація,  причини  й 
умови, фактори злочинності. Причинність є однією з форм 
детермінації,  яку  розуміють  як  будь-яку  закономірність 
між різноманітними процесами та явищами [13, с. 95]. 

І.Б.  Медицький  трактує  термін  «фактор»  як  родове 
поняття, що  охоплює  всі  види  криміногенної  детерміна-
ції як певну сукупність причин, умов чи інших чинників 
конкретного явища, що об’єднуються як за своїм змістом, 
значенням, так і за іншими критеріями [14, с. 13]. Учений 
виокремлює  соціальні  фактори,  а  саме:  політичний  (бо-
ротьба за владу, протистояння різних гілок влади, проти-
стояння  центральних  органів  влади  й  органів  місцевого 
самоврядування); організаційно-управлінський (бюрокра-
тизм, недоліки в доборі керівних кадрів, правовий нігілізм 
посадовців  тощо);  ідеологічний  (недоліки  у  формуванні 
правової  культури,  шлюбно-сімейних  відносин,  засилля 
низькопробної культурної продукції тощо); соціальні хво-
роби суспільства (проституція, алкоголізм, наркоманія). 

Поняття детермінації відображає одну із суттєвих осо-
бливостей буття – загальний зв’язок, взаємозв’язок і вза-
ємозумовленість предметів, явищ і процесів. Причинність 
як  ядро  детермінації  в  загальнонауковому  плані  означає 
такий зв’язок, у якому одне явище (процес) у певних умо-
вах  відтворює,  продукує  інше.  Якщо  причини  зумовлю-
ють наслідок (злочинність, злочин), то умови як різновид 
детермінації  лише  сприяють  цьому,  забезпечуючи  мож-
ливість дії причин. Саме взаємодія причин та умов при-
зводить до результату (злочину). Водночас, детермінуючи 
злочинність, варто враховувати відносність, умовність по-
ділу явищ і процесів на причини й умови [15].

Усі перераховані негативні явища створюють сприят-
ливе середовище для подальшого розвитку тіньової еконо-

міки, втягування в її сферу все нових господарських ланок, 
керівників різного профілю та рангу. Унаслідок цього роз-
ширюються  масштаби  економічних  правопорушень,  ко-
рупції, нетрудових доходів,  створення й функціонування 
організованих злочинних груп насамперед в економічній 
сфері та сфері управлінню нею, розвитку  їх організацій-
них структур, ієрархії, розподілу кримінальних функцій і 
ролей, закріплення численних кримінальних зв’язків і за-
лежностей,  зокрема,  на  міжрегіональному  й міждержав-
ному  рівнях.  Теперішній  розвиток  економічної,  зокрема 
організованої,  злочинності,  у  свою  чергу,  надає  основу 
базування, а також призводить до негативних кількісних і 
якісних змін загальнокримінальної злочинності, посилен-
ня  корисливих  і  корисливо-насильницьких  посягань, що 
зростає, професіоналізму й жорстокості.

Соціально-економічна криза в Україні з її криміноген-
ними  наслідками  специфічна  тим,  що  відбувається  по-
ряд зі зміною базисних відносин власності. Це зумовлює 
стрімку матеріальну диференціацію і психологічну різно-
рідність суспільства, гіпертрофію особистих потреб і від-
повідну корисливу мотивацію мети й поведінки у значної 
частини суспільства,  їх реалізацію протизаконними шля-
хами та способами [16].

До  кримінологічних  ознак  організованої  злочинності 
за їх впливовістю можемо зарахувати такі:

1. Високий рівень зв’язків із корумпованою частиною 
працівників органів державної  влади та правоохоронних 
органів. Корупція є одним із важливих чинників організо-
ваної злочинності, яка за певних обставин стає її зовніш-
ньою складовою (створює групу зовнішньої підтримки).

В.М. Всеволодов під корупцією розуміє незаконне ви-
користання  державної  посади  для  одержання  особистих 
вигод. Корупція – поняття, значно ширше за ті вчинки по-
садових осіб щодо кримінально-караного хабарництва, яке 
є однією з форм корупції. Корумповані чиновники гаранту-
ють не лише безпеку організованим злочинним групам, а й 
сприяють здійсненню нею комерційних операцій, інформу-
ють про діяльність правоохоронних органів [17, с. 7].

У корумповані зв’язки втягнута значна частина чинов-
ників,  їхні  винагороди набагато перевищують отримува-
ні зарплати. Вони сприяють організованій злочинності у 
відмиванні грошей, що призводить до підриву економіки 
держави.  Причому  витрати  на  утримання  корумпованих 
чиновників  організатори  організованих  злочинних  груп 
розглядають як необхідне й ефективне вкладення капіталу 
[18, с. 133].

2. Регіональний контроль. У період зародження органі-
зованої злочинності ця ознака не відігравала значної ролі, 
але зі зміцненням організованих злочинних груп між ними 
стали зав’язуватись збройні сутички за територію (сфери 
впливу). 

3. Наявність загальних правил поведінки. Вони розро-
бляються керівниками групи та включають правила вну-
трішньої  й  зовнішньої  поведінки,  регулюють  взаємини 
підпорядкування між її членами. Існування таких правил 
поведінки посилює  суспільну небезпеку цих організацій 
і робить їх більш стійкими перед правоохоронними орга-
нами. 

4. Вербування нових членів угруповань. Організовані 
групи можуть зростати кількісно, потреба в заміні вибу-
лих членів у ході мафіозних воєн, діяльності правоохорон-
них органів потребує спеціальних заходів щодо залучення 
до організованих злочинних груп нових членів. 

5. Тісний зв’язок із верхівкою традиційної злочиннос-
ті.  Тобто  відбувається  злиття  верхівки  традиційної  зло-
чинності з організованою. 

6.  Масштабний  характер  злочинної  діяльності.  Ор-
ганізована  злочинність  постійно  розширює  сфери  свого 
впливу, включаючи й  інші держави, водночас на терито-
рію України проникають злочинні групи, створені з пред-
ставників інших держав. 
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7.  Політизація  злочинної  діяльності.  Організованій 
злочинності сьогодні вдається контролювати багато аспек-
тів державного життя, навіть впливати на нього, причому 
зовні цілком законними методами – протягуючи через уря-
дові структури свої інтереси та видаючи їх за державні чи 
національні. 

8.  Установлення  контролю  над  банківсько-комерцій-
ною  діяльністю.  Організовані  злочинні  формування  у 
сфері  економічної  діяльності  дедалі  частіше  використо-
вують систему розрахунків через банківську мережу, на-
магаються встановити контроль над банками часто із за-
стосуванням фізичної  сили. Створюють мережу власних 
банків  на  підставних  осіб  чи  скуповують  акції  наявних. 
Часто-густо діють у галузі приватизації державного майна 
[19, с. 133–135].

9.  Легалізація  капіталу,  накопиченого  злочинним 
шляхом.  Гроші,  якими  володіють  організовані  злочин-
ні угруповання,  за допомогою спеціальних заходів через 
відповідні комерційні структури переводяться в легальну 
сферу. Пізніше ці кошти забезпечують лідерам мафіозних 
угруповань власний суспільний статус, можливість широ-
кого впливу.

10. Установлення контролю над засобами масової  ін-
формації. Організована  злочинність  для  прикриття  своєї 
діяльності використовує різноманітні прийоми та методи 
встановлення контролю над засобами масової інформації, 
зокрема замовляє публікації в журналістів, створює й фі-
нансує власні видання. П.Л. Фріс зазначає: «Ця діяльність 
належить до сфери ідеологічної підготовки існування ор-
ганізованої злочинності й виконує, як і будь-яка ідеологіч-
на діяльність, надзвичайно важливу функцію» [18, с. 138].

Вищеперелічені  ознаки  вказують  на  особливості  ор-
ганізованої  злочинності  як  форми  злочинної  діяльності. 
Саме їх потрібно доводити під час кваліфікації діяння за 
статтями Кримінального кодексу України, які передбача-
ють учинення злочину організованою групою осіб як об-
тяжуючу обставину.

Організована злочинність як регулятор тіньових рин-
ків виконує низку економічних функцій: задоволення по-
треб у нелегальних товарах (наприклад, у наркотиках) чи 
послугах  (проституція),  незаконна  доставка  легальних 
товарів  (контрабанда  зброї),  координація  дій  суб’єктів 
злочинної  діяльності  (наприклад,  злочинців-професіона-
лів і злочинних спільнот), контроль за виконанням угод і 
розв’язання  конфліктів,  створення  робочих місць  і  залу-
чення  кваліфікованого  персоналу  (технологів,  юристів, 
економістів),  франчайзинг  (допуск  на  ринок  інших  зло-
чинців під маркою відомої злочинної організації), консал-
тинг (наприклад, щодо технології відмивання грошей), за-
хист, нівелювання бюрократичних перепон, фінансування 
тощо. Часом легальні організації беруть учать у незакон-
них підприємствах і виявляють зацікавленість у функціо-
нуванні злочинних спільнот задля збільшення власних ак-
тивів, посилення впливу, усунення конкурентів тощо [20]. 

Організована  злочинність,  на  думку  деяких  учених, 
іноді виконує функції, які не може забезпечити держава. 
Це соціальний і фізичний захист осіб, гарантії виконання 
торгових угод, зокрема міжнародних, розв’язання конфлік-
тів  між  громадянами  й  суспільством,  інших  суперечок, 
арбітраж  [21].  Також  сприяє  накопиченню  первинного 
капіталу:  прибутки  від  незаконного  бізнесу  вкладають  у 
легальні  підприємства,  чим  забезпечується  економічний 
розвиток  держави.  Детермінація  злочинності,  як  еконо-
мічної, так і загальнокримінальної, зокрема організованої, 
є загальним зв’язком функціональних, статистичних, при-
чинних  та  інших  факторів,  взаємозумовленістю  предме-
тів, явищ, процесів тощо. 

Як  слушно  зауважив  президент  Академії  правових 
наук  В.Я.  Тацій,  захист  економіки  України  неможливий 
без протидії  організованій  злочинності, що вимагає вдо-
сконалення законодавства [22, с. 10]. 

Термін «запобігання»,  згідно з думкою західних кри-
мінологів, охоплює будь-яку дію, що спрямована на зни-
ження рівня злочинності, а також на зменшення почуття 
жаху перед злочинністю в населення [23, с. 70]. Стосовно 
терміна «протидія», ми поділяємо думку А.П. Закалюка, 
що це поняття належить до класу узагальнених, відтворює 
загальну сутність, що полягає в чиненні супротиву. Може 
бути використаний для відтворення загального впливу на 
злочинність,  однак  лише  однобічно  «супротив»  відобра-
жає останній і не містить однозначного відображення по-
няття запобігання злочинності, тобто не може вживатися 
як  такий, що  за  сутністю тотожний поняттю «запобіган-
ня», навіть коли вживається в широкому значенні [24]. 

Відповідно до розуміння плану дій міжнародними ор-
ганізаціями щодо  боротьби  з  організованою  злочинніс-
тю,  термін  «протидія»  визначається  як  «діяльність,  що 
сприяє зменшенню злочинності як соціального феноме-
на як кількісно, так і якісно, завдяки постійним і струк-
турованим заходам співробітництва або через спеціальні 
ініціативи» [25].

Запобігання (згідно з визначенням Ради ЄС) – діяль-
ність, яка охоплює всі заходи, що сприяють скороченню 
злочинів, а також зменшенню відчуття небезпеки в гро-
мадян як кількісно, так  і якісно безпосередньо за допо-
могою утримання від злочинних дій або через політику 
і втручання, спрямовані на зменшення можливостей для 
вчинення злочинів, а також через впливи на причини зло-
чинності [26].

Окремими складовими теорії запобігання в зарубіжних 
країнах є соціальне запобігання (пов’язане з проведенням 
великих  прогресивних  соціально-економічних  перетво-
рень  у  суспільстві),  реабілітаційний  підхід  (надає  вирі-
шального  значення  позитивному  впливу  на  особистість 
потенційних злочинців, а також тих, хто вже раніше вчи-
няв злочини, з метою запобігання повторному вчиненню 
антисуспільних дій), ситуаційне запобігання (спрямоване 
на  зменшення  можливостей  злочинців  учинити  будь-які 
суспільно небезпечні дії шляхом зміни уявлень злочинців 
щодо перспектив покарання за злочини), стратегії право-
охоронних органів, спрямовані на своєчасне виявлення й 
покарання злочинців. 

У сфері протидії організованій злочинності можна ви-
окремити два основних підходи: репресивний  і  запобіж-
ний  (превентивний),  або  традиційний  і  нетрадиційний. 
Традиційний підхід (репресивний) пов’язаний насамперед 
із належним функціонуванням системи кримінальної юс-
тиції. Він охоплює таке: 1) добре розроблене кримінальне 
законодавство,  особливо  щодо  відмивання  брудних  гро-
шей і конфіскації злочинно отриманих коштів; 2) процесу-
альне законодавство, передусім те, що стосується співпра-
ці у сфері правової допомоги (наприклад, співробітництво 
в  рамках юстиції;  3)  засоби  й  ресурси, що  дають  змогу 
адекватно  проводити  розслідування  цієї  категорії  справ 
(спеціалізовані центральні агентства із боротьби з небез-
печними організованими угрупованнями) [27, с. 250]. 

Європейська система, забезпечена належними телекому-
нікаційними технологіями, розпочала роботу з раціоналізації 
міжнародного співробітництва, створила систему контакту й 
підтримки для зменшення процентності в річних доповідях 
щодо ситуації з організованою злочинністю [28].

Як  зазначив М.П. Щетінін,  корупція  та  організована 
злочинність є глобальними проблемами світового співто-
вариства. Ці два явища є основною небезпекою для розви-
тку сучасної цивілізації, оскільки створюють непереборні 
перешкоди для нормального функціонування й соціально-
економічного прогресу суспільства [29]. З метою відповід-
ності та постійного підтримання такого організаційного й 
правового  рівня  Україні  необхідно  здійснити  своєчасну 
імплементацію  міжнародних  стандартів  у  національну 
систему для  її відповідності сучасним світовим стандар-
там тощо. 
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Висновки. Підсумовуючи та аналізуючи вищевказані 
міркування науковців, хочемо запропонувати визначення 
поняття  «організована  злочинність»,  під  яким  розуміє-
мо  відносно  масове  соціально-кримінальне,  системно-
структурне явище, що є  сукупністю стійких, керованих 
злочинних формувань (груп, співтовариств) і лідерів зло-
чинного  середовища,  які  займаються  вчиненням  злочи-
нів як промислом і створюють систему власної безпеки, 
засновану на використанні комплексу протиправних за-
собів і методів (корупції, насильства, погроз тощо) і ма-
ють на меті досягнення влади в суспільстві, в тому числі 
політичної.

Складна  структура  злочинних  формувань,  розподіл 
функцій  мiж  членами  угруповань,  активні  дії  щодо  за-
хисту свого середовища, проникнення в державні органи 
вимагають удосконалення засобів і методів щодо бороть-
би зі злочинними організаціями. 

З урахуванням цього, на нашу думку, актуальними є 
такі пропозиції:

•  удосконалити  правову  базу  та  модернізувати  ді-
яльність  органів  внутрішніх  справ  і  Служби  безпеки  
України;

•  збільшити  ефективність  використання  засобів  та 
оперативно-розшукових  заходів  у  боротьбі  з  органі-
зованою  злочинністю  на  базі  нових  досягнень  науки  
i практики;

• урахувати зарубіжний досвід щодо запобігання ви-
никненню організованих злочинних угруповань;

• посилити контроль за цільовим використанням бю-
джетних коштів і кредитних ресурсів, що надаються під 
гарантію держави;

•  створити єдину  законодавчу базу щодо боротьби  з 
організованою  злочинністю,  у  тому  числі  чітко  визна-
чити поняття й термiни, ознаки та обставини, що обтя-
жують і пом’якшують відповідальність злочинних діянь 
організованими групами осіб;

• запровадити на законодавчому рiвнi стимулювання 
громадян,  які  сприяють  виявленню  організованих  зло-
чинних угруповань.

У  галузі  розширення  міжнародного  спiвробiтництва 
щодо боротьби з організованою злочинністю й корупцією 
передбачається прискорення підготовки та керування Уря-
дом проектів міждержавних угод правових відносин і пра-
вової допомоги; розширення практики укладання угод пра-
воохоронних міністерств i відомств України з вiдповiдними 
структурами  зарубіжних  країн  про  спiвробiтництво  в 
боротьбі  зi  злочинністю,  зокрема  організованою;  рішуче 
поліпшення  практичної  взаємодії  на  пiдставi  укладених 
угод; створення Інституту правових аташе при посольствах 
України за кордоном; прискорення приєднання України до 
міжнародних конвенцій у галузі боротьби з організованою 
злочинністю;  встановлення  спiвробiтництва  з  науково-до-
слідними  установами  зарубіжних  країн,  якi  займаються 
проблемами боротьби з організованою злочинністю.

У  дослідженнях  країн-членів  Європейського  Союзу 
міститься  багато  цінного  досвіду  протидії  організованій 
злочинності,  який  може  бути  запозичений  нами,  а  саме: 
розробка  стратегії  протидії  організованій  злочинності,  в 
якій  сформовано  чіткі  пріоритети щодо  діяльності;  пере-
вірка відповідності наявного законодавства, спрямованого 
на боротьбу з різними формами незаконного накопичення 
багатства, використання товарів, грошей та інших благ, які є 
доходами від організованої злочинності, з боку спеціальної 
парламентської комісії, реальне впровадження в практику 
комплексних державних програм протидії як організованій 
злочинності, так і корупції. Позитивно вплинути на розви-
ток нашої держави може прийняття таких нормативних до-
кументів, які допоможуть «цивілізувати» розвиток бізнесу, 
обмежать присутність монополій на ринку, сприятимуть за-
лученню іноземних інвестицій, знизять рівень уразливості 
легальної  економіки,  щоб  перешкодити  можливому  про-
никненню в неї організованих злочинних груп. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Бова А. Організована злочинність: основні підходи до визначення поняття / А. Бова // Людина і політика. – 2002. – № 3. – С. 76.
2. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, затв. 15 листоп. 2000 р. / Генеральна 

Асамблея ООН // Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. – 2009. – Вип. 8. – С. 17–54. 
3. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 31 серпня 1993 р. // ВВР України. – 

1993. – № 35. 
4. Mastrofski S. Controlling Organized Crime: A Critique of Law Enforcement Policy / S. Mastrofski, G. Potter // Criminal Justice Policy 

Review. – 1987. – № 2. – C. 78.
5. Шнайдер Г.И. Криминология / Г.И. Шнайдер. – М. : Прогресс-Универс, 1994. – 504 с. 
6. Єфремов С. Поняття організованої злочинності / С. Єфремов // Право України. – 2002. – № 9. – С. 103.
7. Криминология : [учебник] / под общ. ред. А.И. Долговой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2005. – 912 с. 
8. Кузнецова Н.Ф. Проблемы криминологической детерминации / Н.Ф. Кузнецова. – М. : Юрид. лит., 1984. – 204 с.
9. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / А.П. Закалюк. – К. : Вид. дім «Ін Юре», 2007. –  

Кн. 1 : Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – К., 2007. – 424 с. 
10. Детермінація і причини злочинності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita laza.in.ua/publ/kriminologija/

determinacija_i_prichinnist_.
11. Криминология : [учебник] / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. – М., 2004. – 167 c. 
12. Аванесов Г.А. Криминология / Г.А. Аванесов. – М. : Акад. МВД СРСР, 1984. – 500 с. 
13. Криминология – ХХ век / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова. – СПб. : Юрид. центр Пресс, 2000. – 554 с. 
14. Медицький І.Б. Вплив соціальних факторів на злочинність в умовах становлення незалежної Української держави / І.Б. Медиць-

кий. – Івано-Франківськ, 2007. – 222 с. 
15. Бойко А.М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне 

дослідження) : [монографія] / А.М. Бойко. – Л. : Вид. центр Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, 2008. – 380 с. 
16. Джужа O.M. Феномен – організована злочинність / О.М. Джужа, В.В. Василевич [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

www.mndc.naiau.kiev.ua.
17. Всеволодов В.М. Корупція. Організована злочинність і корупція в Україні / В.М. Всеволодов // Поступ. – 1993. – № 26 (89). – С. 8.
18. Фріс П.Л. Кримінально-правові та кримінологічні ознаки організованої злочинної групи / П.Л. Фріс // Актуальні проблеми вдоско-

налення чинного законодавства України : збірник наукових статей викладачів юридичного факультету. – Івано-Франківськ : Плай, 1997. –  
С. 216.

19. Ущановський В. Організована злочинність як фактор дестабілізації суспільних відносин та зростання тіньової економіки / В. Уща-
новський // Право України. – 2001. – № 12. – С. 105.

20. Бова А. Соціолого-кримінологічні дослідження організованої злочинності / А. Бова // Інституційні ознаки організованої злочинності 
та її соціальна основа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //www.politik.org.ua/. 

21. Тимчук О.Л. Злочинність в Україні: сучасний стан, тенденції, детермінація / О.Л. Тимчук // Вісник ЗНУ. Серія «Юрид. науки». – 
2012. – № 2. – С. 223–231.

22. Тацій В. Про науково-дослідницьку роботу Академії правових наук України у 2004 році / В. Тацій // Вісн. Акад. правових наук 
України. – 2005. – № 2. – С. 10–14. 



215

Порівняльно-аналітичне право
♦

23. Шостко Е.Ю. Теоретические предпосылки разработки и реализации программ предупреждения преступности несовершен-
нолетних в США : дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» /  
Е.Ю. Шостко. – X., 1997. – 205 с. 

24. Закалюк А.П. Курс сучасної української кримінології: теорія і практика : у 3 кн. / А.П. Закалюк. – К. : Ін. Юре, 2007. – Кн. 1 :  
Теоретичні засади та історія української кримінологічної науки. – 2007. – 422 с. 

25. Шостко О.Ю. Адміністративний підхід до проблеми протидії організованій злочинності у Нідерландах / О.Ю. Шостко // Боротьба  
з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика): наук.-практ. журн. – 2008. – Вип. 18. – С. 108–118. 

26. План дій ЄС по боротьбі з організованою злочинністю [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa. eu/scadplus/leg/en/
lvb/133258. htm. 

27. Шостко О.Ю. Організована злочинність в системі координат зарубіжного досвіду / О.Ю. Шостко // Вісник Асоціації кримінального 
права України. – 2014. – № 1 (2). – С. 242–254. 

28. Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та 
про фінансування тероризму : Закон України від 17 листоп. 2010 р. № 2698-VI / Верховна Рада України // Урядовий кур’єр. – 2010. – С. 8–13. 

29. Щетінін М.П. Корупція та її взаємозв’язок з організованою злочинністю / М.П. Щетінін // Персонал. – 2011. – № 3. – С. 50–58.

УДК 343.533

СОЦІАЛьНІ ФАКТОРи ВСТАНОВЛЕННЯ 
КРиМІНАЛьНО-ПРАВОВОї ОхОРОНи ПРАВ НА ОБ’ЄКТи ПРОМиСЛОВОї ВЛАСНОСТІ

SOCIaL faCTOrS Of fOrMaTION 
Of CrIMINaL LEgaL PrOTECTION Of INdUSTrIaL PrOPErTy 

Филь Р.С.,
здобувач 

Державного науково-дослідного інституту МВС України

У статті розглянуто соціальні фактори встановлення кримінально-правової охорони прав на об’єкти промислової власності. Оха-
рактеризовано особливості кримінального ринку інтелектуальної продукції в Україні як результату недосконалості кримінально-правової 
охорони сфери інтелектуальної власності. Запропоновано можливі шляхи розв’язання окреслених проблем.

Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкти промислова власність, Кримінальний кодекс України, кримінальний ринок інтелек-
туальної продукції, правоохоронні органи.

В статье рассмотрены социальные факторы установления уголовно-правовой охраны прав на объекты промышленной собствен-
ности. Охарактеризованы особенности криминального рынка интеллектуальной продукции в Украине как результата несовершенства 
уголовно-правовой охраны сферы интеллектуальной собственности. Предложены возможные пути решения определенных проблем.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, объекты промышленная собственность, Уголовный кодекс Украины, уголовный 
рынок интеллектуальной продукции, правоохранительные органы.

The article considers social factors establishing criminal and legal protection of industrial property. The features of a criminal market of 
intellectual production in Ukraine, as a result of imperfections in the criminal legal protection of intellectual property. The possible solutions to 
these problems.

Key words: intellectual property, industrial property objects, Criminal Code of Ukraine, criminal market of intellectual property, law 
enforcement agencies.

Постановка проблеми.  Із  підписанням  Угоди  про 
асоціацію  між  Україною  та  Європейським  Союзом  у  
2014 році Україна зобов’язалась гармонізувати національ-
ну систему охорони прав інтелектуальної власності відпо-
відно до Глави 9 «Інтелектуальна власність» Угоди [1]. Із 
вступом  у  дію  економічної  частини  цієї Угоди  з  1  січня 
2016 року питання кримінально-правової охорони сфери 
інтелектуальної власності потребує особливої уваги, осо-
бливо для створення з європейськими країнами спільного 
ринку інтелектуальної власності та розвитку міжнародної 
торгівлі в цілому [2].

У  сфері  інтелектуальної  власності  значну  роль  ві-
діграють  об’єкти  промислової  власності,  монопольне 
право  на  винаходи,  корисні  моделі,  промислові  зраз-
ки,  знаки  для  товарів  і  послуг,  знаки  обслуговування, 
фірмові  найменування  кваліфіковані  зазначення  похо-
дження.  Окрім  заподіяння  матеріальної  шкоди  право-
власникам, злочини щодо прав на об’єкти промислової 
власності призводять до сповільнення темпів розвитку 
культури і науки, підриву інтелектуальної спроможнос-
ті  держави  та  зменшення надходжень  до  державного  і 
місцевого бюджетів. 

За  даними  Міжнародного  альянсу  інтелектуальної 
власності, Україна в 2015 році посіла перше місце в рей-
тингу країн – найбільших порушників права інтелектуаль-
ної власності. Зневажання цієї проблеми в 2011 році вже 
призвело  до  виключення  нашої  держави  з  міжнародних 
програм допомоги країнам, що розвиваються, на п’ять ро-
ків. Протягом цих років Україна  втратила право безмит-
ного експорту більш ніж 140 найменувань товарів до най-
більш розвинених країн світу, що негативно позначилося 
на розвитку нашої економіки.

Кримінально-правовий  захист  промислової  власнос-
ті  в  Україні  передбачений  диспозиціями  ст.  ст.  177  та  
229 Кримінального кодексу України  (далі – КК України) 
[3,  ст.  177,  229].  Спектр  санкцій  за  вказаними  статтями 
дуже різноманітний – від 200 до 15000 неоподатковуваних 
мінімумів громадян або позбавлення волі на 3-6 років  із 
забороною обіймати певні посади або займатися певним 
видом діяльності на строк до 3 років. 

Оприлюднений  Генеральною  прокуратурою  України 
звіт з Єдиного реєстру про кримінальні правопорушення 
свідчить,  що  кількість  кримінальних  правопорушень  за 
ст. 177 та ст. 229 КК України, за якими направлено про-
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вадження до суду, з кожним роком неухильно зменшуєть-
ся. За 2014–2015 рр. із порушених 36 справ за ст. 229 КК 
України жодної справи не направлено до суду. У період з 
2013 по 2015 роки 90,9% справ щодо порушення прав на 
об’єкти промислової власності закрито за ч. 1 п.п. 1, 2, 4, 6 
ст. 284 КК України [4]. 

Стан опрацювання проблеми.  Дослідженню  пи-
тання  кримінально-правової  охорони  прав  інтелектуаль-
ної  власності  присвячено  багато  праць  В.Б.  Харченка,  
В.Д.  Гулкевича,  А.С.  Нерсесяна,  М.М.  Дімітрова,  
А.А.  Ломакіної,  О.В.  Новікова,  Л.М.  Демидової,  
Л.М.  Стрельбицької,  О.М.  Юрченка,  Т.Г.  Лепіної,  
М.Ю. Бандарьова, Д. Лонг, П. Рей та ін. Водночас питання 
соціальних  факторів  встановлення  кримінально-правової 
охорони прав на об’єкти промислової власності залишаєть-
ся малодослідженими в сучасній вітчизняній доктрині.

Метою статті  є дослідження передумов становлення 
кримінально-правової охорони прав на об’єкти промисло-
вої власності.

Виклад основного матеріалу. Першим міжнародним 
актом, який декларував необхідність дотримання і поваги 
суверенними  країнами  основних  прав  і  свобод  людини, 
став  Статут  ООН.  Ухвалення  ООН  Загальної  декларації 
прав  людини  закріпило  право  кожної  людини  на  захист 
її  моральних  і  матеріальних  інтересів, що  є  результатом 
наукових, літературних або художніх праць, автором яких 
він є [5, ст. 27].

Будучи  членом  ООН,  Україна  реалізувала  вищезаз-
начені права  і свободи людини через ст. 54 власній Кон-
ституції, створивши тим самим правову основу розвитку 
національного  законодавства  у  сфері  охорони прав  інте-
лектуальної власності. Основними конституційними ста-
ли: свобода інтелектуальної і творчої діяльності, визнання 
і захист її результатів, наділення правами на ці результати 
їхніх творців [6].

На  сьогодні  в  розумінні  суспільства  інтелектуальна 
власність є неоднозначним суспільним явищем. У резуль-
таті чого в наукові спільноті існують протиріччя в погля-
дах  на  проблеми правової  охорони прав  інтелектуальної 
власності.

На думку А.С. Нерсесяна, соціальна сутність правово-
го інституту інтелектуальної власності полягає в тому, що 
норми цього інституту здійснюють охоронну як майнових, 
так і немайнових прав, які виникають в авторів, виконав-
ців,  винахідників,  працівників,  роботодавців.  Тому  на-
уковець підкреслює особливість інститут інтелектуальної 
власності,  який,  з одного боку, охороняє прав на резуль-
тати творчої  та  інтелектуальної діяльності,  а  з  іншого, – 
регулює правовий статус таких об’єктів у суспільному ви-
робництві [7, c. 2, 8].

Досліджуючи питання соціальної обумовленості кри-
мінально-правової охорони авторського права і суміжних 
прав, правознавець В.Д. Гулкевич акцентує увагу на необ-
хідності існування кримінальної відповідальності за пору-
шення авторського права і суміжних прав. На його думку, 
така відповідальність зумовлена, насамперед, заподіянням 
цими посяганнями істотної шкоди майновим правам авто-
ра, виконавця, виробника фонограми, відеограми та орга-
нізації мовлення. Також він відзначає, що інтелектуальне 
піратство  в  епоху  становлення  інформаційного  суспіль-
ства набуло глобального поширення, способи порушення 
авторського  права  і  суміжних  прав  завдяки  науково-тех-
нічним досягненням стали доступними широкому загалу 
[8, c. 8]. 

Ураховуючи  той,  факт, що  розвиток  інституту  автор-
ського права і суміжних прав тісно переплітається з роз-
витком  інституту  промислової  власності,  авторське  ви-
значення обумовленості  існування кримінально-правової 
охорони  авторського  права  й  суміжного  права  пов’язане 
з передумовами ставлення кримінально-правової охорони 
сфери інтелектуальної власності в цілому, до якої входять 

як інститут авторського права, так і інститут промислової 
власності.

Як зазначає О.В. Новіков, злочинність у сфері інтелек-
туальної власності здійснює негативний вплив на суспіль-
ство. Її прояви завдають суттєвої шкоди економічній без-
пеці держави, життю та здоров’ю громадян, погіршують 
міжнародний імідж та негативний впливають на стан роз-
витку науки і техніки [9, с. 8–9].

Нині в науковому середовищі питання соціальної обу-
мовленості  норм права  є  досить  дискусійним. Більшість 
ученої  спільноти  притримується  позиції,  що  соціальна 
обумовленість норм права складається з низки факторів, 
а  саме:  кримінально-правових,  кримінологічних,  норма-
тивних, історичних, міжнародних, процесуальних та кри-
міналістичних, організаційних, соціально-психологічних.

Деякою мірою слід погодитись із позицією правознав-
ця О.В. Новікова, який, досліджуючи питання соціальних 
наслідків злочинності у сфері  інтелектуальної власності, 
поділяє  їх  на  чотири  великі  взаємопов’язані  між  собою 
блоки: соціально-економічні, науково-технічні, міжнарод-
но-політичні та наслідки для широкого кола споживачів. 
Крім того, науковець пропонує для більш повного осмис-
лення наслідків злочинів проти інтелектуальної власності 
належне статистичне  забезпечення та більш точну мето-
дику обчислення шкоди, яка заподіюється власникам ви-
ключних майнових прав [9, с. 8–9].

Розглянемо  один  із  основних  факторів  становлення 
кримінально-правової охорони об’єктів промислової влас-
ності, який поєднує всі перераховані вище блоки. Це роз-
виток  ринку  контрафактних  товарів  та  фальсифікованої 
продукції. З огляду на дані Організація економічного спів-
робітництва і розвитку найбільш підробленими на сьогод-
нішній день є продукти харчування, лікарські препарати 
та дитячі іграшки [10]. Тому існування такого ринку є сус-
пільно небезпечним явищем, що призводить до розквіту 
продукції, яка є не тільки неякісною, а й небезпечною для 
життя й здоров’я людини.

Відповідно  до  ст.  4 Митного  кодексу України  контр-
афактні товари – це товари, що містять об’єкти права інте-
лектуальної власності, ввезення яких на митну територію 
України або вивезення з цієї території є порушенням прав 
інтелектуальної  власності,  що  охороняються  відповідно 
до закону [11, ст. 4]. 

Згідно  із  Законом  України  «Про  захист  прав  спожи-
вачів»  під  поняттям  фальсифікованої  продукції  розумі-
ють продукцію, яку виготовлено з порушенням техноло-
гії,  неправомірним  використанням  знака  для  товарів  та 
послуг,чи  копіюванням  форми,  упаковки,  зовнішнього 
оформлення, а так само неправомірним відтворенням то-
вару  іншої  особи  [12,  ст.  1].  Тобто фальсифікована  про-
дукція – це підробка відомих торгових марок та брендів.

Створений кримінальний ринок  інтелектуальної  про-
дукції  –  це  сукупність  тіньових  соціально-економічних 
відносин,  які  виникають  внаслідок  незаконного  обороту 
продукції, що охороняється  спеціальним  законодавством 
у сфері інтелектуальної власності. Об’єктами цього ринку 
може бути не тільки контрафактні товари, фальсифікована 
продукція,  а  й  оригінальна продукція,  яка  виготовлена  з 
порушенням ліцензійної угоди, або ж реалізована з пору-
шенням умов договору. 

Варто зазначити, що Організація економічного співро-
бітництва  і  розвитку  розрізняє  первинний  та  вторинний 
КРІП. Різниця цих ринків полягає в тому, що на первинно-
му КРІП споживач купує фальшиву продукцію необдума-
но, а на вторинному – навпаки, споживач купує підробку 
обдумано та з наміром. 

Однак кримінальний ринок інтелектуальної продукції 
має свої особливості, які ми спробуємо охарактеризувати.

На жаль, на сьогодні в Україні основна частина насе-
лення не в змозі придбати оригінальний товар внаслідок 
фінансової  неспроможності, що  стимулює  розвиток  вто-
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ринного КРІП. На нашу думку, це  і є перша особливість 
цього ринку.

Друга особливість вітчизняного КРІП пов’язана з не-
можливістю  реалізації  контрафактних  товарів  та  фаль-
сифікованої  продукції  окремо  від  оригінальної  продук-
ції.  Оригінальна  продукція  виступає  маскуванням,  під 
прикриттям  якого  реалізується  фальсифікат.  Крім  того, 
виявити  підроблену  продукцію  в  потоці  оригінально-
го  споживач практично не може  внаслідок  відсутності  в 
нього обладнання та спеціалізованих знань про оригінал. 
Оскільки споживачу досить тяжко розпізнати підробку від 
оригіналу, це призводить до зростання виробництва під-
роблених товарів не тільки в Україні, а й в усьому світі. 

Нині обсяг контрафактних товарів та фальсифікованої 
продукції в кілька разів перевищує обсяг оригінальних то-
варів. Лідером тут виступає Китайська Народна Республі-
ка, якій в 2013 році належало близько 63,2% світових ви-
робів. У тому числі її спеціальний адміністративний район 
Гонконг також за цей рік зробив близько 21,3% контрафак-
тної продукції. Разом у 2013 році на світовий ринок було 
викинуто близько 84,5% китайських підроблених товарів. 
Аналогічна ситуація повторювалася і в 2011–2012 роках,  
коли  відсоток  підроблених  китайських  товарів  на  світо-
вому ринці склав 77,08 % і 83,11% відповідно. Окрім Ки-
таю, до постачальників контрафактних товарів відносять 
країни з економікою, що розвивається, такі як Туреччина, 
Таїланд, Сінгапур, Індія, Об’єднані Арабські Емірати, Ма-
рокко, Суринам, Греція [10].

Продовжуючи  наше  дослідження  українського КРІП, 
слід  виділити  особливість,  яка  характеризує  його  масш-
табність. Наша країна в залежності від виду підробленого 
товару  одночасно  виступає  його  транзитером,  виробни-
ком та споживачем. Велика частина підробленого товару 
виробляється  в  країнах,  які  характеризуються  наявністю 
дешевої робочої сили, виробничих ресурсів, доступом до 
корисних копалин та фінансових  інструментів. Також до 
таких країн належать країни, які виробляють автентичний 
товар  відповідної  якості  в  обсягах, що  перевищують  лі-
цензію замовника-правовласника. 

Зазначений розподіл ролей в українському КРІП вказує 
на його транснаціональний характер, неможливий без іс-
нування міжнародної організованої злочинності. Така схе-
ма характерна не тільки для України. Вона сприяє висо-
кій прибутковості і конкурентоспроможності підробленої 
продукції.  Відповідно  до  звіту Організації  економічного 
співробітництва і розвитку від 18 квітня 2016 року світо-
вий обсяг ринку контрафактних товарів та фальсифікова-
ної продукції за 2013 рік оцінювався в 461 млрд. доларів 
США. До того ж, з 2011 по 2013 роки частка підроблених 

товарів  в  імпорті  склала  для США –  20%,  Італії  –  15%, 
Франції і Швейцарії – 12%, Японії і Німеччини – 8%, Ве-
ликої Британії – 4%, Люксембургу – 3% [10].

Наступною  особливістю  українського  кримінального 
ринку підроблених товарів є вузька спеціалізація її учас-
ників. На жаль, більшість із них і не підозрює про проти-
правність  вчинених  дій. Основні  виробничі  операції  ви-
конуються на великих підприємствах у рамках офіційних 
контрактів.  Фабрикація  торгових  марок  або  позначень 
походження товару виконується в підпільних умовах. Для 
формування безпечних коридорів постачання підробленої 
продукції залучаються корумповані чиновники.

П’ятою  особливістю  українського  КРІП  є  структура 
організованої  злочинності,  яка  його  контролює.  Останні 
тенденції  вказують на  трансформацію усталених  раніше 
ієрархічних  національних  об’єднань  у  гнучкі  транснаці-
ональні мережі. Подібне спостерігається і в країнах Пів-
денної і Центральної Америки, Західної Європи, а також 
Ізраїлі,  Китаї,  Японії,  Росії. Це  пояснюється  перевагами 
мережевої  структури,  яка  більш  пристосована  для  здій-
снення економічних злочинів.

Останньою  особливістю  повноцінного  функціону-
вання  розглянутого  кримінального  ринку  є  зрощування 
організованої  злочинності  з  контролюючими  та  право-
охоронними органами. При цьому простежується  симбі-
оз:  корупція  підтримує  зростання  тіньової  економіки  та 
економічної  злочинності,  які,  у  свою чергу,  стимулюють 
її збільшення. Беремо до уваги прямий зв’язок між цими 
двома  явищами,  а  також  втрату  економіки  України  €  1 
млрд.  Більш  того,  в  2013  році  реалізація  контрафактних 
товарів та фальсифікованої продукції відзначила надзви-
чайно високий рівень корупції в Україні [13].

Висновки. Отже, підсумовуючи наведене вище, дохо-
димо висновку, що в Україні спостерігається значна кри-
міналізація  ринку  інтелектуальної  продукції,  викликана 
високою прибутковістю і низьким рівнем ризику. Чинний 
КК України не враховує всіх особливостей КРІП, є мало-
ефективним і потребує доопрацювання в частині правової 
охорони сфери інтелектуальної власності. Для дієвої про-
тидії контрафактних товарів та фальсифікованої продукції 
потрібно розробка та реалізація державної програми, од-
ним із ключових елементів якої повинна стати боротьба з 
корупцією.

Також  для  вдосконалення  кримінально-правової  охо-
рони  прав  на  об’єкти  промислової  власності  доцільно 
виробити  єдиний  підхід  у  кваліфікації  злочинів  проти 
об’єктів промислової власності та цілісне наукове уявлен-
ня про особливості кримінального ринку інтелектуальної 
продукції.
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Стаття присвячена теоретичному дослідженню явища професійної віктимізації, проблемі розповсюдження цього явища в Україні. 
Проводиться аналіз ролі жертви за ознакою належності її до тієї чи іншої професії в механізмі вчинення злочину, ступеня суспільної 
небезпечності таких злочинів. Розглядаються детермінуючі фактори професійної віктимізації й необхідність запобігання їй. Звертається 
увага на збільшення кількості нападів, фактів тиску, погроз і втручання в професійну діяльність працівників судів і правоохоронних орга-
нів, необхідність забезпечення державними гарантіями захисту таких категорій працівників.

Ключові слова: віктимологія, віктимність, професійна віктимізація, жертва злочину, детермінанти віктимізації, професійний ризик, 
запобігання віктимізації.

Статья посвящена теоретическому исследованию явления профессиональной виктимизации, проблеме распространения данного 
явления в Украине. Проводится анализ роли жертвы преступления по признаку принадлежности к той или иной профессии в механизме 
совершения преступления, степени общественной опасности таких преступлений. Рассматриваются детерминирующие факторы про-
фессиональной виктимизации и необходимость ее предотвращения. В статье обращается внимание на увеличение количества напа-
дений, фактов давления, угроз и вмешательства в профессиональную деятельность работников судов и правоохранительных органов, 
необходимость обеспечения государственными гарантиями защиты таких категорий служащих.

Ключевые слова: виктимология, виктимность, профессиональная виктимизация, жертва преступления, детерминанты виктимиза-
ции, профессиональный риск, предотвращение виктимизации.

The article is a theoretical study of the phenomenon of professional victimization, formulation of the problem the spread of this phenomenon 
in Ukraine. Analyzed the role of the victim on the basis of affiliation to a particular profession in the mechanism of the crime, the degree of public 
danger of these crimes. We consider the determining factors of professional victimization and the necessity to prevent it. The article draws 
attention to the increasing number of attacks, cases of pressure, threats and interference in the professional activities of court employees and law 
enforcement authorities, necessity to provide state guarantees the protection of such workers.

Key words: victimology, victimization, professional victimization, victims, victimization determinants, professional risk, prevent victimization.

Постановка проблеми. На  початку ХХІ  століття  ві-
ктимологія посідає одне з визначних місць у системі науки 
кримінології та в юридичній практиці, адже є перспектив-
ним напрямом вивчення злочинності з позиції жертви зло-
чину. А процеси віктимізації в системі механізму запобі-
гання злочинності набули особливого значення у зв’язку із 
соціальними перетвореннями в Україні, в результаті яких 
у суспільстві відбулись революційні та еволюційні зміни, 
потребують глибокого вивчення.

Для успішного запобігання злочинності необхідно ви-
вчити  відомості  про  якісні  та  кількісні  характеристики 
віктимізації. Ці відомості можуть стосуватися як власних 
(внутрішніх) якостей потерпілих, так  і  їхнього оточення, 
зв’язків,  соціального  становища,  професії,  відносин  зі 
злочинцем тощо.

Віктимізація  аналізується  за  такими  показниками, 
як рівень  (кількість жертв  злочинів,  індекс віктимності), 
структура  (розподіл  за  групами  й  видами  злочинів,  кон-
тингентом  жертв,  територіальною  ознакою),  динаміка 
(зміна рівня і структури в часі) [1, с. 214].

Рівень  віктимізації  населення  в  Україні  залишається 
доволі  високим.  На  тлі  загострення  соціально-політич-
них проблем і суперечностей, які є джерелом віктимізації 
українських  громадян,  зростає  її  криміногенна  складова, 
викликана активізацією злочинності, що посягає на права, 
свободи та інтереси особи. У своїй сукупності такі процеси 
спричиняють шкоду різним соціальним прошаркам і групам 
населення, одночасно підвищуючи рівень їх віктимологіч-
ного потенціалу. При цьому віктимізація характеризується 
зміною структури віктимності населення, трансформуван-
ням та інтенсивністю її розподілу за соціальними групами.

Люди,  які  вступають  у  різного  роду  суспільні  відно-
сини  й  виконують  соціальні  ролі,  тією  чи  іншою мірою 
ризикують стати жертвами злочину. Цей процес віктимі-
зації може  залишитися нереалізованим  або бути  суттєво 
зменшеним,  якщо суб’єкти правовідносин будуть дотри-
муватись правил особистої та майнової безпеки. Але про-
стежуються тенденції до підвищення ступеня віктимності 
різних соціальних груп. Це відбувається через посилення 
віктимогенних деформацій свідомості й поведінки широ-
ких верств населення, зростання їх віктимності та усклад-
нення криміногенної ситуації в державі [2, с. 81].

Існує  значна  сукупність  злочинів,  у  характеристиці 
яких особа потерпілого відіграє одну з провідних ролей і 
посідає в ній домінуюче місце. У таких випадках жертва є 
самостійним специфічним об’єктом дослідження, оскіль-
ки саме її певні риси часто визначають мету й мотиви зло-
чину, тактику його вчинення тощо.

Наприклад,  є  професії,  які  об’єктивно  підвищують 
можливість людей за певних обставин ставати жертвами 
злочинів. Це можуть бути працівники сфери торгівлі, кре-
дитно-фінансових установ, касири, інкасатори, оператори 
автозаправних  станцій,  оператори  обмінних  пунктів  ва-
люти, ювеліри, антикваріатники, ресторатори, закупівель-
ники лому чорних і кольорових металів, провізори аптек, 
члени  екіпажів  швидкої  медичної  допомоги,  таксисти, 
оперативні працівники правоохоронних органів, прокуро-
ри, слідчі, судді [3, с. 133]. 

Поняття професійної віктимізації можна визначити як 
процес і результат перетворення особи або соціальної гру-
пи на жертву злочину, зумовлені виконанням такими осо-
бами  своїх  професійних  обов’язків.  Тобто  обов’язковою 



219

Порівняльно-аналітичне право
♦

умовою вчинення злочину й перетворення осіб на жертв 
(потерпілих) є належність їх до тієї чи іншої професії або 
службової діяльності.

Стан дослідження. Проблему віктимізації населення 
вивчали багато зарубіжних і вітчизняних учених, а саме: 
Ю.М.  Антонян,  В.В.  Василевич,  В.В.  Голіна,  Б.М.  Го- 
ловкін,  О.М.  Джужа,  С.М.  Іншаков,  В.П.  Коновалов,  
О.М. Литвинов, Д.В. Рівман, В.Я. Рибальська, В.О. Туля-
ков, Л.В. Франк, В.Є. Христенко та ін.

Однак варто зазначити, що сьогодні комплексні дослі-
дження проблем  саме професійної  віктимізації  проводи-
лись недостатньою мірою.

Метою статті є вивчення й аналіз явища професійної 
віктимізації; вивчення даних кримінологічної статистики, 
а  саме  злочинів,  жертвами  яких  є  працівники  та  служ-
бовці,  чия  діяльність  пов’язана  з  професійним  ризиком; 
з’ясування факторів, які впливають на розвиток професій-
ної віктимізації. Новизна статті полягає в тому, що зверта-
ється увага на необхідність у подальшому комплексному 
дослідженні проблеми професійної  віктимізації  і шляхів 
запобігання їй. 

Виклад основного матеріалу. Детермінанти віктимі-
зації  – це  сукупність  явищ  і подій, що  зумовлюють  гру-
пову  (масову)  й  індивідуальну  віктимність  і  створюють 
небезпеку заподіяння злочином шкоди її носіям [3, c. 134 ].

Причини  віктимізації  –  обставини  в  житті  людей  і 
суспільства, що детермінують процес перетворення кон-
кретної  особи  на жертву  злочину  чи  сприяють  реаліза-
ції  цього  процесу.  Умовами  віктимізації  є  різноманітні 
явища об’єктивного й суб’єктивного характеру, що під-
вищують ступінь віктимності, суттєво полегшують мож-
ливість  виникнення  конфлікту,  нагнітають  ескалацію 
віктимогенної  ситуації.  Причини  та  умови  віктимізації 
населення виявляються як на масовому (політичний, со-
ціально-економічний,  культурно-інформаційний),  так 
і  на  індивідуально-груповому  рівнях.  Віктимізація  на 
одиничному  рівні  повинна  характеризуватися  даними 
про вид злочину, час і місце його скоєння, соціально-де-
мографічні, психофізіологічні, правові та  інші риси по-
терпілого. Зіставлення указаних характеристик у рамках 
кримінологічного  дослідження  за  умови  активного  ви-
користання  методологічного  інструментарію  дає  мож-
ливість  ученим  отримати  повну  інформацію  про  осо-
бливості  віктимізації  соціальних  груп,  яка  мала  місце 
на конкретній території за чітко встановлений проміжок 
часу [4, с. 9].

Іноді стверджують, що причиною масової віктимізації 
є сама злочинність, оскільки утворення жертв злочинів – 
це наслідки  злочинності,  її ціна. Але криміналізація різ-
них видів суспільних відносин не зводиться лише до про-
цесу вчинення злочинів і появи нових жертв. Вона полягає 
також і в об’єктивній загрозі поставленим під криміналь-
но-правову охорону суспільним відносинам.

Серед  детермінант  групової  (масової)  віктимізації 
варто  назвати  такі:  несформованість  культури  безпечної 
поведінки громадян у повсякденному житті, страх перед 
злочинністю, поширені в народі традиції не звертатися до 
правоохоронних органів за захистом від злочинних пося-
гань, не повідомляти про вчинені злочини [3, с. 135].

Ситуацію й обстановку, яка сприяє вчиненню злочину, 
створює не тільки винна особа, а часто й той, проти кого 
спрямовані злочинні дії. Потерпілий своїми неправильни-
ми діями,  віктимною поведінкою  іноді  сам формує май-
бутню життєву ситуацію, справляє мотивувальний вплив 
на злочинця. 

У  таких  випадках  поведінка  злочинця  буде  результа-
том його взаємодії із ситуацією, яка склалася. У злочинній 
ситуації опиняється й діє не тільки злочинець, а й сам по-
терпілий, який через ті чи інші обставини є «співучасни-
ком» винного в тому сенсі, що вони обидва знаходяться в 
злочинному процесі та кожен відіграє в ньому свою роль. 

Саме  від  характеру  тієї  чи  іншої  поведінки  потерпілого 
іноді залежить стан і розвиток конкретної життєвої ситу-
ації.

Детермінантами професійної віктимізації можна вва-
жати суспільні звичаї засуджувати жертв-працівників су-
дів і правоохоронних органів (через недовіру до органів 
державної влади, правоохоронної системи держави), чис-
ленні провокації, такі шкідливі явища і процеси, наявні 
в сучасному суспільстві, як корупція, розвиток тіньової 
економіки,  політична  криза,  негативний  інформаційний 
вплив на суспільну свідомість засобів масової інформації 
та мережі Інтернет тощо [5].

Роль держави в процесі  запобігання професійній ві-
ктимізації  не можна  переоцінити,  адже  соціальна  неза-
хищеність  осіб,  які  здійснюють  діяльність,  пов’язану  з 
професійним ризиком, тільки сприяє розвитку віктиміза-
ційних процесів.

Аналіз офіційної статистичної інформації дає підста-
ви вважати, що політична нестабільність у державі при-
зводить до збільшення кількості злочинів, жертвами яких 
є посадові особи органів державної влади. Уважаємо за 
необхідне  звернути  увагу  на  такі  категорії  потерпілих, 
як працівники правоохоронних органів і суду, адже такі 
злочини  характеризуються  особливою  суспільною  не-
безпечністю, бо створюють загрозу для життя, здоров’я, 
власності тощо не лише самих потерпілих, а й членів їх-
ніх сімей і близьких осіб, підривають авторитет органів 
державної влади, ставлять під сумнів рівень і стан захи-
щеності й забезпеченості відповідними державними га-
рантіями таких категорій громадян.

За даними офіційної статистики, кількість потерпілих 
від злочинів в Україні за січень-вересень 2016 року ста-
новила близько 2 328 305 осіб. Сьогодні немає офіційних 
даних щодо кількості жертв за професійною ознакою [6]. 

За  приблизним  підрахунком,  кількість  жертв-
працівників  судів  і  правоохоронних  органів  становить 
не менше ніж  6  000  осіб  зареєстрованих  випадків  кри-
мінальних  правопорушень  [6].  Очевидно,  що  кількість 
латентних жертв цієї категорії є також досить високою. 

Розглядаючи  шляхи  запобігання  професійній  вікти-
мізації й  забезпечення безпеки,  варто  зазначити, що ві-
ктимність цих осіб зумовлена готовністю і здатністю за-
вадити суспільно небезпечному посяганню, передбачити 
його,  втрутитись  і  усунути.  Специфіка  професійної  ві-
ктимізації полягає в тому, що здійснення злочину відбу-
вається не через особисті риси чи поведінку потерпілого, 
його суб’єктивні якості,  а через стандартну,  типову мо-
дель поведінки, зумовлену службовими (професійними) 
обов’язками. У таких випадках поведінка працівника де-
термінується не особистим бажанням, волевиявленням, а 
тими вимогами нормативно-правового змісту, які є осно-
вою його професійної діяльності. Тобто мається на увазі 
не  соціально  негативна  чи  емоційно-провокуюча  пове-
дінка потерпілого,  а  саме  соціально  корисна поведінка, 
яку регламентовано законодавством [7, с. 443].

Натепер у державі порушуються незалежність суддів 
і працівників правоохоронних органів, їхні права на без-
сторонність, повагу, безпеку тощо. 

Були зафіксовані факти тиску, погроз і нападів на суд-
дів  з  боку  учасників  судових  проваджень,  громадських 
активістів, політиків, державних службовців. Унаслідок 
цього суди України втрачають можливість реалізації сво-
єї основної функції щодо незалежного судового захисту. 
Випадки  тиску,  втручання  в  діяльність  судів  України, 
вчинення  дій,  які  заподіюють шкоду життю  і  здоров’ю 
суддів, членів сімей суддів у зв’язку з їхньою діяльністю, 
пов’язаною  зі  здійсненням  правосуддя,  або  створюють 
загрозу  такого  заподіяння,  завдання шкоди майну, що  є 
власністю суддів або членів їхніх сімей, набули вкрай не-
безпечних масштабів, що загрожує існуванню й розвитку 
демократичного суспільства.
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За даними Узагальнення фактів тиску на суддів у зв’язку 
зі здійсненням правосуддя та втручання в діяльність судів 
України [8], можна стверджувати, що найбільш резонансні 
випадки злочинів проти життя і здоров’я, власності суддів, 
членів  їхніх  сімей,  учинених у  зв’язку  з  їхньою діяльніс-
тю, пов’язаною зі здійсненням правосуддя, було вчинено в 
Харківській,  Одеській,  Черкаській,  Львівській,  Київській, 
Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Чернігівській, 
Хмельницькій, Херсонській, Закарпатській областях (ці ви-
падки охоплюють 2012–2016 роки). 

Однозначно  не  можна  сказати,  які  дії  потерпілого 
здатні  спровокувати  вчинення  злочину.  Для  одних  зло-
чинців  активні  дії  потерпілого  сприяють  виникненню 
страху, що може спричинити відмову від злочинного за-
думу. Аналогічні  дії можуть привести  іншого  злочинця 
в стан афекту, який викликає сильні психомоторні реак-
ції, іноді небажані навіть для нього самого. Потерпілому 
необхідно враховувати всі обставини конкретної ситуації 
та інтуїтивно обирати оптимальний план дій (учиняти за 
необхідності належний опір, але не вчиняти ніяких про-
вокуючих дій). Що стосується працівників і службовців 
органів  державної  влади,  то  саме  вони мають психоло-
гічно  керувати  ситуацією у  відносинах  із  контрагентом 
(можливо  потенційним  злочинцем)  під  час  виконання 
своїх службових обов’язків.

Висновки. Професійна  віктимізація  є  одним  із  видів 
загальної  віктимізації  суспільства.  Практично  необхід-
ними  є  пошук  і  розробка  найбільш  ефективних  заходів 
запобігання  їй. Для цього необхідно детально дослідити 
фактори,  які  впливають  на  можливість  і  розвиток  цього 
процесу: всебічно вивчити особу жертви за критерієм на-
лежності до тієї чи іншої професії (соціальні та психоло-
гічні умови виникнення професійної віктимізації); визна-
чити  роль  держави  в  цьому  процесі;  розробити  систему 
заходів щодо забезпечення державними гарантіями безпе-
ки окремих категорій службовців.

Що  стосується  працівників  суду  та  правоохоронних 
органів,  то  їхня  поведінка  зумовлена  службовою діяль-
ністю, професійними обов’язками, компетенцією, функ-
ціями, завданнями та принципами діяльності державного 
органу. А  тому  держава має  забезпечувати  таких  осіб  і 
членів їхніх сімей реальними гарантіями й механізмами 
захисту життя,  здоров’я, майна  тощо,  не  допускати  ви-
падків  свавільного  втручання  в  діяльність  таких  осіб, 
неповаги  до  суддів,  судового  процесу,  правоохоронної 
діяльності,  зловживання службовим становищем з боку 
представників  законодавчої  та  виконавчої  гілок  влади, 
контролювати  суворе  дотримання  Конституції  України, 
а саме  її основоположних засад щодо поділу державної 
влади в Україні на законодавчу, виконавчу й судову. 
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У статті проведено аналіз клінічної картини тяжких тілесних ушкоджень у живої людини, що зустрічаються в практиці судово-медич-

ного експерта. 
Ключові слова: експертиза, жива людина, тілесне ушкодження, тяжкість, судова медицина. 

В статье проведен анализ клинической картины тяжелых телесных повреждений у живого человека, встречающихся в практике 
судебно-медицинского эксперта.

Ключевые слова: экспертиза, живой человек, телесное повреждение, тяжесть, судебная медицина. 

The article analyzes the clinical picture of severe injuries of a person that are encountered in the practice of the forensic expert.
Key words: expertise, person, injury, severity, forensic medicine.

РОЗДІЛ 9
КРиМІНАЛьНиЙ ПРОЦЕС ТА КРиМІНАЛІСТиКА; 

СУДОВА ЕКСПЕРТиЗА; ОПЕРАТиВНО-РОЗШУКОВА ДІЯЛьНІСТь

Постановка проблеми. Судово-медична  експертиза 
підозрюваного, обвинуваченого (підсудного), потерпілого 
та  інших осіб є окремим видом судово-медичної експер-
тизи. У судово-медичній практиці цю експертизу зазвичай 
називають судово-медичною експертизою живих осіб. Су-
дово-медична експертиза живої особи з виявлення та вста-
новлення характеру та тяжкості тілесних ушкоджень, за-
хворювань чи втрати працездатності або каліцтва займає 
провідне місце в експертній практиці будь-якої судово-ме-
дичної експертної установи. Експертна оцінка ушкоджень, 
встановлення їх характеру, механізму й давності утворен-
ня, можливості заподіяння ушкоджень за конкретних об-
ставин,  визначення  тяжкості  заподіяної  здоров’ю шкоди 
та низка інших питань мають істотне значення для досу-
дового  розслідування  багатьох  злочинів  і  судового  роз-
гляду в кримінальних провадженнях і цивільних справах  
[1,  с.  435].  На  практиці  працівники  органів  досудового 
розслідування  та  органів  прокуратури  інколи  помилково 
вважають  тяжкі  тілесні  ушкодження  ознакою  особливо 
тяжкого злочину.

Мета статті – виявити основні ознаки тяжких тілес-
них ушкоджень, провести аналіз клінічної картини у ви-
падку тяжкого тілесного ушкодженні у живої людини.

Виклад основного матеріалу.  Основними  привода-
ми для призначення експертизи живих осіб можуть бути: 
отримання особою тілесних ушкоджень;  зґвалтування та 
інші насильницькі дії сексуального характеру; зараження 
венеричними  захворюваннями  та  ВІЛ-інфекцією;  вста-
новлення:  репродуктивної  здатності,  вагітності,  пологів 
у  минулому;  батьківства;  правильності  й  своєчасності 
надання медичної допомоги; стану здоров’я, штучно ви-
кликаних і вигаданих хвороб, втрати працездатності; віку; 
факту  й  ступеня  алкогольного,  наркотичного  чи  іншого 
сп’яніння тощо [2]. 

Відповідно  до  кримінально-процесуальних  норм 
обов’язковим  є  призначення  експертизи  для  встановлен-
ня тяжкості та характеру тілесних ушкоджень, віку особи, 
якщо це необхідно для вирішення питання про можливість 

притягнення її до кримінальної відповідальності, встанов-
лення  статевої  зрілості  потерпілої  особи. На  важливість 
висновку  судово-медичної  експертизи,  який  може  впли-
нути на результат кримінального провадження, вказує той 
факт, що ч. 3 ст. 242 КПК встановлено можливість приму-
сового залучення особи, за ухвалою слідчого судді, суду, 
для  проведення  судово-медичної  експертизи.  Оскільки 
категорію процесуальних осіб, яких може бути примусово 
залучено  до  проведення  судово-медичної  експертизи,  не 
встановлено, то слід розуміти, що такими особами можуть 
бути підозрювані, потерпілі, обвинувачені (підсудні).

Цивільними процесуальними кодексом України (ЦПК 
України) [3] також передбачена обов’язковість призначен-
ня судом експертизи, якщо в справі необхідно встановити 
характер і ступінь ушкодження здоров’я, вік особи, якщо 
про це немає відповідних документів і неможливо їх одер-
жати. Законодавець не визначає, експертизою якого виду 
ці обставини мають бути встановлені, однак характер ви-
рішуваних завдань, об’єкти й предмет експертного дослі-
дження вказують на  те, що обов’язковим для  з’ясування 
цих  питань  є  призначення  судово-медичної  експертизи 
живих осіб. На це орієнтує і вища судова інстанція. Так, 
у  п.  7  постанові  Пленуму Верховного  Суду України  від  
7  лютого  2003  р. №  2  «Про  судову  практику  в  справах 
про злочини проти життя та здоров’я особи» [4; 1, с. 436] 
звертається увага судів на те, що для встановлення причин 
смерті, тяжкості й характеру тілесних ушкоджень призна-
чення експертизи є обов’язковим. Слід відзначити, що ви-
значення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень зазвичай 
передує  рішення  ряду  інших питань, що  стосуються  ха-
рактеру наявних ушкоджень  (садно,  синець,  рана  тощо), 
механізму  їх  утворення,  давності  спричинення,  яке  зна-
ряддя заподіяло їх і т.д. Як правило, така експертиза має 
проводитися шляхом безпосереднього огляду підексперт-
ного. Лише як виняток вона може проводитися за медич-
ними документам. 

Іноді  правознавці  питають  експертів, маючи на  увазі 
ознаки  тяжкого  тілесного  ушкодження,  про  ознаки  осо-
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бливої жорстокості скоєного злочину, тобто про мучення, 
катування, знівечення. До способів заподіяння тяжкого ті-
лесного ушкодження відносять мучення (муки) (ст. 127 п. 1 
КК України) [5] – навмисне заподіяння страждань шляхом 
тривалого позбавлення людини їжі, пиття чи тепла або по-
міщення чи  залишення жертви у шкідливих для  здоров’я 
умовах  та  інші  подібні  дії.  Сюди  ж  відносять  катування 
(мордування) (ст. 126-127 КК України) – навмисні дії, що 
пов’язані  із  заподіянням багаторазового, тривалого й осо-
бливого  болю:  щипання,  шмагання,  нанесення  великої 
кількості ушкоджень тупими і гострими предметами, при-
палювання  тіла  розпеченими  предметами  чи  обварюван-
ня гарячою рідиною, введення в піднігтьові ложа гострих 
предметів і т. ін. Слід зазначити, що визначення наявності 
ознак особливої жорстокості, страждання, мордування, ка-
тування, знівечення обличчя є компетенцією суду.

Судово-медичний експерт не вирішує питання про ви-
никнення  ушкодження  в  результаті  мучень  чи  катувань, 
тому що це не входить до його компетенції, але він пови-
нен встановити: а) наявність, характер, локалізацію, кіль-
кість ушкоджень; б) різницю в давності нанесення ушко-
джень (одночасність чи різночасність); в) знаряддя, якими 
заподіяні  ушкодження,  механізм  їх  дії,  а  також  ступінь 
тяжкості  ушкоджень.  За  наявності  даних  необхідно  за-
значити, що нанесення конкретних ушкоджень пов’язане 
із  заподіянням  багаторазового,  тривалого  чи  особливого 
болю. 

Тому  в  даній  роботі  для  більш  чіткого  уявлення  про 
встановлення  тяжкості  тілесного  ушкодження  наводимо 
розгорнуті ознаки тяжкого тілесного ушкодження. 

У судовій медицині під тілесним ушкодженням розумі-
ється заподіяння шкоди здоров’ю, що виразилося в пору-
шенні анатомічної цілості  і фізіологічної функції тканин 
і органів, під впливом факторів зовнішнього середовища. 
Тілесне ушкодження – це посягання на здоров’я іншої лю-
дини. Заподіяння самому собі тілесного ушкодження, на-
віть тяжкого, за загальним правилом, не є злочином і кри-
мінальну  відповідальність  тягне  лише  у  випадках,  якщо 
воно є засобом здійснення іншого злочину: ухилення від 
військової  служби,  вчинене  військовослужбовцем  шля-
хом заподіяння собі тілесного ушкодження, містить склад 
злочину,  передбаченого  ст.  409  КК  України  [5].  Тілесне 
ушкодження може бути заподіяне дією або бездіяльністю 
винного. Застосовується як фізичний (нанесення удару, за-
подіяння опіку тощо), так і психічний (загроза або пере-
ляк, що спричинили душевне захворювання та ін.) вплив. 
Винний може використати різні знаряддя і засоби, факто-
ри природи тощо. 

Відповідно  до  ст.  121  КК  України  тяжким  тілесним 
ушкодженням  є  тілесне  ушкодження:  1)  небезпечне  для 
життя  в  момент  заподіяння;  2)  чи  таке,  що  спричинило 
втрату будь-якого органа або його функцій; 3) інший роз-
лад здоров’я, поєднаний зі стійкою втратою працездатнос-
ті не менш як на одну третину; 4) психічну хворобу; 5) пе-
реривання вагітності; 6) непоправне знівечення обличчя.

До  числа  тяжких  відноситься  тілесне  ушкодження, 
що небезпечне для життя в момент заподіяння. «Правила 
судово-медичного  визначення  ступеня  тяжкості  тілесних 
ушкоджень» [6] до небезпечних для життя відносять ушко-
дження, що самі собою загрожують життю потерпілого в 
момент нанесення  або  за  звичайним своїм перебігом  за-
кінчуються смертю. Наслідок заподіяного ушкодження не 
може впливати на визнання його тяжким. Так, своєчасна 
медична  допомога,  що  привела  до  швидкого  і  повного 
видужання потерпілого, не виключає відповідальності за 
ст.121 КК України, якщо ушкодження були небезпечними 
для життя в момент їх заподіяння. 

Тяжким визнається тілесне ушкодження, що призвело 
до втрати будь-якого органу або до втрати його функцій. 
«Правила» відносять до таких ушкоджень втрату чи без-
поворотну втрату функцій руки, ноги, зору, слуху, репро-

дуктивної здатності. Втрата руки, ноги – це відокремлен-
ня  їх  від  тулуба  (як усієї  руки або ноги,  так  і  ампутація 
їх  на  рівні  не  нижче  ліктьового  чи  колінного  суглобів) 
чи втрата ними функцій (параліч або інший стан, що ви-
ключає  їх діяльність). Усі  інші випадки мають розгляда-
тись як втрата частини кінцівки і оцінюватися за ознакою 
стійкої  втрати  працездатності.  Наприклад,  втрата  стопи 
призводить до втрати загальної працездатності більш ніж 
на 50%, відсутність внаслідок травми всіх пальців однієї 
кисті складає 60% втрати працездатності, та за цією озна-
кою кожен з них є тяжким тілесним ушкодженням [7]. Під 
втратою зору слід розуміти повну стійку сліпоту на обидва 
ока чи такий стан, при якому має місце зниження зору до 
підрахунку пальців на  відстані  двох метрів  і менше  (го-
строта зору на обидва ока 0,04 діоптрія і нижче). Втрата 
зору на одне око тягне за собою стійку втрату працездат-
ності понад однієї  третини  і  за цією ознакою відносить-
ся  до  тяжких  тілесних  ушкоджень. Ушкодження  сліпого 
ока, яке призвело до його вилучення, оцінюється залежно 
від тривалості розладу здоров’я. Втрата слуху – це повна 
стійка глухота на обидва вуха або такий незворотний стан, 
коли потерпілий не чує розмовної мови на відстані  три-
п’ять сантиметрів від вушної раковини. Втрата слуху на 
одне  вухо  тягне  за  собою  стійку  втрату  працездатності 
менше як на одну третину і за цією ознакою відноситься 
до середньої тяжкості тілесного ушкодження. Під втратою 
язика (мовлення) розуміють невиліковну втрату здатності 
висловлюватися членороздільними звуками, зрозумілими 
для оточуючих. Заїкання не є втратою мовлення та тяжким 
тілесним ушкодженням. Втрата репродуктивної здатності 
означає втрату здатності до злягання, запліднення, зачаття 
та  дітородіння. Втрата  репродуктивної  здатності  прирів-
нюється до втрати органа.

Тілесне ушкодження є тяжким і тоді, коли воно спри-
чинило інший розлад здоров’я, поєднаний зі стійкою (по-
стійною, незворотною) втратою працездатності не менше 
ніж на одну третину. Під «іншим розладом здоров’я» ма-
ється на увазі ушкодження, що не підпадає ні під одну з ін-
ших ознак тяжкого тілесного ушкодження, перерахованих 
у ст. 121 КК України [5]. Загальна працездатність – здат-
ність  до  некваліфікованої  праці  та  самообслуговування. 
Некваліфікована праця – суспільно корисна праця, яка не 
потребує  спеціального  навчання.  Самообслуговування  – 
задоволення людиною своїх побутових потреб (одягання, 
умивання, приготування їжі та ін.). Мова йде про загальну 
працездатність. Втрата професійної працездатності може 
братися  до  уваги,  якщо  намір  винного  був  спрямований 
спеціально на позбавлення її у потерпілого. Необхідність 
визначення процента втрати працездатності виникає най-
частіше в цивільному процесі при визначенні розмірів ци-
вільного позову, який пов’язаний із заподіяним каліцтвом. 
Каліцтво  і,  як  наслідок,  інвалідність,  можуть  виникнути 
у  зв’язку  з  травмою, що  була  отримана  в  результаті  не-
щасного  випадку  на  виробництві  чи  в  іншому місці  під 
час  виконання  службових  обов’язків.  У  таких  випадках 
з’являється необхідність у встановленні втрати працездат-
ності, яка визначається медико-соціальними експертними 
комісіями (МСЕК). Але під час визначення розмірів позо-
ву суд інколи вимагає встановлення не тільки групи інва-
лідності,  а  відсоток  втрати  працездатності,  як  загальної, 
так і професійної, що визначається комісійною судово-ме-
дичною експертизою [7]. У дітей стійка втрата загальної 
працездатності визначається, виходячи із загальних поло-
жень, тобто за тими ж самими правилами, що і в дорослих. 
У  інвалідів стійка втрата працездатності встановлюється 
як у практично здорових людей, незалежно від інваліднос-
ті та її групи. 

До  тяжких  тілесних  ушкоджень  відноситься  також 
ушкодження, що призвело  до  розвитку психічної  хворо-
би – будь-яке психічне захворювання, незалежно від його 
тяжкості, тривалості і ступеня виліковності. Сюди не від-
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носяться реактивні стани (психози, неврози), що пов’язані 
з даним ушкодженням. Ступінь тяжкості ушкодження, що 
викликало реактивний стан нервової системи, визначаєть-
ся  за ознакою тривалості розладу здоров’я. Діагноз пси-
хічного  захворювання  та  причинно-наслідковий  зв’язок 
між  ушкодженням  і  психічним  захворюванням,  що  роз-
винулось, встановлюється судово-психіатричною експер-
тизою.  Ступінь  тяжкості  такого  тілесного  ушкодження 
визначається  судово-медичним  експертом  з  урахуванням 
висновків цієї експертизи.

Переривання вагітності кваліфікується як тяжке ушко-
дження  незалежно  від  строку  вагітності,  якщо  перери-
вання її є наслідком заподіяних пошкоджень. Експертиза 
проводиться  комісійно,  за  участю  спеціаліста  акушера-
гінеколога.  Комісія  повинна  встановити:  а)  наявність  і 
характер травми; б) факт переривання вагітності; в) пря-
мий  причинний  зв’язок  між  травмою  та  перериванням 
вагітності  (необхідно  виключити  можливість  викидня  в 
результаті  індивідуальних  особливостей  або  хворобли-
вого стану організму вагітної жінки, вживання будь-яких 
лікарських речовин, втручання в порожнину матки). Для 
встановлення  зв’язку  переривання  вагітності  з  травмою 
судово-медичний  експерт  повинен  зібрати  анамнез  (іс-
торію стану  здоров’я)  зі  слів жінки,  оглянути  її,  а потім 
надіслати  вимогу  на  оригінали  медичних  документів  із 
жіночої  консультації,  лікувальних  і  пологових  закладів, 
куди  вона  зверталась  до нинішньої  вагітності  та  під  час 
вагітності, до і після травми. 

Переривання вагітності в першу її половину в здоро-
вої жінки від травми практично неможливе (особливо до 
10-тижневого  строку,  коли матка  міститься  в  порожнині 
таза  і надійно  захищена від  зовнішніх механічних впли-
вів).  Більш  імовірна  можливість  переривання  вагітності 
від значної травми в другій половині вагітності, коли від 
здавлення  живота,  сильного  удару  в  живіт  чи  в  ділянку 
статевих органів, від різкого падіння на сідниці можливий 
розрив навколоплідного міхура чи відшарування плаценти 
з наступним достроковим перериванням вагітності. Якщо 
розрив навколоплідного міхура чи відшарування плаценти 
з  відходженням навколоплідних  вод  чи  з маточною кро-
вотечею  виникли  одразу ж  чи  незадовго  після  травми  в 
жінки  з  необтяженим  акушерським  анамнезом  (здорової 
жінки),  експерт  має  підстави  для  встановлення  прямого 
зв’язку між травмою та перериванням вагітності.

Причиною  мимовільного  переривання  вагітності 
може бути недорозвиток матки, неправильне її положен-
ня,  запальні  захворювання матки та придатків,  звичний 
викидень  (як  наслідок  попередніх  багаторазових  абор-
тів,  перенесених  під  час  вагітності  інфекційних,  ендо-
кринних  захворювань,  резус-несумісність  крові  матері 
і  плода,  токсикозу  вагітності). До  захворювань, що мо-
жуть призвести до переривання вагітності, відносяться, 
перш  за  все,  гострі  та  хронічні  інфекційні  захворюван-
ня жінки  (грип,  тиф,  скарлатина,  бруцельоз,  токсоплаз-
моз, малярія,  сифіліс,  гепатити, туберкульоз, хронічний 
неврит  та  ін.).  До  переривання  вагітності  можуть  при-
зводити  хронічні  інтоксикації  (наркоманії,  алкоголізм), 
захворювання  ендокринної  системи  (зоб  щитоподібної 
залози, діабет), серцево-судинні захворювання (гіперто-
нічна хвороба, органічні захворювання серця (вади)), за-
хворювання крові (лейкози) та нервової системи (менін-

гіт, енцефаліт), пухлини матки та придатків, різні кісти 
й психічні розлади  (шизофренія,  афективні  стани, різні 
ступені олігофренії, деменція). 

Невиправне знівечення обличчя для кваліфікації ушко-
дження як тяжкого за даною ознакою необхідно встанови-
ти  три моменти: 1)  ушкодження повинно розміщуватися 
на обличчі чи у верхніх відділах передньо-бокових повер-
хонь шиї; 2) бути невиправним; 3) знівечувати обличчя. 

Перші  два  питання  вирішуються  судово-медичним 
експертом, третє – судом, інколи – слідчим. 

Під  час  проведення  експертизи  експерт  повинен  не 
тільки  встановити  характер  і  ступінь  тяжкості  самого 
ушкодження за  загальними критеріями  (розлад здоров’я, 
стійка втрата працездатності), але і вказати на виправність 
чи невиправність його. 

Під  виправністю  розуміється  значне  зменшення  про-
явів  патологічних  змін  (рубця,  деформацій,  порушень 
міміки  тощо)  з  часом  чи  під  дією  нехірургічних  засобів 
(впливом терапевтичних процедур). За умов необхідності 
застосування операційного втручання (проведення косме-
тологічної  операції)  для  ліквідації  наслідків  ушкоджень 
обличчя ушкодження вважається невиправним. Якщо за-
лишкові явища травми обличчя є невиправними, і слідчим 
чи  судом  вони  визнані  як  такі,  що  знівечують  обличчя, 
виходячи  із  загальноприйнятих уявлень про нормальний 
вигляд людини, то ушкодження оцінюється експертом як 
тяжке  [7]. Особистість потерпілого  (стать,  вік, професія, 
національність  тощо)  під  час  вирішення  цього  питання 
значення  не  має.  Тимчасове  знівечення  обличчя  тяжким 
тілесним ушкодженням не визнається.

Таким  чином,  встановлення  лікарем  –  судово-медич-
ним експертом тяжкого ступеня тілесного ушкодження є 
дуже важким процесом,  тому що він пов’язаний  зі  спіл-
куванням  із  хворою  людиною,  яка  знаходиться  інколи  в 
критичному стані або в стані психічного збудження. Треба 
мати  великій  досвід  в  області  експертизи живої  людини 
ще й тому, що нерідко виникають випадки , що пов’язані 
із симуляцією та самоушкодженнями або штучними хво-
робами. При цьому приводи можуть бути різними: спроба 
приховати  обставини,  пов’язані  з  подією  й  отриманням 
ушкоджень,  зміною  стану  здоров’я,  з  терміном  давнос-
ті ушкоджень, «прикрашення»  заключення в бік більшої 
тяжкості  та  ін. У  той же час  експерт не повинен  сприй-
мати  потерпілого  як  людину,  яка  завідомо  повідомляє 
неправдиві  відомості  і  намагається  ввести його  в  оману. 
Але вгадати чи припустити про оману підекспертного не-
можливо –  її  треба встановити та довести за допомогою 
об’єктивних даних. У кожному конкретному випадку су-
дово-медичний експерт має найбільш повно розібратися, 
застосовуючи  різні  методи  дослідження,  суворо  зістав-
ляючи  одержані  дані  з  поясненнями  підекспертного.  На 
підставі даних, що установлюються за допомогою медич-
них  знань,  експерт встановлює дійсній діагноз,  визначає 
характер  і  походження  ушкодження  чи  захворювання, 
з’ясовує обставини, що цікавлять слідство. 

Висновки. Висновки судово-медичних експертиз міс-
тять лише медичну оцінку наслідків злочинного діяння і 
саме в такому розумінні вони повинні оцінюватися слідчи-
ми та судами під час вирішення питання про доведеність 
винуватості особи в злочині, обставини його вчинення та 
про його кримінально-правову кваліфікацію.
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ДЕЯКІ ПиТАННЯ ВиЗНАЧЕННЯ ОСОБЛиВОСТЕЙ ПРОЦЕСУАЛьНОГО СТАТУСУ 
ОСОБи, ЩОДО МАЙНА ЯКОї ВиРІШУЄТьСЯ ПиТАННЯ ПРО АРЕШТ, 

А ТАКОЖ її ПРЕДСТАВНиКА В КРиМІНАЛьНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

SOME QUESTION ThE dEfINITION Of fEaTUrES 
Of ThE PrOCEdUraL STaTUS Of ThE PErSON ON whOSE PrOPErTy ThE QUESTION 

Of arrEST aNd ITS rEPrESENTaTIVE IN CrIMINaL PrOCEEdINgS

Корчева Т.В., 
кандидат юридичних наук, 

асистент кафедри кримінального процесу
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

У статті розглядаються деякі питання, що стосуються визначення особливостей процесуального статусу окремих осіб, які беруть участь 
у кримінальному провадженні. Аналізуються права й обов’язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, а також її 
представника. Усі проблемні питання розглядаються на основі теоретичних положень, які є базою для правозастосовної практики.

Ключові слова: учасник процесу, адвокат, процесуальний статус, кримінальне провадження, представник. 

В статье рассматриваются некоторые вопросы, касающиеся обозначения особенностей процессуального статуса отдельных лиц, 
которые принимают участие в уголовном производстве. Анализируются права и обязанности третьего лица, в отношении имущества 
которого решается вопрос об аресте, а также его представителя. Все проблемные вопросы рассматриваются на основе теоретических 
положений, которые являются основанием для правоприменительной практики. 

Ключевые слова: участник процесса, адвокат, процессуальный статус, уголовное производство, представитель.

In the article same questions concerning of peculiarity of the procedural status of individuals who are involved in criminal proceedings. 
Analyzes the rights and obligations of a person, on whose property the question of arrest, as well as its representative. All the problematic have 
been considered discussed in the article have been on the base of theoretical assumptions being the foundation enforcement practice.

Key words: participant of a process, lawyer, procedural status, criminal proceedings, representative.

Постановка проблеми. 28  лютого  2016  року  набув 
чинності Закон України «Про внесення змін до Криміналь-
ного та Кримінального процесуального кодексів України 
щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій до-
повіді Європейської комісії про стан виконання Україною 
Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візо-
вого  режиму  для  України,  стосовно  удосконалення  про-
цедури арешту майна і інституту спеціальної конфіскації»  
№ 1019-VIII (далі – Закон). 

Названим Законом до Кримінального (далі – КК), Кри-
мінального  процесуального  (далі  – КПК)  кодексів Укра-
їни були внесені  зміни щодо визначення понять: «спеці-
альна конфіскація» (ст. 96-1 КК України), «арешт майна», 
завдань і мети його застосування (ст. 170 КПК України). 
Окрім цього, окреслено коло учасників кримінального та 
судового провадження (п. п. 25, 26 ч. 1 ст. 3 КПК України). 

Багато із запропонованих у КК України, КПК України 
норм сьогодні ще не отримали практичного напрацюван-
ня.  Чимало  проблемних  питань  потребують  свого  вирі-
шення, що важливо як для теорії кримінального процесу-
ального права, так і для правозастосовної практики. 

Стан дослідження. Зміни, які були внесені Законом до 
КК України, КПК України, підштовхують до обговорення 
його основних положень, що вже має місце в юридичній 
літературі. Достатньо нагадати, що питанням,  які  стосу-
ються  запровадження  у  вітчизняне  законодавство  спеці-
альної  конфіскації,  приділяється  увага  в  роботах  таких 

сучасних дослідників, як С. Ковальова, О. Кондра, Д. Ло-
реш, Р. Сидоренко, О. Татаров, О. Тимохов, В. Цимбалюк,  
А. Ященко та ін.

Не  зупиняючись  детально  на  аналізі  правових  норм, 
які  нормативно  закріплюють  поняття  спеціальної  кон-
фіскації та підстави її застосування, вважаємо за доціль-
не розглянути процесуальні положення, що дають  змогу 
визначити процесуальний статус нового учасника кримі-
нального провадження – третьої особи, щодо майна якої 
вирішується питання про арешт. 

Загалом  проблеми,  що  стосуються  процесуального 
статусу  учасників  процесу,  захисту  їхніх  процесуаль-
них  інтересів, у світлі здійснення завдань кримінально-
го  судочинства  були  предметом  дослідження  в  працях  
С.  Альперта,  Л.  Богословської,  В.  Бринцева,  Т.  Варфо-
ломеєвої,  Ю.  Грошевого,  В.  Коновалової,  О.  Капліної,  
П.  Лупинської,  В.  Маринева,  М.  Маркуш,  Ю.  Стецов-
ського,  М.  Строговича,  А.  Туманянц,  Ю.  Хоматова,  
О. Шило, Ю. Яновича та ін. Унесення досліджуваним За-
коном змін і доповнень до КПК України в частині перед-
бачення нового учасника кримінального провадження – 
третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про 
арешт, вимагає пошуків нових поглядів на кримінальну 
процесуальну діяльність,  розробку  як уже наявних,  так 
і нових теоретичних  і практичних положень, що стосу-
ються  визначення  процесуального  статусу  осіб,  участь 
яких  у  кримінальному  провадженні  пов’язана  з  накла-
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денням арешту на майно, зокрема, з метою забезпечення 
спеціальної конфіскації.

Метою статті є дослідження проблемних питань визна-
чення процесуального статусу третьої особи, щодо майна 
якої вирішується питання про арешт, зокрема, з метою за-
безпечення  спеціальної  конфіскації,  окреслення  її  проце-
суальних прав і обов`язків. Окремо вважаємо за необхідне 
проаналізувати її право на правову допомогу, а також про-
цесуальний статус особи, яка надає правову допомогу. 

Виклад основного матеріалу.  Пріоритетним  напря-
мом  реформування  кримінального  судочинства  є  захист 
прав, свобод і законних інтересів учасників кримінально-
го провадження, завдання якого закріплені в статті 2 КПК 
України [1]. Це положення повністю відповідає ст. 3 Кон-
ституції України, практичне здійснення якої в криміналь-
ному  процесі  можливе  лише  за  наявності  усвідомлення 
кожною особою в ході кримінального провадження влас-
ного процесуального статусу, своїх процесуальних прав і 
шляхів їх реалізації. 

Певний  інтерес  для  дослідження  викликає  процесу-
альний статус третьої особи, щодо майна якої вирішується 
питання про арешт, окреслення її прав і обов’язків.

Так, третьою особою, щодо майна якої вирішується пи-
тання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридич-
на особа (ч. 1 ст. 64-2 КПК України), права та обов’язки 
якої виникають  із моменту звернення прокурора до суду 
з клопотанням про арешт майна (ч. 2 ст. 64-2 КПК Укра-
їни),  на майно  якої  (у  випадку  забезпечення  спеціальної 
конфіскації)  накладається  арешт,  за  наявності  достатніх 
підстав уважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіс-
кації  у  випадках, передбачених КК України  (ч.  4  ст.  170 
КПК України).

Додамо, що вказана особа має права та обов’язки, пе-
редбачені  КПК України  для  підозрюваного,  обвинуваче-
ного, в частині, що стосуються арешту майна (ч. 3 ст. 64-2 
КПК України). З огляду на зазначене цілком виправданою, 
на нашу думку, є позиція законодавця щодо зарахування 
третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про 
арешт, до учасників кримінального й судового проваджен-
ня. Це відбито в п. п. 25  і 26 ч. 1 ст. 3 КПК України, де 
міститься їх перелік [2].

Зауважимо, що в наукових колах предметом наукового 
осмислення  є  питання щодо  вдосконалення  процесуаль-
ного статусу третьої особи, щодо майна якої вирішується 
питання про арешт. Зокрема, О. Татаров висловлює таку 
думку:  проблемою  є  те,  що,  відповідно  до  ч.  2  ст.  64-2 
КПК України, процесуальний статус третьої особи, щодо 
майна якої вирішується питання про арешт, виникає з мо-
менту  звернення  прокурора  до  суду  з  клопотанням  про 
арешт  майна.  Залишається  відкритим  питання  статусу 
такої особи в разі відмови в арешті майна чи повернення 
судом  клопотання  сторони  обвинувачення  з  підстав  не-
відповідності клопотання вимогам закону. За таких умов 
фактично особа, яка набула прав підозрюваного, обвину-
ваченого,  не може бути допитана  як  свідок,  адже  свідок 
зобов’язаний надати показання про відомі йому обставини 
кримінального провадження. Водночас на підозрюваного, 
обвинуваченого  такого  обов’язку  законом  не  покладено. 
Загальновідомо, що в кримінальному провадженні статус 
особи повинен бути визначеним, оскільки особа не може 
бути одночасно підозрюваним, свідком,  третьою особою 
чи потерпілим [3]. Підтримуючи позицію науковця щодо 
наявності  проблеми  у  визначенні  процесуального  стату-
су  третьої  особи, щодо майна  якої  вирішується  питання 
про арешт, зауважимо, що випадки, вказані науковцем, не 
можуть  перешкоджати  допиту  зазначеної  особи  як  свід-
ка. Додамо, що її допит як свідка повинен відбуватися за 
правилами допиту підозрюваного, обвинуваченого, тобто 
без  попередження  про  кримінальну  відповідальність  за  
ст. 384, 385 КК України (завідомо неправдиве показання та 
відмова від давання показань). 

Нагадаємо,  що  загалом  процесуальний  статус  кожного 
учасника кримінального провадження (а третя особа зарахо-
вана до їх кола) ґрунтується на нормах, які визначають про-
цесуальні права й обов’язки, гарантії цих прав і обов’язків, а 
також відповідальність за їх виконання. Що стосується про-
цесуальних прав і обов’язків третьої особи, щодо майна якої 
вирішується  питання  про  арешт,  то ще  раз  нагадаємо, що 
вона наділена правами та обов’язками, передбаченими КПК 
України для підозрюваного, обвинуваченого, в частині, що 
стосуються арешту майна. Варто пам’ятати, що арешт май-
на входить до переліку заходів забезпечення кримінального 
провадження, які мають як процесуальний, так і виражений 
примусовий характер, з обмеженням прав і свобод особи, що 
пов’язано з їх застосуванням [4, с. 256, 290]. 

Сказане  зумовлює надання  третій  особі, щодо майна 
якої вирішується питання про арешт, кваліфікованої пра-
вової допомоги. Це право гарантовано закріпленням у ч. 4 
ст. 64-2 КПК України нормативного положення, відповід-
но до якого представником третьої особи, щодо майна якої 
вирішується питання про арешт, може бути 1) особа, яка 
в  кримінальному  провадженні  має  право  бути  захисни-
ком; 2) керівник чи інша особа, уповноважена законом або 
установчими документами, працівник юридичної особи за 
довіреністю, якщо власником майна, щодо якого здійсню-
ється арешт, є юридична особа. 

Окреслюючи коло документів, якими мають бути під-
тверджені повноваження представника (якщо представни-
ком третьої особи, щодо майна якої вирішується питання 
про  арешт,  є  особа,  яка має право бути  захисником),  за-
конодавець указує на документи, передбачені ст. 50 КПК 
України, що дає право зробити висновок, що представни-
ком є адвокат.

Аналізуючи  в  цьому  руслі  положення  Закону,  заува-
жимо, що  існують декілька проблем,  які  стосуються  ви-
значення  процесуального  статусу  представника  третьої 
особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт. 
Визнаючи  безперечну  прогресивність  положень  дослі-
джуваного  Закону,  усе  ж  висловимо  думку,  що  позиція 
законодавця, викладена в ч. 4 ст. 64-2 КПК України, від-
повідно до якої як представник третьої особи, щодо майна 
якої вирішується питання про арешт, може бути особа, яка 
в кримінальному провадженні має право бути захисником, 
є неприпустимою. 

Відразу відмітимо, що, виходячи з положень п. п. 25 і 
26 ч. 1 ст. 3 КПК України, представник і захисник – це різ-
ні учасники кримінального й судового провадження. Але 
заради справедливості варто відмітити, що представника 
та захисника об’єднує те, що процесуальна діяльність за-
хисника й процесуальна діяльність представника спрямо-
вані в кримінальному провадженні на здійснення функції 
захисту інтересів особи.

Загалом питання щодо  визначення функції  захисту  в 
кримінальному провадженні  в  тому чи  іншому ракурсах 
уже  було  предметом  наукового  осмислення.  Зокрема,  
П. Маланчук уважає функцією захисту лише ту частину 
кримінально-процесуальної  діяльності,  яка  спрямова-
на  на  захист  прав  та  інтересів  підозрюваного,  обвину-
ваченого,  підсудного  [5].  Дещо  схожу  позицію  займає  в 
цьому  питанні  І.  Гловюк,  визначаючи  функцію  захисту 
як  зумовлений  завданнями  кримінального  провадження 
напрям  діяльності  підозрюваного,  обвинуваченого  (під-
судного),  засудженого,  виправданого,  особи,  щодо  якої 
ведеться  провадження  із  застосування  примусових  захо-
дів  медичного  або  виховного  характеру,  їхніх  законних 
представників і захисників, яка спрямована на заперечен-
ня  законності  й  обґрунтованості  кримінального  переслі-
дування,  виявлення  обставин, що  спростовують  підозру, 
виправдовують обвинуваченого (підсудного), виключають 
або  пом’якшують  його  відповідальність,  пом’якшують 
покарання та  інші наслідки засудження особи, на охоро-
ну особистих і майнових прав, на сприяння застосуванню 
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інституту  реабілітації,  а  також недопущення порушень  і 
необґрунтованих обмежень прав і свобод під час застосу-
вання  заходів  забезпечення  кримінального  провадження, 
що  реалізується  за  допомогою  кримінально-процесуаль-
них засобів у формі, регламентованій кримінальним про-
цесуальним законодавством [6].

На  нашу  думку,  функція  захисту  –  це  вид  реалізації 
права на правову допомогу, що повинна гарантуватися не 
тільки  особі,  притягнутій  до  кримінальної  відповідаль-
ності,  а й  іншим особам, які беруть участь у криміналь-
ному провадженні. Відповідно до цього, функція захисту 
розглядається нами як діяльність учасників процесу, їхніх 
захисників, представників, законних представників, спря-
мована  на  спростування  підозри,  обвинувачення,  вияв-
лення обставин, що виправдовують підозрюваного, обви-
нуваченого, засудженого, виправданого або пом’якшують 
їхню відповідальність, представництво інтересів, а також 
надання учасникам процесу правової допомоги й охорону 
їхніх особистих і майнових прав.

Незважаючи на  те що процесуальна  діяльність пред-
ставника й захисника спрямована на захист інтересів осо-
би, виходячи зі змісту п. п. 25, 26 ч. 1 ст. 3 КПК України, 
доводиться констатувати, що це різні учасники криміналь-
ного провадження, як ми вже й зазначали.

Так, ч. 1 ст. 45 КПК України наголошує, що захисником 
є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинува-
ченого,  засудженого,  виправданого,  особи,  стосовно  якої 
передбачається застосування примусових заходів медично-
го чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх 
застосування, а також особи, стосовно якої передбачається 
розгляд питання про видачу  іноземній державі  (екстради-
цію). Отже, діяльність адвоката-захисника стосується саме 
до  тих  учасників  кримінального  провадження,  які  при-
тягуються  або  притягувалися  (маємо  на  увазі  виправда-
ного)  до  кримінальної  відповідальності,  у  процесуальних 
правах  яких  є  право  на  захист,  і  це  право  забезпечується 
суб’єктами,  котрі  провадять  кримінальне  провадження. 
Саме це  відокремлює  захисника  як  учасника  процесу  від 
інших осіб, які теж надають у кримінальному провадженні 
юридичну (правову) допомогу, але  іншим учасникам про-
цесу й повинні мати у зв’язку з цим інше найменування.

У  кримінальному  провадженні  право  отримати  пра-
вову допомогу поряд із особами, які притягуються (або 
притягувалися) до кримінальної відповідальності, мають 
потерпілий,  цивільний  позивач,  цивільний  відповідач, 
свідок, третя особа, щодо майна якої вирішується питан-
ня про арешт. Але надання правової допомоги вказаним 
учасникам кримінального провадження діє поза межами 
забезпечення  права  на  захист  (класичного  захисту),  у 
зв’язку  з  чим  застосування  терміна  «захисник»  непри-
пустимо.  На  підтвердження  власної  позиції  наведемо  
ч. 4 ст. 20 КПК України, у якій зазначено: «Участь у кри-
мінальному  провадженні  захисника  підозрюваного,  об-
винуваченого,  представника  потерпілого,  представника 
третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про 
арешт, не звужує процесуальних прав підозрюваного, об-
винуваченого,  потерпілого,  третьої  особи,  щодо  майна 
якого вирішується питання про арешт». Спираючись на 
вищезазначене  нормативне  положення,  варто  констату-
вати, що законодавець уважає захисника підозрюваного, 
обвинуваченого і представника третьої особи, щодо май-
на якої вирішується питання про арешт, різними особами 
в  кримінальному  провадженні.  Відмітимо,  що,  розгля-
даючи це нормативне положення під  іншим кутом зору, 
дослідники слушно вказують, що законодавець допускає 
змішування  понять  захисту  й  інших  видів  адвокатської 
діяльності.  Зокрема,  як  зазначається,  у  ч.  4  ст.  20 КПК 
України є вказівка на потерпілого та його представника в 
положеннях засади забезпечення права на захист, що дає 
змогу безпідставного розширення кола суб’єктів захисту 
[7, c. 92]. 

Отже,  перекручування  кримінально-процесуальних 
положень,  змішування  понять  «представник»  і  «захис-
ник», відсутність чіткого визначення процесуального ста-
тусу кожного з учасників процесу призведе до виникнення 
проблем у ході практичного їх застосування.

Варто наголосити, що особа, яка надає правову допо-
могу  третій  особі,  щодо  майна  якої  вирішується  питан-
ня  про  арешт,  і  є  її  представником,  не має  права  бути  в 
кримінальному провадженні захисником. Відтак доречно  
в ч. 4 ст. 64-2 КПК України слова «особа, яка у криміналь-
ному  провадженні  має  право  бути  захисником»  виклю-
чити.  Текст  викласти  в  такій  редакції:  «Представником 
третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про 
арешт, може бути: адвокат» (далі – по тексту). 

Нагадаємо, що, відповідно до ч. 6 ст. 64-2 КПК Укра-
їни,  представник  користується  процесуальними  правами 
третьої особи, щодо майна якої  вирішується питання про 
арешт, інтереси якої він представляє. Щодо процесуальних 
обов’язків, то представник разом із третьою особою, щодо 
майна  якої  вирішується  питання  про  арешт,  зобов’язані  
1) прибувати за викликом до прокурора, суду, а в разі не-
можливості  своєчасного  прибуття  завчасно  повідомляти 
про це, а також про причини неможливості прибуття; 2) не 
перешкоджати  встановленню  обставин  учинення  кримі-
нального правопорушення; 3) не розголошувати без дозво-
лу прокурора, суду відомості, які стали їм відомі у зв’язку з 
участю в кримінальному провадженні і які становлять охо-
ронювану  законом  таємницю.  Вищевикладене  зумовлює 
доцільність зарахування представника третьої особи, щодо 
майна  якої  вирішується  питання про  арешт,  до  учасників 
кримінального й судового провадження, про що внести від-
повідні доповнення в п. п. 25 і 26 ч. 1 ст. 3 КПК України.

Отже,  на  підставі  викладеного  можна  зробити  такі  
висновки.

Досліджено процесуальний статус третьої особи, щодо 
майна  якої  вирішується  питання  про  арешт,  якою  може 
бути будь-яка фізична або юридична особа  (ч. 1 ст. 64-2 
КПК України), котра є учасником кримінального й судо-
вого провадження (п. п. 25 і 26 ч. 1 ст. 3 КПК України), на 
майно якої  (у  разі  забезпечення  спеціальної  конфіскації) 
накладається арешт, за наявності достатніх підстав уважа-
ти, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випад-
ках, передбачених КК України (ч. 4 ст. 170 КПК України). 

Проаналізовано право третьої особи, щодо майна якої 
вирішується  питання  про  арешт,  на  правову  допомогу. 
Розглянуто питання щодо визначення процесуального ста-
тусу представника. 

Аргументовано, що позиція законодавця, викладена в 
ч. 4 ст. 64-2 КПК України, відповідно до якої представни-
ком третьої особи, щодо майна якої вирішується питання 
про арешт, може бути особа, яка в кримінальному прова-
дженні має право бути захисником, є неприпустимою. За-
пропоновано в ч. 4 ст. 64-2 КПК України слова «особа, яка 
у  кримінальному  провадженні  має  право  бути  захисни-
ком» виключити. Текст викласти в такій редакції: «Пред-
ставником  третьої  особи,  щодо  майна  якої  вирішується 
питання про арешт, може бути: адвокат» (далі – по тексту).

Доводиться,  що  представника  третьої  особи,  щодо 
майна якої вирішується питання про арешт, варто зараху-
вати до кола учасників кримінального й судового прова-
дження, про що внести відповідні доповнення до п. п. 25 і 
26 ч. 1 ст. 3 КПК України. 

Надано  визначення функції  захисту. Так, функція  за-
хисту – це вид реалізації права на правову допомогу, що 
повинна  гарантуватися  не  тільки  особі,  притягнутій  до 
кримінальної відповідальності, а й іншим особам, які бе-
руть участь у кримінальному провадженні. 

Авторські  пропозиції  щодо  внесення  змін  до  деяких 
норм КПК України, які стосуються процесуального стату-
су  третьої  особи, щодо майна  якої  вирішується  питання 
про арешт, а також її представника, сподіваємося, сприя-
тимуть удосконаленню вітчизняного кримінального про-
цесуального законодавства.
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Розглянуті основні питання щодо дослідження переробленої та саморобної вогнепальної зброї, види та способи їх переробки. Окрес-
лено криміналістичне дослідження перероблених стартових та газових пістолетів і револьверів. 

Ключові слова: саморобна, перероблена вогнепальна зброя, перероблені стартові та газові пістолети та револьвери, саморобний 
ствол, видалення перетинки або втулки, патрони.

Рассмотрены основные вопросы исследования переделанного и самодельного огнестрельного оружия, виды и способы их передел-
ки. Очерчено криминалистическое исследование переделанных стартовых и газовых пистолетов и револьверов.

Ключевые слова: самодельное, переделанное огнестрельное оружие, переделанные стартовые и газовые пистолеты и револьверы, 
самодельный ствол, удаление перепонки или втулки, патроны.

The basic question of the study processed and home-made firearms, types and methods of processing. Outlined forensic investigation 
recycled starting gas and Peace toletiv and revolvers.

Key words: homemade, recycled firearm re-start were committed and gas pistols and revolvers, homemade barrel, removing the membrane 
or bushing.

Постановка проблеми.  Останнім  часом  спостеріга-
ється  значне  зростання  кількості  злочинів  із  застосуван-
ням сигнальних, стартових та газових пістолетів і револь-
верів,  які  за  своїм  зовнішнім  виглядом  і  конструкцією 
схожі  зі  зразками  бойової  зброї,  але  призначені  для  від-
стрілу газових (заряджених речовинами сльозоточивої та 
дратівної дії) й холостих (шумових) набоїв для самообо-
рони, а також освітлювальних ракет  (феєрверків), подачі 
звукових і світлових сигналів. Деякі з них розроблені на 
базі відомих зразків бойової зброї і повторюють не тільки 

зовнішній вигляд, а й конструкцію основних механізмів і 
деталей. 

Стан дослідження проблеми. Загальні  проблеми  екс-
пертних  досліджень  вогнепальної  зброї  вивчали:  М.І.  Ав-
дєєв, М.С. Артамонов, М.М. Басов, В.Є. Бергер, В.М. Боль-
шаков,  І.В.  Виноградов,  В.Ф.  Гущин,  І.А.  Дворянський,  
О.Б.  Жук,  В.В.  Зирянов,  М.М.  Зюськін,  І.М.  Козаченко,  
В.А. Комаха, А.В. Кофанов, Ю.О. Крапівкін, Ю.М. Кубиць-
кий, С.Д. Кустанович, С.В. Куценко, А.С. Лазарі,  І.В. Ма- 
каров,  С.М.  Матвєєв,  Ю.Л.  Носко,  В.А.  Ручкін,  І.О.  Са-
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пожников,  Є.І.  Сташенко,  Х.М.  Тахо-Годі,  Є.М.  Тихонов,  
О.І. Устинов, В.Ф. Черваков та інші вчені. 

Актуальність теми дослідження полягає в необхіднос-
ті  правильного  криміналістичного  дослідження  зазначеної 
категорії  зброї. Необхідним є визначення найпоширеніших 
способів переробки пістолетів та револьверів, з яких найчас-
тіше вчиняються злочини, а також вирішення проблеми бо-
ротьби з незаконним обігом вогнепальної зброї на території 
Україні.

Мета статті – визначити найпоширеніші способи пере-
робки об’єктів у вогнепальну зброю та види перероблених 
пістолетів, з яких частіше вчиняють злочини. Описати деякі 
аспекти судово-балістичних досліджень таких видів вогне-
пальної зброї, надати рекомендації з техніки безпеки. 

Виклад основного матеріалу. Як  засвідчує  практика, 
на  експертизу  переважно  надходять  перероблені  пістолети 
«Zoraki», «Atmaka», «Kral», «Blow», які згідно з маркуваль-
ними позначеннями класифікуються як сигнальні (стартові).

Такі пістолети можуть бути двох типів конструкції:  із  за-
глушеним металевою незйомною заглушкою каналом ствола; зі 
ствольною втулкою, яка може легко вилучатися з каналу ствола, 
через що їх відносять до категорії вогнепальної зброї [1].

Спрощена конструкція пістолетів зі зйомною ствольною 
втулкою, доступна ціна та можливість вільного придбання в 
неспеціалізованих торговельних закладах зумовлюють їх по-
пит серед різних верств населення.

Особливості конструкції таких пістолетів, зокрема ство-
ла,  дозволяють  здійснити швидку,  технічну,  нескладну  пе-
реробку  з  категорії  сигнальних  (стартових)  у  вогнепальну 
зброю (найчастіше викручують заглушки з дульної частини 
каналу ствола звичайним побутовим інструментом без вне-
сення  незворотних  змін,  а  в  деяких  випадках  замінюють 
ствол).

Переробляють майже всі моделі газових пістолетів, уста-
новлюючи саморобний ствол, видаляючи одну чи кілька пе-
ретинок або втулок.

Отже, такі пістолети дозволяють провадити постріли па-
тронами калібру 9 мм Р.А., спорядженими гумовими чи ана-
логічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної  дії  (Терен-3Ф,  ПНД-9П,  Терен-3П,  Форт-Р, 
АЕ-9  тощо)  або  саморобними  патронами,  встановлюючи 
шротини  діаметром  майже  6,2  мм  у  холості  (шумові)  на-
бої. При цьому швидкість польоту снарядів під час стріль-
би саморобними набоями становить 300 м/с, внаслідок чого 
пістолети  мають  достатню  для  ураження  людини  питому 
кінетичну енергію стріляних куль і належать до категорії не-
стандартної вогнепальної зброї [2, с. 192–195].

На територію України останніми роками великими парті-
ями надходить зброя західних фірм, яка за зовнішнім вигля-
дом і конструкційними особливостями багато в чому подібна 
до газових пістолетів і револьверів, але стріляє набоями, спо-
рядженими шротом, як правило, діаметром від 1-2 мм. 

Сама по собі газова зброя як вітчизняного, так і інозем-
ного виробництва, незважаючи на зовнішню схожість із бо-
йовими зразками, а іноді й будучи точною їх копією, не на-
лежить до вогнепальної і призначена для активного захисту 
та оборони людини від нападу.

Переробка газових пістолетів і револьверів для застосу-
вання  боєприпасів  має  кримінальний  характер  і  змінює  їх 
призначення.  Такі  зразки  зі  зброї  самозахисту  перетворю-
ються на бойову (використовувану для злочинних цілей), на-
буваючи критерії вогнепальності, зброярності та надійності, 
обов’язкові для віднесення будь-якої зброї до вогнепальної.

За зовнішнім виглядом вона майже не відрізняється від 
газової, але на ній відсутнє клеймо «PTB». Клеймо «PTB» на 
затворі або на рамі зброї іноземного виробництва свідчить, 
що ця модель пройшла випробування на відповідність вимо-
гам безпеки у Федеральній службі фізико-технічного контро-
лю (м. Браушвейг, Німеччина) – однієї з провідних лаборато-
рій в Європі з випробування на безпеку ручної вогнепальної 
зброї та зброї самооборони [3].

Розробники  методики  криміналістичного  дослідження 
газових пістолетів і револьверів розглядають їх як вид зброї 
несмертельної дії, призначеної для тимчасового виведення з 
ладу живої сили викиданням газодимної хмари із суміші ре-
човин сльозоточивої чи дратівної дії за рахунок вибухового 
загоряння пороху або речовини, що його замінює [4].

Відповідно до ДСТУ 7841003-97 газовою є зброя, при-
значена для викидання суміші сльозоточивої та дратівної дії 
із застосуванням газового патрону.

У 90-х рр. минулого століття через недосконале правове 
врегулювання питань обігу зброї на територію України вве-
зено велику кількість газових пістолетів і револьверів, які за 
своїми конструктивними особливостями не відповідають ви-
могам до такої категорії зброї, можуть легко перероблятися 
під бойовий набій, а деякі його види (це стосується й певних 
зразків вітчизняного виробництва) дозволяють стріляти боє-
припасами без будь-якої переробки

Найчастіше  вилучають  перероблені  газові  пістолети 
моделей 6П37  (ІЖ-78)  і  6П42  (ІЖ-79),  а  також револьвери 
«Гран» і «Страж» виробництва Росії [5]. 

Чимало зброї переробляється злочинцями з таких поши-
рених моделей газових пістолетів  і револьверів  іноземного 
виробництва, як Valtro-85 Combat, Walther Super P-35, МЕ-38 
й ін. Принцип роботи ударно-спускового механізму, а також 
основні конструктивні характеристики частин (за винятком 
стволів) пістолетів ІЖ-78 та ІЖ-79 майже не відрізняються 
від ПСМ і ПМ відповідно, тобто їх легко можна переробити 
для стрільби патронами калібру 5,45 мм та 9 мм відповідно. 
Зі зброї самозахисту газові пістолети і револьвери перетво-
рюються в знаряддя вбивства, тому інформація про злочини 
з її застосуванням займає дедалі більше місця в статистич-
них даних МВС. Під час реєстрації або перереєстрації газо-
вої зброї не завжди виявляють факти переробки окремих її 
зразків. Це можуть  установити  тільки фахівці  зі  зброї  або 
судової балістики.

Із  вилученої  саморобної  зброї  безсумнівними лідерами 
є  однозарядні.  ЇЇ  кількість,  що  надходить  на  дослідження, 
а  також  типовість  конструкції  дозволяють  з  упевненістю 
стверджувати, що з розряду атипової сформувався самостій-
ний тип вогнепальної зброї спрощеної конструкції. Крім піс-
толетів-ручок, значного розповсюдження набули саморобні 
пістолети, револьвери, пістолети-кулемети та  ін. Найпоши-
реніші калібри – 5,6 мм під патрони кільцевого запалення і 9 
мм пістолетні патрони до ПМ.

З метою централізації та узагальнення даних про таку ка-
тегорію зброї 2002 р. відділ балістичних і трасологічних екс-
пертиз ДНДЕКЦ МВС України створив автоматизовану базу 
даних «Саморобна зброя». До цієї бази вносять зображення 
зброї та її деталей, докладну інформацію про них, зокрема 
розмірні характеристики, конструктивні особливості, прин-
цип дії автоматики, використовуваний патрон тощо. База да-
них станом на 01 січня 2015 р. містила 1586 одиниць зброї і 
вже довела доцільність її створення і результативність засто-
сування. Так,  використовуючи дані про конструкцію зброї, 
застосовуваної  під  час  вчинення  тяжкого  злочину  в  Доне-
цьку – нападу на відділення банку, встановлено, що однотип-
ні зразки пістолетів застосовувалися і вилучалися й в інших 
областях України, що свідчить про єдине їх походження. До 
того ж, отримані додаткові дані для розкриття та розсліду-
вання цих злочинів.

Коли експерту на дослідження надходить саморобна або 
перероблена зброя, йому ставлять такі запитання: «Чи є на-
даний  на  дослідження  предмет  вогнепальною  зброєю?  Чи 
придатний наданий на дослідження предмет для проведення 
пострілів? Яким способом виготовлений предмет?»

У процесі попереднього дослідження він вивчає зміст по-
станови про призначення експертизи. Особливу увагу при-
діляє обставинам справи, пов’язаним з умовами вилучення 
зброї,  звертає  увагу  на  те,  скільки  часу минуло  з моменту 
вчинення злочину та ін. З’ясовує зміст поставлених запитань, 
за необхідності уточнює і коректує їх формулювання. Пере-
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віряє стан упаковки і відкриває її. Установлює відповідність 
наданих на дослідження об’єктів, зазначених у постанові про 
призначення експертизи. Акцентує увагу на положенні дета-
лей ударно-спускового, запобіжного механізмів, сигнальних 
пристроїв, перевіряє, чи немає набою в патроннику та чи не 
споряджений набоями магазин. Указує всі пошкодження, де-
фекти зброї, фіксує їх фотоапаратом, оскільки саморобна та 
перероблена зброя має невідомі балістичні характеристики. 
У  результаті  експериментальної  стрільби  може  відбутися 
сильна деформація і руйнування предмета (що обов’язково 
відображають у висновку експерта). 

На стадії огляду зброї допускається її неповне розбиран-
ня. Але в зброї, виготовленої саморобним способом, меха-
нізми та елементи конструкції часто з’єднуються між собою 
заклепками,  зварюванням,  ізоляційною  стрічкою,  дротом, 
цвяхами.  Отже,  неповне  розбирання  таких  предметів  зро-
бити неможливо без руйнування конструкції, як і здійснити 
повний опис елементів конструкції предмета, якщо доступ 
до них  ускладнений. Якщо провадять неповне  розбирання 
саморобної, переробленої зброї, яка має частини іншої зброї 
(вогнепальної, газової, пневматичної), звертають увагу на на-
явність маркувальних позначень і їх зміст, оскільки вони мо-
жуть містити інформацію про модель та калібр зброї, що до-
поможе виявити факти втрат, крадіжок, застосування зброї, 
деталі якої використовувалися.

Предмет, що  надійшов  на  дослідження  як  вогнепальна 
зброя,  має  відповідати  певним  вимогам,  тобто  містити  всі 
властиві йому основні частини (ствол, запірний та запальний 
пристрої)  і  відповідати  критеріям  вогнепальності,  зброяр-
ності та надійності.

Вогнепальність  передбачає  використання  для  метання 
снаряда сили тиску газів, що утворилися при згорянні пороху 
або його замінників.

Зброярність – конкретне цільове призначення, ураження 
цілі й достатню вражаючу здатність. 

У  криміналістиці  вражаючу  здатність  зброї  оцінюють 
за  здатністю кулі  заподіяти проникне тілесне ушкодження, 
що залежить від низки чинників: кінетичної енергії кулі,  її 
конструкції,  форми  головної  частини  і  площі  поперечного 
перерізу.

Надійність передбачає проведення понад одного пострі-
лу без руйнування об’єкта або пошкодження конструкції [6]. 

Розряджаючи  дульно-зарядну  зброю,  розраховану  на 
роздільне досилання в камеру згоряння метального заряду і 
снаряда, наявність заряду визначають порівнянням довжини 
ствола від дульного зрізу до запального отвору і незаповне-
ної  частини  каналу  ствола,  виміряних,  наприклад, шомпо-
лом. Перед розряджанням метальний заряд змочують водою 
через канал ствола до його появи через запальний отвір. Піс-
ля цього через дульну частину ствола за допомогою шомпола 
витягують пижі, снаряд, метальний заряд. Елементи споря-
дження зберігають, щоб після їх вивчення споряджати зброю 
для експериментальних пострілів.

Якщо  в  результаті  вивчення  об’єкта  встановлено  кон-
структивні  особливості  набоїв,  необхідних  для  проведен-

ня пострілів (стрільби)  із нього, але таких набоїв немає в 
розпорядженні експерта і їх не може надати ініціатор при-
значення експертизи, експерт провадить експериментальну 
стрільбу  набоями-замінниками  або  способом  роздільного 
спорядження.

Обирають набої-замінники  з  огляду на: форму  і  розмі-
ри патронника; розміри та особливості каналу ствола; роз-
міщення  центру  бійка;  особливості  пристрою  запирання 
каналу  ствола  тощо. Використовуючи набої-замінники  для 
першої серії експериментальних пострілів, метальний заряд 
у них  зменшують наполовину. У разі необхідності для на-
ступних пострілів маса порохового заряду збільшуватиметь-
ся до первинної. 

Ознаками переробки зброї під нештатні боєприпаси мо-
жуть  бути:  збільшений  (розточений)  патронник,  ствол  або 
камори барабана револьвера, суцільне розточування каналу 
ствола – для використання набоїв  із кулями більшого калі-
бру; вставки в канал і патронник ствола або в камори бара-
бана. На поверхнях ствола зазвичай залишаються сліди у ви-
гляді вм’ятин із характерним малюнком від лещат або інших 
пристосувань, якими він затискався під час розсвердлюван-
ня, а також подряпин і зрушень металу через перевертання 
деталей у кріпленні [6].

Перед  експериментальною  стрільбою  із  саморобної  і 
переробленої  вогнепальної  зброї  доцільно  провести  серію 
експериментальних  наколювань  гільз  (капсулів).  Це  дасть 
можливість дізнатися про особливості  здійснення пострілу 
з конкретного екземпляра зброї. 

Експериментальні постріли набоями-замінниками і спо-
собом  роздільного  спорядження  (через  недостатню  надій-
ність конструкції) здійснюють тільки зі зброї, встановленої в 
пристрій для відстрілу з дистанційним управлінням.

Якщо з’ясовано, що зброя непридатна до стрільби, екс-
перт не має обмежуватися висновками про стан вогнепаль-
ної зброї на момент, коли вона надійшла на експертизу. Для 
повноти дослідження він зобов’язаний з’ясувати можливість 
приведення зброї в стан, придатний до стрільби, і зробити всі 
необхідні для цього дії. 

Якщо при цьому не вносяться суттєві й незворотні зміни 
в конструкцію зброї і не потрібні спеціальні матеріали та об-
ладнання, в порядку ініціативи експерт може усунути дефек-
ти і продовжити дослідження в розумних межах.

Коли в процесі огляду і перевірки взаємодії частин і меха-
нізмів установлено, що зброя непридатна до стрільби і при-
вести її у придатний стан неможливо, минаючи експеримент, 
роблять  повне  розбирання,  а  висновок  про  несправність  і 
непридатність до стрільби формують тільки на підставі ви-
вчення матеріальної частини.

Висновки. На часі – систематизація інформації, отрима-
ної в процесі вивчення окресленої категорії зброї. Це спри-
ятиме  підвищенню  якості  судово-балістичних  експертиз, 
обґрунтованості  та  доказової  цінності  висновків,  а  також 
ефективному їх використанню в слідчій та судовій практиці 
під час розслідування злочинів, пов’язаних із застосуванням 
вогнепальної зброї і набоїв до неї. 
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Розглянуто та описано ознаки, що відображаються в слідах на стріляних гільзах та снарядах переробленої зброї, механізм утворен-
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Рассмотрены и описаны признаки, которые отражаются в следах на стреляных гильзах и снарядах переделанного оружия, механизм 
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Considered and described symptoms that appear in the wake of cartridge cases and projectiles recycled weapons, the mechanism  
of formation of traces when charging weapon when firing weapons traces, traces with extraction sleeve, means to detect and study.
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Постановка проблеми.  Для  того,  щоб  розслідувати 
злочин,  вчинений  із  застосуванням  переробленої  вогне-
пальної зброї, необхідно чітко мати уявлення про механізм 
утворення слідів, засоби фіксації та дослідження. Під час 
огляду місця події саме ці джерела інформації заслугову-
ють на особливу увагу. Проводити огляд і дослідження не-
обхідно із залученням спеціаліста. Вид слідів, особливості 
їх розміщення допоможуть розв’язати багато питань, які 
постають  перед  слідчим. Крім  того, фіксація  їх  забезпе-
чить  успішне  проведення  судово-балістичної  експертизи 
та інших судових експертиз.

Стан дослідження проблеми. Науковими досліджен-
нями  в  галузі  криміналістичної  балістики  займалися  
М.І. Авдеєєв, М.С. Артамонов, М.М. Басов, В.Є. Бергер, 
І.В. Віноградов, В.Ф. Гущин, І.А. Дворянський, О.Б. Жук,  
М.М. Зюськін, В.А. Комаха, Ю.М. Кубицький, С.Д. Кус- 
танович,  О.С.  Лазарі,  І.В.  Макаров,  С.М.  Матвеєв,  
Ю.Л. Носко, В.А. Ручкін, І.О. Сапожніков, Е.І. Сташенко, 
Х.М. Тахо-Годі, Є.М. Тіхонов, О.І. Устінов, В.Ф. Черваков 
та багато інших вчених-криміналістів.

Криміналістичне  дослідження  може  бути  направ-
лене як на дослідження самої  зброї безпосередньо  (на 
предмет, чи є вона вогнепальною, до якого типу вогне-
пальної  зброї  вона  відноситься,  її  балістична  характе-
ристика, наявність чи відсутність факту пострілу з цієї 
зброї, переробки, справність зброї, здатність до пострі-
лу та самопострілу тощо), так і на дослідження патро-
нів, в тому числі стріляних куль та гільз, на досліджен-
ня слідів пострілу.

Мета статті  –  вивчення  слідів  застосування  вогне-
пальної зброї, що є важливою складовою судової балісти-
ки як одного з розділів криміналістики.

Виклад основного матеріалу. Об’єктом  досліджен-
ня є сліди застосування переробленої вогнепальної зброї. 
Предметом вивчення є теоретичні положення судової ба-
лістики щодо виявлення, визначення, фіксації і вилучення 
слідів застосування переробленої вогнепальної зброї. 

З огляду на поставлену мету передбачені такі завдання 
дослідження:

1)  дослідити  зміст  поняття  слідів  застосування  пере-
робленої вогнепальної зброї;

2) з’ясувати механізм утворення слідів на переробле-
ній вогнепальній зброї;

3) визначити особливості процесів виявлення, фіксації 
і вилучення слідів застосування переробленої вогнепаль-
ної зброї [1, с. 216].

Перероблена  вогнепальна  зброя  нерідко  використо-
вується  для  скоєння  злочинів  і  досліджується  в  кримі-
налістиці  спеціальним  розділом  –  судовою  балістикою  
[2, с. 458].

Застосування  переробленої  вогнепальної  зброї  утво-
рює багато слідів на місці події. Під час пострілу з переро-
бленої вогнепальної зброї відбувається взаємодія порохо-
вого заряду, снаряда (кулі, дробу) і перепони, в результаті 
чого виникають зміни, які називаються слідами пострілу, 
або слідами застосування зброї [3, с. 173].

Сліди зброї – це, перш за все, сліди-предмети: залише-
на зброя, боєприпаси, приладдя (шомпол, протирка, кобу-
ра, пакувальний матеріал, де  зберігалася  зброя:  тканина, 
папір,  дерево).  Сліди-предмети  –  це  патрони  з  осічкою, 
гільзи,  дроб,  пижі,  прокладки,  незгорілі  порошки,  сліди 
кіптяви [4, с. 208].

Сліди  зброї  –  це  сліди  взаємодії  зброї,  боєприпасів 
із  предметами  матеріального  середовища  (обстановки): 
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пробоїни,  вм’ятини,  зруйновані  предмети  (скляні,  кера-
мічні);  нарешті,  це  сліди  на  тілі  людини:  пробоїни,  роз-
риви,  закінчення  тканини  (поясок  обтирання),  в’їдання 
порошинок,опіки і т.п. [5, с. 355].

Сліди згоряння заряду у вигляді кіптяви залишаються 
в каналі ствола зброї, на кулях, картонних прокладках, пи-
жах, на паску обтирання та перепоні [6, с. 78]. 

На гільзах, стріляних із переробленої зброї, сліди утво-
рюються:  на  капсулі  –  слід  від  бійка  ударника  у  вигляді 
вм’ятин  неправильної  форми  (коли  бійок  не штатний,  а 
саморобний або зточений), сліди переднього зрізу затво-
ра – борозенки  і валика  (розточена чашечка затвору); на 
денці  гільзи – слід відбивача; на ребрі  та дні кільцевого 
паза – сліди від зачепа викидача. На корпусі гільзи можуть 
відбитися сліди патронника у вигляді повздовжніх трас і 
дрібні вм’ятини від країв кожуха затвора [5, с. 356]. 

На  кулі  під  час  пострілу  з  переробленої  зброї,  але  з 
штатного ствола зброї, утворюються сліди від стінок ка-
налу  ствола.  Такі  сліди  складаються  з  дрібних  валиків  і 
борозенок. Кількість слідів (смуги) та їх нахил щодо по-
вздовжньої  осі  кулі  відповідають  кількості  та  напрямку 
нарізів каналу ствола [5, с. 356]. Коли стріляно із самороб-
ного ствола,  сліди на кулях  (первинні  і  вторинні) мають 
нерівну поверхню, валики і борозенки розміщені не пер-
пендикулярно (в деяких випадках хаотично), що свідчить 
про переробку зброї. 

На перепонах від кулі  та дробу виникають пробоїни, 
вм’ятини, тріщини, розриви, сліди кіптяви у вигляді пояс-
ка обтирання. У пробоїні розрізняють вхідний і вихідний 
отвори [5, с. 356].

Вхідний кульовий отвір  в  еластичних  перепонах  має 
дещо менший діаметр, ніж діаметр кулі; в сухому дереві, 
листовому металі отвір близький до калібру кулі; в лам-
ких  твердих  перепонах  (скло,  цеглина)  отвір  може  бути 
навіть дещо більшим, ніж діаметр кулі; на тілі людини діа-
метр вхідного отвору, як правило, менший за діаметр кулі  
[6, с. 78].

Вихідний кульовий отвір  має  різні  розміри  й  форму. 
Найчастіше краї вихідного отвору нерівні, вивернуті на-
зовні. Вихідний отвір, як правило, більший, ніж вхідний.

Під час пострілу можуть утворюватись сліди рикоше-
ту, які виникають у результаті удару кулі о перепону при 
малому куті зіткнення. При цьому куля змінює свій напря-
мок [7, с. 32].

Поясок обтирання – одна з важливих ознак кульово-
го  ушкодження;  має  вигляд  темної  смуги,  розташованої 
по краю вхідного отвору. Поясок обтирання утворюється 
частинами речовин,  які  винесені  кулею  з  каналу  ствола, 
а  також  частинами  матеріалу,  з  якого  виготовлена  куля  
[7, с. 34].

Найбільша кількість слідів зброї залишається на гіль-
зах, снарядах (кулях, шроті), перешкодах (предметах, лю-
дях), тілі й одязі того, хто стріляв, і потерпілого [8, с. 161].

Ознаки, що відображаються в слідах на стріляних 
гільзах:

1) загальні – наявність тих чи інших частин зброї, вза-
єморозташування  частин  зброї,  форма  робочої  поверхні 
частин, розміри робочих ділянок частин;

2) окремі – пошкодження окремих частин, особливості 
форми деталей і частин, справжні розміри частин, рельєф 
поверхні частин [5, с. 356].

Утворення слідів зброї під час пострілу. Під  час  на-
тиснення на спусковий гачок ударник із бойком зривають-
ся з бойового зводу і, рухаючись уперед, натикаються на 
капсуль, утворюють на ньому об’ємний слід тиснення, що 
копіює форму бойка. Під час удару бойка капсуль запалю-
ється і підпалює пороховий заряд. У патроннику виникає 
величезний  тиск  порохових  газів,  під  дією  яких  снаряд 
одержує  кінетичну  енергію  і  виштовхується  зі  ствола,  а 
гільза з такою ж силою притискується до затвора,  і на  її 
денці утворюються сліди тиснення, які називаються сліда-

ми переднього зрізу затвора  (патронного упора). Оскіль-
ки метал капсуля значно тонший за денце гільзи  і більш 
м’який, остільки сліди переднього зрізу затвора утворю-
ються спочатку на капсулі навколо сліду бойка. Практично 
слід бойка і слід переднього зрізу затвора є на гільзах, від-
стріляних з будь-якої зброї – як заводської, так  і атипної 
[9, с. 152].

Утворення слідів під час екстрагування гільзи. Проце-
дура пострілу триває мить,  та  за цей час  затвор набуває 
моменту руху  і, долаючи стан спокою, починає рухатися 
назад. Зачіпка викидача, який утримує гільзу в чашці (він-
чику) затвора, вилучає гільзу і разом з нею відходить на-
зад. Під час руху гільзи в патроннику на її стінках можуть 
виникати сліди патронника від нерівностей, які є на його 
стінках. Вони мають форму паралельних  трас,  розташо-
ваних на циліндричній частині гільзи ближче до її денця 
[5, с. 357].

Як  тільки  гільза  покидає  патронник,  вона  наштовху-
ється на відбивач, одержує обертальний момент і викида-
ється. Оскільки відбивач майже в усіх зразках зброї розта-
шований зліва внизу, то гільза вилітає вправо. При цьому 
від удару гільзи об відбивач на її нижньому краї утворю-
ється  слід  тиснення,  який  називається  слідом  відбивача  
[7, с. 28].

У  деяких  зразках  вітчизняної  зброї  (АК,  СКС,  ПМ, 
АПС) під час екстрагування гільза в польоті ударяється об 
край вікна кожуха затвора або ствольної коробки, і на гіль-
зі утворюються характерні сліди натиснення або ковзання, 
які називають слідами вікна кожуха затвора (для пістоле-
тів), або слідами вікна ствольної коробки (для автомата і 
карабіна СКС) [5, с. 358].

На  снарядах  (куля,  дріб)  залишаються  сліди  каналу 
ствола зброї. Під тиском газів снаряд, рухаючись по ство-
лу, ковзає по його стінках, і на циліндричній частині кулі 
утворюються  сліди полів  нарізів  виступів між нарізами-
канавками  сліди  граней  нарізів.  Механізм  їх  утворення 
такий.  Куля,  залишаючи  патронник,  рухається  прямолі-
нійно,  і  в  результаті  входу  в  нарізи  на  ній  залишаються 
їх первинні сліди, розташовані паралельно осі кулі у ви-
гляді борозенок і валиків. При подальшому pyсі куля по-
вторює напрямок нарізів, одержує обертальний рух, і на її 
поверхні залишаються сліди граней нарізів та полів у ви-
гляді похилених пучків трас. У вітчизняній бойовій зброї 
ствол має чотири нарізи, що в’ються зліва направо вгору 
[5,  с.  358]. Ширина полів  і  нарізів може  бути  визначена 
по їх слідах на циліндричній поверхні кулі. Такі сліди на-
зиваються вторинними слідами каналу ствола. У гладко-
ствольній зброї сліди каналу ствола залишаються на дробу 
і  спеціальних кулях. У дробовому  заряді не всі дробини 
торкаються  ствола,  а  тільки  крайові,  і  не  всією  поверх-
нею, а лише окремими точками. У цих точках утворюють-
ся сліди каналу ствола у вигляді площадок потертості на 
сферичній поверхні дробин. На дробинах, розташованих 
усередині заряда, слідів каналу ствола немає, іноді зустрі-
чаються невеличкі заглиблення від контакту з дробинами, 
що розташовуються поряд. Такі сліди називають контак-
тними плямами, їх іноді можна зустріти на поверхні пижа 
або на картонній прокладці [5, с. 359].

Сліди на  гільзах  і  снарядах атипічної  або переробле-
ної зброї рідко відповідають стандартним слідам, оскільки 
атипічна  або  перероблена  зброя,  як  правило,  є  не  наріз-
ною,  неавтоматичною,  відбивач  у  такій  зброї  відсутній. 
Якщо ж атипічна  зброя, наприклад обріз,  виготовлена  із 
заводської зброї, механізм та види слідів на кулях і гільзах 
залишаються такими ж, як і для зброї, з котрої виготовле-
но атипічний екземпляр [7, с. 28]. Що ж стосується само-
робної зброї, яку частіше виготовляють під 5,6 мм малока-
ліберний патрон, то все залежить від якості виготовлення. 
У  деяких  саморобних  пістолетах-кулеметах  є  всі  деталі, 
котрі  дають  змогу  автоматично  перезаряджати  зброю  і 
вести автоматичну стрільбу [5, с. 359].



232

№ 4 2016
♦

Утворення слідів на снарядах (кулях) значною мірою 
визначається конструкцією ствола зброї [10, с. 164].

У  будь-якого  ствола  заводського  виготовлення  є  па-
тронник,  який  за формою та розмірами відповідає  гільзі 
штатного патрона, і канал. У нарізній зброї канал має нарі-
зи, в яких, у свою чергу, є дно та грані. З двох граней одна 
називається ведучою, або бойовою, а інша – веденою, або 
холостою [11, с. 23].

У механізмі утворення слідів на кулях суттєве значен-
ня має частина ствола, яка називається кульовим входом 
(це перехідна ділянка від патронника до нарізної частини). 

У механізмі утворення слідів зброї на кулях розрізня-
ють три основних етапи: 

1) входження кулі до кульового входу;
 2) врізання оболонки кулі в нарізи; 
3) поступально-обертальний рух кулі в каналі  ствола 

[10, с. 166].
Перший контакт кулі з кульовим входом відбувається 

на межі циліндричної поверхні кулі з  її головною части-
ною. Під час прямолінійного руху в момент пострілу від 
денця гільзи до кульового входу рівень початку слідів буде 
однаковим відносно денця кулі [10, с. 166].

Далі під тиском газів снаряд, що рухається по стволу, 
ковзає його стінками, і на циліндричній частині кулі утво-
рюються сліди полів і граней нарізів. Механізм утворення 
їх  такий. Куля,  залишаючи патронник,  рухається  прямо-
лінійно, і під час входження в нарізи на ній залишаються 
первинні сліди нарізів, розміщені паралельно осі кулі у ви-
гляді борозенок і валиків [10, с. 166].

Рухаючись далі, куля повторює напрями нарізів, наби-
рає обертального руху,  і на  її поверхні залишаються слі-
ди граней і полів нарізів у вигляді нахилених пучків трас. 
У вітчизняній бойовій зброї ствол має чотири нарізи, які 
в’ються зліва вгору направо [10, с. 166].

Ширину полів і нарізів можна визначити за їх слідами 
на циліндричній частині кулі. Ці сліди називаються вто-
ринними слідами каналу ствола; вони частково перекрива-
ють первинні [10, с. 166]. 

У гладкоствольній зброї сліди каналу ствола залиша-
ються на шроті та спеціальних кулях. У шротовому заряді 
не всі шротинки торкаються ствола, а лише крайні, до того 
ж, не всією поверхнею, а окремими точками. У цих точках 
утворюються  сліди каналу  ствола у  вигляді плоских по-
верхонь на сферичній частині шротин [5, с. 359].

На шроті, розміщеному всередині заряду, сліди каналу 
ствола не залишаються, але інколи зустрічаються незначні 
заглиблення від контакту із сусідніми шротами. Такі сліди 
називають  контактними полями.  Останні  іноді  бувають 
на поверхні пижа чи картонної прокладки [10, с. 167].

Досягаючи перешкоди, снаряд, маючи кінетичну енер-
гію,  може  утворити  об’ємний  слід  тиснення,  пробоїну 
(крізний отвір) або некрізний («сліпий») отвір. Під час по-
стрілу з близької відстані навколо пробоїни можна бачити 
сліди кіптяви, незгорілі порошинки, на стінках кульового 
каналу можуть бути сліди металізації,  як правило, неви-
димі, а на еластичних тканинах навколо вхідного отвору 
помітно поясок обтирання (бризки мастила з каналу ство-
ла зброї) [10, с. 167].

Сліди кіптяви є не тільки на поверхні «цілі», а й на ін-
ших об’єктах, що перебували в зоні дії порохових газів, а 
саме: на тілі й одязі особи, яка стріляла, і решті присутніх 
при цьому. Це є особливо важливим, коли треба встанови-
ти, в який об’єкт здійснювалася стрільба: в живу людину 
або мертве тіло [12, с. 98].

Отже,  на  перешкодах  можуть  утворюватись  сліди 
пошкоджень  безпосередньо  від  снарядів  (куль,  шроту), 
які називаються основними слідами пострілу, і  сліди від 
явищ,  що  супроводжують  постріл,  які  називаються  до-
датковими слідами пострілу [8, с. 40–41].

Основні сліди пострілу  утворюються  снарядом.  Зу-
стрічаючись із перешкодою, снаряд, як правило, має зна-

чну кінетичну енергію і може утворити об’ємний слід тис-
ку, пробоїну (наскрізний отвір) або ненаскрізний (сліпий) 
отвір [13, с. 225].

В  області  вхідних  отворів  виявляються  основні  про-
дукти пострілу. У випадку контакту зброї  з об’єктом то-
пографія  продуктів  пострілу  відтворює  форму  дулового 
зрізу  зброї  («штанц-марка»).  Вихідні  отвори  звичайно 
більше за розміром, края їх вивернуті назовні. На виході 
продукти пострілу, як правило, відсутні, лише іноді з вну-
трішньої сторони об’єкта (з вивороту) виявляються мета-
ли, що входять до складу снаряда. 

Вогнепальні ушкодження можуть бути проникаючими 
або  дотичними,  наскрізними  або  сліпими.  У  результаті 
проникнення снарядів в об’ємний предмет утвориться ку-
льовий (раневий) канал [13, с. 225].

Додаткові сліди пострілу  виникають  у  результаті  дії 
явищ, що супроводжують постріл. Основну роль у їх ви-
никненні відіграють порохові гази, стовп повітря, порохо-
ві  зерна,  продукти  розкладу  капсульного  складу,  дульне 
полум’я, частинки мастила та інших речовин. У результаті 
дії цих факторів на перешкодах можуть утворитися:

1) часткові пошкодження,
2) опалення та опіки,
3) відкладення порохових зернин,
4) сліди кіптю, мастила, обідки обтирання і металізація,
5) відбитки частин зброї [13, с. 225].
Часткові пошкодження перешкоди  виникають  у  ре-

зультаті пострілу впритул і з близької відстані, переважно 
за рахунок дії стовпа повітря, що рухається поперед сна-
ряда  та  порохових  газів.  Найчастіше  об’єктами  пошко-
дження  є  одежа,  а  також  тканини  тіла  людини,  на  яких 
утворюються розриви [13, с. 225]. 

Опалення та опіки виникають внаслідок термічної дії 
дульного полум’я, зернин пороху та порохових газів, що 
палають.  Результати  термічного  впливу  залишаються  на 
одежі (обпалення, обвуглення та спікання волокон ткани-
ни) і тілі людини (опіки) [13, с. 226].

Навколо  кульового  отвору  після  пострілу  з  близької 
відстані можуть бути виявлені сліди кіптю, зерна пороху, 
що не згоріли, на стінках кульового каналу – сліди металі-
зації (як правило, невидимі), а на еластичних тканинах по 
краю отвору – обідок обтирання у вигляді частинок мас-
тила, металу снаряда. Сліди кіптю є не лише на поверхні 
«цілі», а й на інших об’єктах, які були в зоні дії порохових 
газів, а саме: на тілі й одязі особи, яка стріляла, і осіб, які 
були присутні при цьому [14, с. 298].

Відбитки частин зброї залишаються на тканинах оде-
жі  чи  тілі  людини  після  пострілу  впритул.  Можуть  ви-
никнути  відбитки  від  дульного  зрізу  ствола,  а  також  ін-
ших частин, що перебувають із ним в одній площині (на 
передній поверхні кожуха затвора пістолета, шомпола та 
ін.). Відбитки частин зброї на об’єкті називаються штанц-
марками [13, с. 226]. 

Висновки. На часі – систематизація інформації, отри-
маної в процесі вивчення окреслених об’єктів судової ба-
лістики. 

Отже,  об’єктами  дослідження  «судової  балістики»  є 
зброя (перероблена, перероблена з об’єктів, що вогнепаль-
ною зброєю не являлась, саморобна і.т.д), а також її части-
ни та механізми: ствол, ударно спусковий механізм, рамка, 
магазин,  щоки  руків’я,  маркувальні  позначення,  випро-
бувальні  клейма,  боєприпаси,  кулі,  гільзи, шріт,  капсулі, 
пижі, контейнери, прокладки; порох та його складові, ма-
теріали та інструменти для виготовлення та спорядження 
боєприпасів,  дробові  та  кулеві  пробоїни  на  перешкодах, 
сліди від частин та механізмів зброї на кулях та гільзах, 
шротинах, прокладках і пижах, сліди продуктів пострілу.

Описані ознаки відображаються в слідах на стріляних 
гільзах  та  снарядах  переробленої  зброї,  механізмі  утво-
рення слідів під час заряджання зброї, слідах зброї під час 
пострілу, слідах під час екстрагування гільзи.
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ОСОБЛиВОСТІ МЕхАНІЗМУ УТВОРЕННЯ СЛІДІВ НА ГІЛьЗАх ТА СНАРЯДАх, 
СТРІЛЯНих ІЗ ПЕРЕРОБЛЕНОї ВОГНЕПАЛьНОї ЗБРОї
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Розглянуто особливості механізму утворення слідів на гільзах та снарядах, стріляних із переробленої вогнепальної зброї. Описані 
ознаки від частин зброї, які найчастіше відображаються на стріляних гільзах та снарядах. 

Ключові слова: перероблена вогнепальна зброя, перероблені стартові та газові пістолети та револьвери, кулі, гільзи.

Рассмотрены особенности механизма образования следов на гильзах и снарядах, стреляных из переделанного огнестрельного 
оружия. Описаны те признаки частей оружия, которые чаще всего отражаются на стреляных гильзах и снарядах.

Ключевые слова: переделанное огнестрельное оружие, переделанные стартовые и газовые пистолеты и револьверы, пули, гильзы.

The features of the formation mechanism of marks on cartridge cases and bullet shells from recycled firearms. Described signs of components 
of weapons that often appear on cartridge cases and projectiles.

Key words: altered firearms, reworked starting and gas pistols and revolvers, bullets, shells.

Постановка проблеми. Застосування  переробленої 
вогнепальної зброї під час вчинення злочинів призводить 
до виникнення численних слідів на місці події.

Найбільша кількість слідів зброї залишається на гіль-
зах, снарядах (кулях, шроту), перешкодах (предмети, тіло 
людини), тілі та одязі того, хто стріляв, і потерпілого.

Успішному виконанню цієї задачі служить криміналіс-
тика. Важливим розділом її є криміналістична техніка. Ве-
лике значення для слідчої і судової практики має і судова 
експертиза речових доказів [1, с. 3]. 

Визначання системи та моделі, коли зброя ще не зна-
йдена, відіграє чи не найголовніше значення для слідчих 
та оперативних підрозділів щодо її встановлення.

Для того, щоб полегшити роботу оперативним підроз-
ділам  у  розшуку  зброї,  потрібно  визначити  з  вилучених 
з  місць  події  гільзах  і  кулях  їх  тип,  систему  та  модель.  
Це дозволить  здійснювати пошук зброї більш конкретно 
[2, с. 35]. 

Стан дослідження проблеми. Загальні  проблеми 
експертних  досліджень  вогнепальної  зброї  вивчали:  
М.І.  Авдєєв, М.С. Артамонов, М.М.  Басов,  В.Є.  Бергер, 
В.М. Большаков, І.В. Виноградов, В.Ф. Гущин, І.А. Дво-
рянський, О.Б. Жук, В.В. Зирянов, М.М. Зюськін, І.М. Ко- 
заченко,  В.А.  Комаха,  А.В.  Кофанов,  Ю.О.  Крапівкін, 
Ю.М. Кубицький, С.Д. Кустанович, С.В. Куценко, А.С. Ла- 
зарі, І.В. Макаров, С.М. Матвєєв, Ю.Л. Носко, В.А. Ручкін, 
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І.О. Сапожников, Є.І. Сташенко, Х.М. Тахо-Годі, Є.М. Ти- 
хонов, О.І. Устинов, В.Ф. Черваков та інші вчені. 

Для визначення по вистріляним кулям та гільзам сис-
теми та моделі  зброї необхідно добре  знати матеріальну 
частину, взаємодію частин та механізмів зброї, особливос-
ті кожної системи зброї, процес слідоутворення на гільзах 
та кулях, довідкові дані та інше. 

Питання визначення системи та моделі зброї в кримі-
налістичній літературі висвітлене недостатньо.

Виклад основного матеріалу. Знання механізму слі-
доутворення  потрібно  для  того,  щоб  відшукати  сліди, 
визначити походження особливостей слідів, дати  їм пра-
вильну оцінку для надання достовірного висновку, а також 
обрати  методику  моделювання  пострілу  для  отримання 
експериментальних слідів каналу ствола [3, с. 185]. 

У практиці зустрічаються перероблені пістолети МПЦ 
калібру 5,45 мм, сигнальні пістолети зразка 1910 р, 1926 р.,  
1930  року,  револьвер  РГ-9,  пістолет  ИЖ  78-7,6,  ИЖ  79, 
6П42, бойові автомати перероблюють у мисливські кара-
біни АК-74, АКМ та інші.

Ручна  вогнепальна  зброя  характеризується  певними 
ознаками, які в процесі пострілу відображаються в слідах 
на  снарядах  та  гільзах. Ознаки  зброї  поділяються  на  за-
гальні та окремі.

Загальні – ознаки конструкції, притаманні певній мо-
делі зброї.

Окремі – ознаки виготовлення та експлуатації частин 
та  деталей  зброї,  притаманні  конкретному  екземпляру 
зброї.

Ознаки, що відображаються в слідах на стріляних сна-
рядах:

1)  загальні  ознаки:  калібр  ствола;  кількість  нарізів  у 
каналі ствола; напрямок нарізів; кут нахилу нарізів; ши-
рина полів нарізів; наявність пристосування для відводу 
газів; довжина кульового входу; устрій магазину;

2) окремі ознаки : діаметр каналу ствола; ширина кож-
ного поля нарізу каналу ствола; форми поперечного пере-
різу та початку полів нарізів; нерівності полів нарізів  та 
їх граней; нерівності дульної частини каналу стволу; не-
відповідність  осі  каналу  ствола  та  патронника;  зовнішні 
пошкодження ствола, що змінюють профіль каналу; роз-
дуття каналу ствола; ступінь зношеності каналу ствола.

Ознаки,  що  відображаються  в  слідах  на  стріляних  
гільзах:

1)  загальні  ознаки:  наявність  тих  чи  інших  частин 
зброї; взаєморозташування цих частин; форма робочої по-
верхні частин; розміри робочих ділянок частин;

2) окремі ознаки: пошкодження окремих частин; осо-
бливості форм і деталей та частин; дійсні розміри частин; 
рельєф поверхні частин.

Розглянемо, яким чином утворюються сліди на кулях 
та гільзах під час заряджання зброї та здійснення пострілу 
на прикладі дії автоматичного пістолета.

Утворення слідів на гільзах. Сліди на гільзах утворю-
ються  1)  під  час  заряджання  зброї;  2)  в  момент  пострі-
лу;  3)  під  час  екстрагування  (видалення)  гільзи  зі  зброї  
[4, с. 163–164].

Утворення слідів під час заряджання зброї. Під час за-
ряджання патрон вкладається в магазин, а магазин встав-
ляється до рукоятки пістолета,  затвор відводиться назад, 
патрон  досилається  вперед  до  патронника.  Коли  патрон 
повністю  увійде  в  патронник,  зачіп  викидача  заскочить 
у  кільцеву  проточку  і  залишить  слід  ковзання  на  ребрі 
(фланці) денця гільзи. Рух затвора припиниться, патрон-
ник виявиться закритим, а зброя – зарядженою.

Під  час  цих  дій  на  гільзах  утворюються  сліди  за-
ряджання у  вигляді поздовжніх  трас на  корпусі  та  ребрі 
(фланці) гільзи від дії загинів магазину, нижньої поверхні 
затвора  та  патронника. Група паралельних  трас на  краю 
денця гільзи, на її фланці та проточці є результатом дії за-
чіпу викидача та переднього зрізу затвору.

Визначення групової приналежності зброї за гільзами 
та кулям може бути, по-перше, самостійною задачею екс-
пертизи, вирішення якої служить пошуку зброї,  застосо-
ваної під час вчинення злочину, а по-друге, допоміжним 
завданням, розв’язуваного на першій стадії дослідження з 
встановлення тотожності зброї [4, с. 165–168].

Групова приналежність зброї встановлюється по кулі 
та гільзі або по кулям і гільзам одночасно. Кулі та гільзи 
досліджуються окремо, навіть якщо вони надані разом. Це 
пояснюється  тим, що на них відображаються самостійні 
групи ознак різних слідоутворюючих частин зброї.

Стадія  детального  дослідження  гільзи  та  кулі  склада-
ються з двох етапів. Перший етап спрямований на визначен-
ня виду і зразка патрона, до якого належить представлена 
гільза та куля. Результат цього етапу дослідження дозволяє 
зробити висновок про калібр та можливі види застосуван-
ня зброї. Другий етап спрямований на встановлення однієї 
моделі або вузької групи моделей зброї, під час стрільби з 
якої  були  застосовані  представлені  на  дослідження  гільза 
та куля. Детально вивчаються основні і додаткові сліди по-
стрілу. Виявляється гільза, місце розміщення якої дозволяє 
відновити положення зброї під час пострілу [5, с. 19]. 

Щоб  обмежити  коло  видів  і  калібрів  зброї,  під  час 
пострілу  з  якої  могли  бути  застосовані  надані  гільзи  та 
кулі, необхідно визначити не тільки вид і зразок патрону, 
до якої вони належали, але й встановити, чи не стріляли 
вони зі зброї невідповідного калібру або саморобної зброї  
[6, с. 125]. 

Під  час  стрільби  з  автоматичної  зброї  направлене  на 
дальність  викидання  стріляних  гільз  обумовлено  рядом 
факторів.  Крім  конструктивних  особливостей  зброї  і  її 
стану (наявності змазки, іржі тощо), а також використання 
патронів, потрібно враховувати положення зброї в момент 
пострілу [7, с. 302].

Тому для вирішення цього питання, а тим більше для 
визначення моделі  застосованої  зброї необхідно вивчити 
характеристики  гільз,  обумовлені  конструктивними  ха-
рактеристиками зброї. По-перше, такі ознаки, як габарити 
і часткова конфігурація патронника, а також канал ствола, 
знаходять відображення в конструктивній формі та розмі-
рах  гільз  і  куль,  у  деякій  деформації  стріляної  кулі. По-
друге,  відображенням  ознак  слідоутворюючих  частин  є 
сліди частин зброї на гільзі та кулі.

Вузька група або конкретна модель зброї встановлю-
ється по кулях менш чітко, чим по гільзах. Це можна по-
яснити тим, що деякі стволи, не тільки різних моделей, але 
й різних видів зброї (автомати і пістолети), нерідко мають 
однакові  відображення  в  слідах  на  кулях,  конструктивні 
ознаки (калібр, і нарізи). Під час дослідження куль дово-
диться  розширювати  діапазон  можливих  моделей  зброї. 
Це  необхідно,  щоб  урахувати,  по-перше,  зміну  ширини 
полів нарізів у результаті зношеності, по-друге, – погріш-
ності у вимірах слідів на кулях [6, с. 126].

Під час оцінки необхідно визначити, чи достатній вста-
новлений  збіг  для  категоричного  висновку  про  конкрет-
ну модель  застосованої  зброї,  або  виявлено  відмінності,  
що вказують на ненадання такого висновку  (експертизи) 
[6, с. 127].

У відповідності  з чинним законодавством експертиза 
назначається у випадках, коли потрібні спеціальні знання 
в науці і техніці [8, с. 4].

Визначальне значення для встановлення моделі зброї 
мають  сліди:  бійка,  патронного  утику,  викидача,  загинів 
магазину, досилача, патронника, країв вікна для викидан-
ня гільз [6, с. 128].

Сліди бійка ударника, курка чи затвору зброї на кап-
сулі гільзи патрона центрального запалення утворюється 
під час пострілу найчастіше у вигляді вм’ятини круглого 
форми. Якщо сліди бойка  відрізняються  своєю формою, 
вони в силу меншої зустрічаємості мають велике значення 
для визначення моделі зброї [6, с. 134].
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Сліди  патронного  упору,  тобто  переднього  зрізу  або 
чашки затвора, казенника і щитка колодки, можуть розта-
шовуватися на капсулі і іноді – на капелюшку гільзи.

Своєрідні  нерівності  патронних  упорів,  залишаючи 
рельєфні  сліди  на  капсулях  гільз,  дозволяють  відносно 
точніше встановлювати модель застосованої зброї. Рідше 
використовують для визначення моделі зброї такі ознаки 
патронного упору, як отвори і вирізи на ньому для інших 
частин зброї. Із них частіше утворюються на капсулі гіль-
зи краю отвору для бійка. 

Під час дослідження гільз рушничних патронів необ-
хідно  звертати  особливу  увагу  на  сліди  щитка  колодки 
рушниці.  Фактично  ці  сліди  мають  найбільше  значення 
для визначення моделі рушниці, яка застосовувалася. 

Слід  викидача,  чітко  виражений  на  гільзі  стріляного 
патрона,  вказує на наявність даної  деталі  в  застосованої 
зброї, але сам по собі не дозволяє визначити його модель. 
Це можливо тільки іноді, за умови своєрідності слідів. 

Відсутність  слідів  викидача  на  гільзах  пояснюється 
тим, що він відсутній, або тим, що він діє слабо  і не за-
лишає  помітного  сліду.  Викидач  може  бути  відсутній  у 
несправної зброї або в справної зброї, зробленої без цієї 
частини. 

У  випадку  неодноразового  досилання  і  викидання 
патрона  на  гільзі  в  різних  ділянках  виявляється  дещо 
здвоєння  слідів  викидача.  В  основному  сліди  викидача 
використовують у сукупності зі слідом відбивача під час 
встановлення їх взаємного розташування [6, с. 135–136].

Слід відбивача може бути використаний для визначен-
ня моделі застосованої зброї по стріляній гільзі.

Сліди патронника можуть бути  залишені його  казен-
ним зрізом на передньому краї капелюшки гільзи із закра-
їною [6, с. 135–137].

Сліди країв вікна для викидання гільз залишаються 
на корпусах гільз у вигляді точкових або поперечних лі-
нійних борозенок або прим’ятого дульця  зі  слідами ков-
зання на них.

У цій ділянці корпуса гільзи утворюються сліди ков-
зання, що має в кінці здвиг металу [9, с. 11].

Сліди від загинів магазину представляють дугові тра-
си на корпусах гільз. 

Визначальним підставою для встановлення виду і моделі 
застосованої зброї служить збіг сукупності (комплексу) всіх 
порівняльних  слідів  частин  зброї  з  урахуванням  їх форми, 
розмірів і, в першу чергу, взаємного розташування слідів від-
бивача, викидача і патронного упору затвора [6, с. 138]. 

Дані  про  балістичні  характеристики  зброї  (вид  і  мо-
дель зброї, ступінь зносу каналу ствола) можна встанови-
ти в результаті  вивчення  загальних ознак каналу ствола, 
які відобразилися в слідах на кулях [10, с. 53].

Криміналістичне  дослідження  боєприпасів  до  вогне-
пальної зброї займає важливе місце в судово-балістичній 
експертизі. Об’єкти  такого  роду  (по-перше,  речові  дока-
зи)  найбільш  часто  зустрічаються  під  час  розслідування 
кримінальних справ, із застосуванням вогнепальної зброї, 
по-друге, результати дослідження цих об’єктів дозволять 
органам дізнання,  слідчим  і  судам встановити ряд  істот-
них обставин кримінальної справи [11, с. 28]. 

Сліди полів нарізів каналу ствола протягом всієї цилін-
дричної частини кулі показують, що вона стріляна з наріз-
ної зброї, калібр якої відповідає її діаметру. Розташування 
цих  слідів  на  окремих  ділянках  циліндричної  поверхні 
кулі свідчить про те, що вона стріляна зі  зброї більшого 
калібру. Надрізи на оболонці кулі з’являються, якщо вона 
стріляна  з  обріза  з  дефектами  на  дуловому  зрізі  ствола. 
Поздовжня потертість на  кулі  –  ознака  того, що постріл 
здійснено з гладкоствольної зброї, калібр якої відповідає її 
діаметру [6, с. 141–142].

На кулях, стріляних із сильно зношеного ствола, сліди 
від полів нарізів представляють суцільну потертість. Щоб 
по таким слідам визначити число нарізів у каналі ствола 

застосованої  зброї,  в  потертості  на  кулі  необхідно  від-
шукати  найбільш  глибокі  борозенки  від  бойових  граней 
нарізів і по ним вести підрахунок. Якщо борозенки не ви-
ражені, рекомендується виявити повторювану через пев-
ні відстані «хвилястість» – лінії початку слідів. Кількість 
борозенок,  або «хвиль»,  відповідає  числу нарізів  каналу 
ствола. Цьому ж числу відповідає і кількість граней мно-
гокутника, форму якого нерідко набуває денце кулі.

Кут нахилу слідів полів на кулі залежить від кроку на-
різів у каналі ствола зброї. Деякі групи моделей або окре-
мі  моделі  зброї  характеризується  певним  кутом  нахилу 
нарізів [6, с. 143].

Основні сліди пострілу – це сліди, утворені снарядом. 
У  випадку  зіткнення  з  перешкодою  снаряд,  як  правило, 
має значну кінетичну енергією і може утворити: об’ємний 
слід тиску, пробоїну (наскрізний отвір) або ненаскрізний 
(сліпий) отвір.

Додаткові сліди пострілу – сліди, що виникають у ре-
зультаті дії  явищ, що супроводжують постріл. Найбільш 
суттєву роль у виникненні таких слідів відіграють порохо-
ві гази, стовп повітря, порохові зерна, продукти розкладу 
капсульного складу, дульне полум’я, частки змазки та ін-
ших речовин. У результаті дії цих факторів на перешкодах 
можуть  утворитися:  часткові  пошкодження,  опалення  та 
опіки, відкладення порохових зернин, сліди кіптю, змазки, 
обідки обтирання та металізації, відбитки частин зброї.

Часткові пошкодження перешкоди виникають під час 
пострілу  впритул  та  з  близької  дистанції.  Основні  по-
шкодження виникають за рахунок дії стовпа повітря, що 
рухається поперед снаряда та порохових газів. Найбільш 
часто об’єктами пошкодження є одяг, а також тканини тіла 
людини, на яких утворюються розриви [12, с. 144–145].

Опалення та опіки виникають внаслідок термічної дії 
дульного полум’я, палаючих зернин пороху та порохових 
газів.  Результати  термічного  впливу  спостерігаються  на 
одежі (опалення, обвуглення та спікання волокнин ткани-
ни) та тілі людини (опіки).

Відбитки частин зброї залишаються на тканинах одя-
гу або на тілі людини при пострілі в притул. Можуть ви-
никнути відбитки від дульного зрізу ствола, а також інших 
частин, що  знаходяться  з ним в одній площині  (передня 
поверхня кожуха затвора пістолета, шомпола тощо). Від-
битки  частин  зброї  на  об’єкті  носять  назву штанцмарки 
[12, с. 146–147].

Ознаки каналу ствола та інших частин зброї, виявлені 
в  слідах  на  кулі,  необхідно  зіставити  з  довідковими  да-
ними  про модель  зброї. Потім  потрібно  встановити  збіг 
ознак, відображених у слідах,  з характеристиками слідів 
кулях-зразках,  експериментально  відстріляних  із  різних 
моделей зброї.

По  виявленим  слідам  за  допомогою довідників  вста-
новлюють  вид  моделі  вогнестрільної  зброї,  з  якої  були 
стріляні гільзи, що надійшли на дослідження.

Останнім часом на території України з’явилася велика 
кількість вогнепальної зброї іноземного виробництва, да-
них про яку немає в жодному довідковому посібнику по 
балістиці. Тим більше, що всі наявні в розпорядженні екс-
пертів довідники з вогнепальної зброї морально застаріли. 
Останній  раз  довідник  зі  стрілецької  зброї  за  редакцією 
А.В. Жука  був  перевиданий  у  1993  році  [13,  с.  2].  Осо-
бливо  спостерігається  значне  зростання  кількості  злочи-
нів  із  застосуванням перероблених  стартових  та  газових 
пістолетів, пістолетів та револьверів, призначених для від-
стрілів  набоями,  спорядженими  метальними  снарядами 
несмертельної дії. 

Переробка  практично  всіх  моделей  пістолетів  та  ре-
вольверів здійснюється шляхом встановлення саморобно-
го ствола, видалення або викручування однієї чи декількох 
перетинок або втулки.

Сліди  від  частин  зброї  на  гільзах  найбільш  повніше 
від  інших  слідів  відображають  ознаки моделі  і  конкрет-
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ного екземпляра зброї, що застосовувалася, і тому можуть 
використовуватися для одержання інформації про модель 
зброї, що застосовувалася або розшукується, для  іденти-
фікації ще не вилученої або вже вилученої зброї.

На  гільзах  утворюється  комплекс  слідів,  як  правило, 
від різних частин зброї. Тому, необхідно вивчати ознаки, 
які відобразились на стріляних гільзах.

Значна частина експертиз, призначена слідчими, вклю-
чає  себе  питання щодо  встановлення  моделі  та  системи 
зброї, з якої були стріляні кулі та гільзи. 

Незважаючи на це, актуальним залишається проблема 
розпізнавання цієї зброї за слідами на стріляних гільзах. 
Рішення цієї проблеми неможливо без знання слідів час-
тин зброї на гільзах, які залишає вищевказана зброя. Тому 
визначення  системи  та  моделі  зброї  стало  актуальним  у 
наш  час  питанням,  що  допомагає  слідчим  звузити  коло 

зброї, яка зареєстрована або не зареєстрована в цивільних 
осіб. 

Висновки. У даній статті ми розглянули основні по-
ложення встановлення виду, моделі, системи зразка вогне-
пальної зброї.

Встановили, що сліди від частин зброї на гільзах най-
більш повніше відображають ознаки моделі і конкретно-
го  екземпляра  зброї, що  застосовувалася,  і  тому можуть 
використовуватися для одержання інформації про модель 
зброї, що застосовувалася або розшукується, для  іденти-
фікації ще не вилученої або вже вилученої зброї.

Відсутність відповідних колекцій про зазначені сліди 
зумовлює  необхідність  у  вивченні,  аналізі,  узагальненні 
та розробленні рекомендацій для встановлення найбільш 
поширених типів, видів, моделей нових зразків об’єктів, 
перероблених у вогнепальну зброю. 
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Розглянуто основні поняття щодо переробленої вогнепальної зброї, об’єкти, види та способи її переробки. Окреслено криміналістич-
не дослідження перероблених стартових та газових пістолетів і револьверів. 

Ключові слова: перероблена вогнепальна зброя, перероблені стартові та газові пістолети та револьвери, саморобний ствол, ви-
далення перетинки або втулки, набої.

Рассмотрены основные вопросы относительно переделанного огнестрельного оружия, объекты, виды и способы их переделки. Опи-
сано криминалистическое исследование переделанных стартовых и газовых пистолетов и револьверов.

Ключевые слова: переделанное огнестрельное оружие, переделанные стартовые и газовые пистолеты и револьверы, самодельный 
ствол, удаление перепонки или втулки, патроны.

The article states some questions concerning objects which are rebuilt in weapon, types of such objects and methods of their rebuilding. It 
shows the forensic analysis of rebuild starting and gas guns and definition of “rebuild weapon”.

Key words: altered firearms, reworked starting and gas pistols and revolvers, homemade barrel, removing the membrane or sleeve, 
ammunition.

Постановка проблеми. У  сучасний  період  розвитку 
українського суспільства особливу актуальність, новизну 
та практичну значимість набувають питання з розбудови 
суверенної, демократичної, соціальної і правової держави, 
яка повинна забезпечити всебічну охорону прав і свобод 
людини та громадянина [2]. 

Стан дослідження проблеми. Науковими досліджен-
нями  в  галузі  криміналістичної  балістики  займалися  
М.І.  Авдеєєв,  М.С.  Артамонов,  М.М.  Басов,  В.Є.  Бер-
гер,  І.В.  Віноградов,  В.Ф.  Гущин,  І.А.  Дворянський,  
О.Б. Жук, М.М. Зюськін, В.А. Комаха, Ю.М. Кубицький, 
С.Д. Кустанович, О.С. Лазарі, І.В. Макаров, С.М. Матвеєв,  
Ю.Л. Носко, В.А. Ручкін, І.О. Сапожніков, Е.І. Сташенко, 
Х.М. Тахо-Годі, Є.М. Тіхонов, О.І. Устінов, В.Ф. Черваков 
та багато інших учених-криміналістів.

Соціально-економічні перетворення, що відбуваються 
сьогодні в Україні, супроводжуються кількісними і якісни-
ми змінами злочинності, проявами нових злочинів, у тому 
числі з використанням зброї. Сьогодні вчинення злочинів 
із використанням різних видів зброї – явище буденне для 
багатьох регіонів нашої держави. Зростає кількість актів 
тероризму, вбивств, розбійних нападів, які скоюються че-
рез  злочинний  перерозподіл  державного  та  суспільного 
майна, ринків збуту, зон кримінального впливу тощо. Зна-
чно зросла озброєність кримінального середовища. З кож-
ним роком в Україну ввозиться все більше і більше нових 
зразків  зброї  іноземного  виробництва,  зокрема  нарізної 
короткоствольної, мисливської, спортивної та іншої.

Стаття  263 КК України  передбачає  відповідальність 
за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припаса-
ми або вибуховими речовинами, а саме під час носіння, 
зберігання,  придбання,  виготовлення,  ремонту,  переда-
чі  або  збуту  вогнепальної  зброї  (крім  гладкоствольної  
мисливської),  бойових  припасів,  вибухових  речовин 

або  вибухових  пристроїв  без  передбаченого  законом  
дозволу [9].

Мета – розглянути основні поняття щодо переробленої 
вогнепальної зброї, об’єкти, види та способи її переробки.

Виклад основного матеріалу. Під  час  розслідуван-
ня кримінальних справ речовими доказами поряд  із вог-
непальною  зброєю можуть бути предмети, що мають не 
тільки зовнішню подібність, а й низку загальних принци-
пів  дії:  використовують  енергію  вибухових  речовин  для 
метання  снаряда,  мають  гнучкий  і  різкий  звук  пострілу 
тощо.  Зазвичай  до  таких  засобів  належать  будівельно-
монтажні, сигнальні, газові, газошумові («пугачі»), стар-
тові пістолети. Кожний вид має своє чітко визначене ці-
льове призначення, але під час скоєння злочинів частіше 
використовується для психічного впливу на жертву, яка в 
екстремальній ситуації (грабіж, зґвалтування, хуліганство, 
тощо) сприймає його як вогнепальну зброю [10].

З криміналістичної і кримінально-правової точки зору 
такі предмети не є вогнепальною зброєю. У п. 4 Постано-
ви Пленуму Верховного Суду України № 3 від 26 квітня 
2002 року «Про судову практику в справах про викрадення 
та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими при-
пасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями 
чи радіоактивними матеріалами» зазначено: «Пневматич-
на зброя, сигнальні, стартові, будівельні, газові пістолети 
(револьвери), пристрої вітчизняного виробництва для від-
стрілу  набоїв,  споряджених  гумовими  чи  аналогічними 
за  своїми  властивостями  снарядами  несмертельної  дії, 
ракетниці,  а також вибухові пакети й  інші  імітаційно-пі-
ротехнічні та освітлювальні засоби, що не містять у собі 
вибухових речовин  і  сумішей,  не можуть бути  віднесені 
до  предметів  злочинів,  відповідальність  за  які  настає  за 
статтями  262,  263  КК».  Також  у  цій  постанові  вказано 
на те, що перероблення будь-яких предметів (наприклад, 
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ракетниць,  стартових  і  будівельних,  інших  пістолетів  і 
револьверів, предметів побутового призначення, виготов-
лення обрізів із мисливських гладкоствольних рушниць і 
боєприпасів), у результаті чого вони набули властивостей 
вогнепальної зброї, бойових припасів або вибухових речо-
вин, тягне кримінальну відповідальність [8]. 

Згідно  з  п.  2.4.2  «Методики  встановлення  належнос-
ті  об’єкта  до  вогнепальної  зброї  та  його  придатності  до 
стрільби  (Затверджена  рішенням  секції  судової  баліс-
тики  та  трасології  НКМР  МЮ  України.  Протокол  від 
03.06.2005)»  існує  два  визначення  переробленої  вогне-
пальної зброї:

– перероблена вогнепальна зброя – зброя промислово-
го виробництва, в якій саморобним або кустарним спосо-
бом змінені деякі деталі чи вузли, у результаті чого вона 
набула  нових  характеристик  (як  правило,  використання 
іншого  зразка  боєприпасу  або  перехід  до  іншої  видової 
групи вогнепальної зброї);

–  перероблена  вогнепальна  зброя  –  це  зброя,  виго-
товлена  шляхом  переробки  виробів,  що  не  були  вогне-
пальною  зброєю:  газова й  пневматична  зброя,  сигнальні 
та  інші пристрої спеціального,  господарсько-побутового, 
промислового призначення, в конструкцію яких самороб-
ним  або  кустарним  способом  внесено  зміни,  внаслідок 
чого вони набули властивостей вогнепальної зброї [4].

Більш  детальну  увагу  ми  приділимо  другому  визна-
ченню переробленої вогнепальної зброї, тому що, на жаль, 
у наш час мало приділено уваги поглибленому вивченню 
об’єктів  переробленої  у  вогнепальну  зброю,  її  сучасної 
класифікації, місця  в  криміналістичній  балістиці,  кримі-
налістичному зброєзнавстві та проблемам, що пов’язані з 
появою  нових,  раніше  не  відомих  видів  зброї,  особливо 
перероблених  газових  та  стартових  пістолетів  у  вогне-
пальну зброю.

Аналіз  статичних  даних  упродовж  останніх  дванад-
цяти років  свідчить, що кількість таких  злочинів почала 
суттєво зростати з 2005 року. 

Порівняно з 2005 роком кількість злочинів, вчинених 
із використанням перероблених стартових та газових піс-
толетів та револьверів, у 2011 році зросла майже в 6 разів.

Згідно зі статистикою та аналізом деякої частини ви-
сновків  експертів  експертизи  зброї  та  трасологічної  екс-
пертизи ДНДЕКЦ МВС України  (№ 5-14 від 26.03.2010, 
№ 5-29 від 09.07.2010, № 5-53 від 19.11.2010, № 5-1 від 
11.01.2011, № 5-25 від 29.04.2011 та ін.) в експертній прак-
тиці найбільш поширеними визнані перероблені стартові 

пістолети  «Zoraki»,  «Atmaka»,  «Kral»,  «Blow»  виробни-
цтва Туреччини, які згідно з маркувальними позначення-
ми класифікуються як сигнальні (стартові). Такі пістолети 
потрапляють  через  кордон  без  проведення  сертифікації 
відповідними  органами.  Проведеними  експертизами  та 
дослідженнями встановлено, що вказані пістолети мають 
два типи конструкції: 

– із заглушеним металевою незйомною заглушкою ка-
налом ствола (стартові пістолети);

– із ствольною втулкою, яка може бути легко вилучена 
з каналу ствола, внаслідок чого такі пістолети відносяться 
до категорії вогнепальної зброї [1].

Спрощена конструкція пістолетів  зі  зйомною стволь-
ною  втулкою,  доступна  ціна  та  можливість  їх  вільного 
придбання  громадянами  у  неспеціалізованих  торгівель-
них  закладах  зумовлюють  попит  на  дану  модель  серед 
різних  верств  населення. Особливості  конструкції  таких 
пістолетів, зокрема ствола, зумовлюють швидку та техніч-
но  нескладну  переробку  з  категорії  сигнальних  у  вогне-
пальну зброю. Найчастіше переробка полягає в простому 
викручуванні  заглушки  з  дульної  частини  каналу  ствола 
звичайним побутовим  інструментом без внесення незво-
ротних  змін,  а  в  деяких  випадках  –  заміні  ствола,  після 
чого зразок набуває ознак вогнепальної зброї.

Переробка практично всіх моделей газових пістолетів 
здійснюється шляхом  встановлення  саморобного  ствола, 
видалення однієї чи декількох перетинок або втулки.

Таким  чином,  дані  пістолети  дозволяють  проводити 
постріли патронами калібру 9 мм Р.А., спорядженими гу-
мовими чи аналогічними за своїми властивостями металь-
ними снарядами несмертельної дії (Терен – 3Ф, ПНД – 9П, 
Терен – 3П, Форт – Р, АЕ – 9 тощо), або саморобними па-
тронами шляхом встановлення шротини діаметром близь-
ко 6,2 мм у холості (шумові) набої. При цьому швидкість 
польоту снарядів під час стрільби саморобними набоями 
складає 300 м/с, внаслідок чого пістолети мають достатню 
для ураження людини питому кінетичну енергію стріля-
них куль  і відносяться до категорії нестандартної вогне-
пальної зброї [6].

Дійсно,  як  свідчить  судово-слідча  й  експертна  прак-
тика, наявність у названих пістолетів  і револьверів удар-
но-спускового механізму,  руків’я  тощо  дозволяє шляхом 
заміни ствола або виготовлення для нього вкладного ство-
ла, розсвердлювання забійників у газових пістолетах і ре-
вольверах надати їм стану, коли вони цілком або частково 
втрачають  колишнє  цільове  призначення,  але  набувають 
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бойове: з них стають можливі постріли унітарними набоя-
ми, набоями роздільного спорядження або набоями-замін-
никами для  ураження  снарядами живої  цілі,  насамперед 
людини.

Згідно  з  термінами  і  визначенням методики криміна-
лістичного дослідження газових пістолетів та револьверів 
газовою зброєю є вид несмертельної дії, призначеної для 
тимчасового виведення з ладу живої сили шляхом вики-
дання газодимної хмари із суміші речовин, що його замі-
нює [5].

Інше  визначення  газової  зброї  та  набою  до  неї  дає 
ДСТУ 7841003-97, а саме: «Газова зброя – зброя, призна-
чена для викидання суміші сльозогінної та дратівливої дії 
із застосуванням газового набою».

В останні роки на територію України великими парті-
ями почала надходити зброя, що випускається західними 
фірмами,  яка  за  зовнішнім  виглядом  і  конструкційними 
особливостями  багато  в  чому  подібна  до  газових  пісто-
летів  і  револьверів,  але  стріляє  набоями  спорядженим 
шротом, як правило діаметром від 1-2 мм. Така зброя від-
повідає  трьом  критеріям:  вогнепальності,  надійності  та 
зброярності, що є обов’язковим для віднесення будь-якої 
зброї до вогнепальної. Така зброя за зовнішнім виглядом 
практично не відрізняється від газової, однак на ній від-
сутнє клеймо «PTB». Наявність клейма «PTB» на затворі 
або на рамі зброї закордонного виробництва свідчить про 
те, що ця модель пройшла випробування на відповідність 
вимогам безпеки у Федеральній службі фізико-технічного 
контролю, яка міститься в м. Браушвейг (Німеччина). Ця 

служба є однією з провідних випробувальних лабораторій 
в Європі з проведення випробувань на безпеку ручної вог-
непальної зброї та зброї самооборони [7]. 

У  наш  час  поширення  набувають  злочини,  вчинені  з 
переробленої  вихолощеної  зброї  та масо-габаритних ма-
кетів, про що свідчить експертна практика (висновки екс-
пертів № 5-2 від 11.01.2011 та ін.).

Пріоритетним напрямом досліджень на сучасному ета-
пі залишається проведення судово-балістичних експертиз, 
особливо проведення класифікаційних, діагностичних та 
ідентифікаційних  досліджень  куль  та  гільз,  які  вилучені 
з огляду місць скоєння злочинів із використанням вогне-
пальної зброї.

Висновки. Помилковим було б вважати, що в Україні 
та  за  її  межами  протягом  останніх  десятиліть  не  прово-
дилися  наукові  дослідження  з  питань  судової  балістики. 
За  окремими  напрямами  цієї  проблеми  захищені  канди-
датські  дисертації  криміналістами  В.М.  Большаковим, 
В.В.  Зиряновим,  А.В.  Кофановим,  фахівцями  в  галузі 
судової  медицини  Ю.О.  Крапівкіним,  І.М.  Козаченком, 
С.В.  Куценком.  Проте  поглибленому  вивченню  поняття 
вогнепальної зброї, її сучасної класифікації, місця кримі-
налістичної балістики в криміналістичному зброєзнавстві 
та  проблемам, що пов’язані  з  появою нових,  раніше не-
відомих  видів  зброї,  особливо  переробленої  вогнепаль-
ної зброї, достатньої уваги не було приділено. Зазначене 
свідчить про  актуальність  комплексного,  системного  до-
слідження об’єктів переробленої у вогнепальну зброї, бо-
єприпасів до неї та слідів її застосування. 
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Досліджено та проаналізовано визначення саморобної вогнепальної зброї, викладено авторське бачення цього визначення.
Ключові слова: саморобна вогнепальна зброя, атипова зброя, перероблена зброя, саморобні стволи, саморобні пістолети та ре-

вольвери.

Исследовано и проанализировано определение самодельного огнестрельного оружия, изложено авторское видение этого опред-
еления.

Ключевые слова: самодельное огнестрельное оружие, атипичное оружие, переделанное оружие, самодельные стволы, 
самодельные пистолеты и револьверы.

Investigated and analyzed the definition of self-made firearms, described the author’s view of this definition.
Key words: homemade firearms, atypical weapon recycled weapons, homemade barrels, homemade pistols and revolvers.

Постановка проблеми. Для  правильної  кваліфікації 
протиправних правопорушень, пов’язаних  із незаконним 
обігом вогнепальної зброї, у тому числі тих, де викорис-
тання вогнепальної зброї є обтяжуючою обставиною, важ-
ливе значення має правильно віднести її до певної групо-
вої характеристики зброї. 

Стан дослідження проблеми.  Загальні  проблеми 
експертних  досліджень  вогнепальної  зброї  вивчали:  
М.І.  Авдєєв,  М.С.  Артамонов,  М.М.  Басов,  В.Є.  Бер-
гер,  В.М.  Большаков,  І.В.  Виноградов,  В.Ф.  Гущин,  
І.А. Дворянський, О.Б. Жук, В.В. Зирянов, М.М. Зюськін,  
І.М. Козаченко, В.А. Комаха, А.В. Кофанов, Ю.О. Крапівкін, 
Ю.М. Кубицький, С.Д. Кустанович, С.В. Куценко, А.С. Ла-
зарі, І.В. Макаров, С.М. Матвєєв, Ю.Л. Носко, В.А. Ручкін,  
І.О. Сапожников, Є.І. Сташенко, Х.М. Тахо-Годі, Є.М. Ти-
хонов, О.І. Устинов, В.Ф. Черваков та інші вчені. 

В експертній практиці зустрічається чимало видів вог-
непальної зброї, що різняться від стандартних заводських 
зразків  за способом виготовлення, конструкцією, техніч-
ними  та  балістичними  характеристиками.  У  криміналіс-
тичній  та  юридичній  літературі  вживаються  різні  назви 
зброї, які відрізняються від офіційних і мають ознаки, ха-
рактерні для певних груп зброї. 

Мета статті. Через  термінологічний  різнобій  серед 
криміналістів не має єдності стосовно таких об’єктів до-
слідження,  що  породжує  труднощі  під  час  вирішення 
питання  про  віднесення  їх  до  певного  виду  чи  підвиду 
вогнепальної  зброї  (часто  предмет,  схожий  за  формою, 
розмірами та конструкцією, не відноситься до вогнепаль-
ної зброї, і навпаки).

Виклад основного матеріалу. На теперішній час у на-
уковій літературі не приділено достатньої уваги вивченню 
саморобної  вогнепальної  зброї,  а  відтак  існує  потреба  у 
формуванні  єдиного  для  тієї  чи  іншої  групи  саморобної 
зброї визначення, виділення з багатьох якостей і ознак її 
основних властивостей, які є обов’язковими і характерни-

ми для кожного зразка такої зброї. Відповідно, актуальним 
є  комплексне,  системне  дослідження  саморобної  вогне-
пальної зброї, боєприпасів до неї та слідів її застосування.

На  теперішній  погляд  здається,  що  не  існує  жодних 
труднощів  у  визначенні  саморобної  вогнепальної  зброї. 
До  неї  відносять  специфічні  предмети,  виготовлені  са-
моробним способом. Проте й досі часто слідчі змішують 
поняття саморобної, кустарної і переробленої зброї, коли 
виносять постанови про призначення експертиз. 

В.Н. Ладин вважає, що саморобна зброя нерідко є гру-
бою імітацією під заводську зброю, виготовлену певними 
особами саморобним (кустарним) способом [1, с. 3]. 

На думку А.І. Устинова та А.В. Кофанова, саморобна 
зброя – це предмет, що має елементи конструкції відповід-
ного промислового чи кустарного виду зброї, виготовле-
ний без дотримання вимог технології  збройового вироб-
ництва, представляє реальну небезпеку для людини в разі 
його застосування [2, с. 8].

Б.М. Комаринець зазначає, що саморобна зброя є до-
волі різноманітною і завжди виготовляється за зразком за-
водської зброї [3, с. 82–83].

І.Ф. Крилов також відмічає, що саморобна зброя від-
різняється надзвичайною різноманітністю за своїм устро-
єм,  її найчастіше виготовляють у вигляді пістолетів  і ре-
вольверів (самопалів). За зовнішнім виглядом і бойовими 
властивостями  вона  суттєво  відрізняється  від  зброї  за-
водського виготовлення, хоча основні вузли скопійовані з 
промислових зразків [4, с. 184–195].

Водночас В.С. Аханов підкреслює, що технологія ви-
готовлення зброї не залежить від спеціальності виробника 
і використання виробничих засобів, її виготовляють із по-
рушенням умов і стандартів [5, с. 16].

М.Н. Русаков розуміє під саморобною зброєю предмет, 
який має потрібні елементи конструкції, що відповідають 
промисловій чи кустарній зброї, представляє реальну не-
безпеку для людини в разі його  застосування, хоча  і  ви-
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готовлений без дотримання технології збройового вироб-
ництва  та  несуттєво  відрізняється  від  зброї  заводського 
виготовлення [6, с. 16].

В.Ф. Зайцев і Е. М. Светлаков вважають, що самороб-
на зброя має спрощену і навіть примітивну конструкцію, 
досить  точно  копіює  стандартні  зразки  заводського  ви-
готовлення.  Виготовляється  без  дотримання  відповідних 
стандартів  і технічних умов випадковими особами з під-
ручних матеріалів  нелегально  в  цехах  промислових  під-
приємств. [7, с. 6].

Саморобна зброя це – зброя довільної конструкції, де-
талі й механізми якої виготовлені без дотримання техніч-
них умов з різних підручних матеріалів, вручну або з ви-
користанням  металоріжучого  обладнання  загального  (не 
рушничного) призначення [8].

І.Ф.  Пантелеєв  і  Н.А.  Селиванов  під  саморобною 
зброєю  розуміють  зброю,  що  виготовляється,  як  прави-
ло,  з  підручних  матеріалів,  іноді  з  частковим  викорис-
танням деталей заводської зброї або будь-яких пристроїв  
[9, с. 202–204].

Е.Н.  Тихонов  наголошує,  що  саморобна  зброя  часто 
має спрощену і навіть примітивну конструкцію, виготов-
ляється нелегально в цехах промислових підприємств, які 
точно  копіюють  стандартні  зразки  заводського  виготов-
лення. Виготовляється без дотримання певних стандартів 
і технічних умов випадковими особами з підручних мате-
ріалів [10].

А.І. Железняков, В.А.  Ручкин  та  І. А. Чулков  вважа-
ють,  що  саморобна  зброя  має  спрощену,  примітивну 
конструкцію,  екземпляри  досить  точно  копіюють  зразки 
заводського виготовлення, оригінальну конструкцію. Ви-
готовляється з випадкових матеріалів і предметів без до-
тримання стандартів і технічних умов [11, с. 53–54].

А.В.  Стальмахов,  А.М.  Сумарока,  А.Г.  Егоров  та  
А.Г. Сухарева під саморобною зброєю розуміють зброю, що 
володіє специфічними балістичними властивостями, деталі 
й механізми виготовлені саморобним способом (повністю 
або частково) чи істотно змінена заводська зброя [12].

В.М. Плескачевский вважає, що саморобна зброя – це 
зброя  обрізи,  спеціальні  пристрої,  виготовлені  повністю 
або з використанням заводських частин, пристосовані для 
використання в якості зброї, перероблені під інші патрони 
[13, с. 48].

В.В. Бірюков зазначає, що саморобна зброя – зброя, яка 
виготовляється незаконно, особами, що не мають права на 
його виготовлення. Така зброя виготовляється з підручних 
матеріалів на обладнанні, до якого має доступ виробник. Її 
якість прямо залежить від матеріалів, обладнання та ква-
ліфікації виробника.

Як  правило,  така  зброя  виготовляється  в  одиничних 
екземплярах,  хоча  в  практичній  діяльності  трапляються 
випадки  виготовлення  саморобної  зброї  досить  знаними 
партіями. Така зброя підлягає детальному дослідженню на 
предмет: зброярності і надійності; віднесення до певного 
виду зброї, ознаками якого вона володіє; ідентифікація об-
ладнання, на якому вона виготовлена та ін. [14, с. 23–24].

Е.П.  Іщенко  наголошує,  що  саморобна  зброя  (нині 
зустрічається все рідше) виготовляється переважно з під-
ручних матеріалів, іноді з частковим використанням дета-
лей  стандартної  зброї  і  певного  заводського  обладнання 
[15, с. 164].

А. В. Кофанов під саморобною зброєю розуміє пред-
мет, що володіє необхідними елементами конструкції від-
повідного промислового або кустарного виду зброї, виго-
товлений без дотримання вимог технології промислового 
виробництва  зброї,  який має реальну небезпеку для лю-
дини під час її застосування, тобто відповідає трьом кри-
теріям вогнепальної зброї – вогнепальності, надійності та 
зброярності [16, с. 182]. 

Остання  думка  вважається  більш  обґрунтованою, 
оскільки в ній найбільш повно відображені основні еле-

менти зброї як особливого механізму. Але однієї цієї озна-
ки для характеристики зброї недостатньо.

Різні екземпляри саморобної зброї відрізняються один 
від одного не лише прийомами чи методами виготовлен-
ня,  а  й  використанням  матеріалів,  необхідних  для  виго-
товлення деталей, обробки їх поверхні, точності підгонки, 
міцності,  надійності,  безвідмовності  конструкції  та  ін. 
Окремим екземплярам  за  загальними ознаками потрібно 
пред’являти  вимоги,  які  наближаються  до  промислових 
зразків. Зазвичай якість саморобної зброї значно нижчою, 
ніж якість відповідних промислових зразків.

Саморобна  вогнепальна  зброя  може  виготовлятися  з 
підручних  матеріалів,  інколи  з  використанням  деталей  і 
вузлів від заводської зброї. Судова практика свідчить, що 
останнім часом для виготовлення такої зброї почали вико-
ристовувати заводське верстатне обладнання. Траплялися 
випадки,  коли  частини  та  деталі  виготовлялися  на  збро-
йовому підприємстві, з якого вони пізніше викрадалися, а 
подальша збірка в єдину конструкцію проводилася само-
стійно в домашніх майстернях. 

Такі зразки саморобної зброї майже не відрізняються 
від  зброї  заводського  виготовлення  як  за  зовнішнім  ви-
глядом  [17,  с.  184–194],  так  і  за  вражаючою  здатністю  
[18, с. 98–99]. 

Думка про те, що саморобна зброя виготовляється ви-
падковими особами  [19,  с.  16], не відповідає матеріалам 
слідчої  та  експертної практики. Наприклад,  гр. К. понад 
15 років працював на підприємстві з виготовлення вогне-
пальної зброї. За цей проміжок часу він професійно опану-
вав роботу на багатьох верстатах, навчився добре розбира-
тися в кресленнях зброї, проте за неодноразові порушення 
його звільнили з підприємства. Не знайшовши іншої робо-
ти, він скористався набутими знаннями і досвідом і почав 
незаконно виготовляти та продавати вогнепальну зброю, 
яка за зовнішнім виглядом і якістю виготовлення не посту-
пається заводським зразкам. Через певний час правоохо-
ронці затримали майстра під час спроби продати чергову 
партію виготовленої ним зброї.

З описаних прикладів видно, що саморобна вогнепаль-
на зброя може виготовлятися як на збройовому виробни-
цтві, так і особами, які безпосередньо пов’язані із цим ви-
дом діяльності.

Виробники саморобної зброї, як правило, не прагнуть 
до того, щоб за своїми якостями вона відповідала зазначе-
ним вище вимогам. Її екземпляри часто вже не забезпечу-
ють прицільну стрільбу навіть на невеликих дистанціях. 
Водночас  нерідко  зброю  намагаються  зробити  практич-
ною і компактною, щоб вона легко поміщалася в одязі й 
була  непомітною  для  оточуючих.  Інколи  зброї  візуально 
надають небезпечний вигляд шляхом збільшення калібру 
і  розміру  окремих  деталей. Однак  ці  випадки порівняно 
рідкісні,  оскільки  калібр  обумовлюється  використаними 
боєприпасами,  а  саморобну  зброю  найчастіше  виготов-
ляють під найбільш розповсюджені патрони калібру 9 мм 
(ПМ), 7,62 мм (ТТ), 9 мм (Бр), а також малокаліберні па-
трони бокового бою калібру 5,6 мм. 

Надійність конструкції саморобної зброї, як правило, 
також не дуже висока. У багатьох екземплярах спостері-
гається нещільне замикання (недозакриття) каналу ствола 
і прорив газів у момент пострілу, заклинювання патронів 
під час подачі з магазину, порушення співвісності камор 
барабана і ствола тощо. За зовнішнім виглядом більшість 
зразків саморобної зброї значно відрізняються від промис-
лових зразків: внаслідок грубої обробки поверхонь дета-
лей, з огляду на те, що її виготовляють  із матеріалів, які 
є  не  стандартними для  зброї  промислового  виробництва 
(наприклад, стволи з мідних трубок) та ін.

Під  час  вчинення  злочину  із  застосуванням  зброї 
(вбивство, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розбій 
тощо) його виконавець, як правило, зазвичай знаходиться 
в безпосередній близькості від своєї жертви. Тому само-
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робна  вогнепальна  зброя,  що  використовується  злочин-
цем,  зазвичай  призначається  для  стрільби  на  невеликих 
відстанях. Також забійна сила саморобної зброї часто ви-
являється значно нижче, ніж у відповідних промислових 
(заводських)  зразків.  Водночас  не  виключається  можли-
вість виготовлення більш досконалих зразків. 

Будь-який  екземпляр  саморобного  пістолета,  револь-
вера тощо асоціюють із поняттям вогнепальної зброї.

Відбувається це тому, що в понятті «саморобна зброя» 
акцентується увага на способі виготовлення і водночас пе-
редбачається загальноприйняте поняття «зброї». Насправ-
ді ж загальновідомим і загальновизнаним є тільки поняття 
«зброя промислового (заводського) виготовлення», до яко-
го й відносяться всі наведені вище визначення.

Військово-технічне  та  криміналістичне  (юридичне) 
значення поняття «зброя» не є тотожним, оскільки друге 
значно ширше першого за рахунок виключення зброї са-
моробного  виготовлення.  Якщо  ж  не  враховувати  цього 
факту,  відбудеться  змішування  понять,  у  результаті  чого 
між ознаками саморобної зброї та ознаками зброї промис-
лового (заводського) виготовлення виявиться знак рівно-
сті [2, с. 6].

Останнім  часом  у  зв’язку  з  подальшим  розви-
тком  збройової  техніки  (газобалонний  пістолет  фірми  
«Хеммерлі»,  вітчизняний  пістолет  «МЦ-50-1»,  виріб  
Бад-Годесбергськой фірми «ТВ-1000» та ін.) це визначен-
ня зазнало певних змін, оскільки про джерело енергії руху 
снаряда свідчать не тільки порохові гази, а також повітря 
[20, с. 241–245]. Стосовно поняття зброї як механізму ви-
значення залишається незмінним.

Більшість саморобних екземплярів зброї не є якимось 
складним механізмом у технічному сенсі цього слова, але 
певні елементи конструкції зброї як спеціального пристрою 
для стрільби в них обов’язково мають бути виражені.

Із практики відомі випадки, коли у ствол насипали по-
рох, поміщали снаряд, запалювали фітиль, і відбувався по-
стріл. 

Однак можливість за певних обставин зробити постріл 
з  окремого  ствола  з  отвором ще  не  свідчить  про  те, що 
цей предмет відноситься до вогнепальної зброї, оскільки 
в ньому відсутній цілий комплекс ознак, властивих зброї 
як специфічному механізму [21, с. 65].

Так,  модель  «Berloge-Pistőlchen»,  що  набуває  в  ряді 
країн  все  більшої  популярності,  має  ствол,  запираючий 
механізм і запалюючий пристрій, проте залишається поза 
сферою дії законів, що регламентують порядок володіння 
зброєю, оскільки відноситься до пістолетів, які «не є вог-

непальною зброєю» згідно з § 1 Закону про зброю, оскіль-
ки стріляють тільки пістонами, і тверде тіло не вилітає з 
каналу ствола [20, с. 301].

Висновки. На  думку  авторів,  характеризуючи  само-
робний  спосіб  виготовлення  зброї,  можна  підкреслити 
незаконність  дій,  здійснених  без  відповідного  дозволу 
(ліцензії).  Ця  ознака  притаманна  саморобній  вогнепаль-
ній зброї, тому всі дії, починаючи від проектування, виго-
товлення зброї і подальшого його обігу, є протизаконним. 
Якщо ж юридична особа оформила договір (ліцензію) на 
право виготовлення вогнепальної зброї, всі дії є законни-
ми, незалежно від того, «примітивною» буде конструкція 
чи, навпаки, надзвичайно складною, виготовленою вруч-
ну  або  на  спеціальних  верстатах.  Весь  процес  виготов-
лення  має  відповідати  певним  вимогам,  встановленим 
для конкретної моделі  заводської  зброї. Процес виготов-
лення заводського зброї, починаючи від вибору вихідних 
матеріалів і закінчуючи якістю виготовленої зброї, регла-
ментований ГОСТами  та  іншими нормативними  актами. 
Водночас процес виготовлення саморобної зброї не є ре-
гламентованим. Вибір матеріалів і способів їх обробки ко-
жен виробник вирішує самостійно.

Залежно  від  конкретних  умов  (наприклад,  вимог  за-
мовника)  під  час  виготовлення  заводської  зброї  одного 
типу,  але  різних моделей,  застосовують  різні  технології. 
Тому зброя, навіть виготовлена з одного і того ж матеріа-
лу, за багатьма характеристиками може відрізнятися. На-
приклад, для виготовлення металевих заготовок окремих 
деталей зброї використовують як ливарні, так і деформу-
ючі  технології,  які  відрізняються не лише використаним 
устаткуванням,  а  й  виконаними  технічними  операціями. 
Тому для конкретної моделі зброї спочатку готуються свої, 
специфічні стандарти, які часто не відповідають стандар-
там іншої моделі зброї. 

Важливо зауважити, що будь-яка деталь, частина або 
вузол,  виготовлені  на  збройовому  підприємстві,  можуть 
бути використані для створення конкретного зразка само-
робної вогнепальної зброї.

Підсумовуючи  викладене  вище,  пропонуємо  наступ-
ну редакцію поняття «саморобна вогнепальна зброя»: це 
зброя, яка виготовлена власноруч із використанням завод-
ського обладнання, деталей і частин повністю саморобно-
го виготовлення чи використанням окремих деталей і час-
тин зброї без дотримання технічних умов, що призначена 
для механічного ураження цілі на відстані снарядом, який 
одержує направлений  рух  за  рахунок  енергії  порохового 
або іншого заряду. 
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Розглянуто питання щодо необхідності використання АБІС «ТАИС» у криміналістичних підрозділах МВС України, що дає змогу екс-
перту ефективно працювати з великими базами даних, значно підвищувати якість і достовірність балістичних досліджень, прискорювати 
перевірку за масивами куль та гільз, вилучених із місць нерозкритих злочинів, робить можливим занесення до масиву і перевірки вогне-
пальної зброї, вилученої з незаконного обігу, об’єктів дозвільної системи і табельної зброї ОВС.

Ключові слова: АБІС «ТАИС», кулегільзотека, вогнепальна зброя, пістолети та револьвери «несмертельної дії», саморобна та пе-
рероблена з газова зброя, табельна зброя ОВС, контрольні відстріли зброї громадян, балістичні дослідження, бази даних, обліки.

Рассмотрен вопрос о необходимости использования АБИС «ТАИС» в криминалистических подразделениях МВД Украины, что по-
зволяет эксперту эффективно работать с большими базами данных, значительно повышать качество и достоверность баллистических 
исследований, ускорять проверку по массивами пуль и гильз, изъятых с мест нераскрытых преступлений, делает возможным внесение 
в массив и проверку огнестрельного оружия, изъятого из незаконного оборота, объектов разрешительной системы и табельного оружия 
ОВД.
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The question regarding the need for ALIS „TAIS” in forensic units MIA of Ukraine, which allows the expert to effectively handle large databases, 
significantly improve the quality and reliability of ballistic research, accelerate test on arrays of bullets and shells seized from places unsolved 
crimes, entry to array and check firearms seized, facilities permit system and police service weapon.

Key words: ALIS „CAIs” kulehilzoteka, firearms, pistols and revolvers „non-lethal” homemade and processed from gas weapons, police 
service weapon, weapons control Shooting citizens ballistic research, databases, accounting.

Постановка проблеми. Сучасні умови розвитку сус-
пільства,  на  жаль,  не  зменшують  навантаження  на  пра-
воохоронні органи в підтриманні правопорядку та забез-
печенні конституційних прав і свобод громадян. Значний 
обсяг  роботи  правоохоронців  пов’язаний  із  розслідуван-
ням  злочинів,  вчинених  із  застосуванням  вогнепальної 
зброї, причому ефективність цього процесу залежить від 
належного рівня експертного забезпечення [1].

Стан дослідження проблеми. Загальні  проблеми 
експертних  досліджень  вогнепальної  зброї  вивчали:  
М.І.  Авдєєв, М.С. Артамонов, М.М.  Басов,  В.Є.  Бергер,  
В.М. Большаков, І.В. Виноградов, В.Ф. Гущин, І.А. Дво- 
рянський,  О.Б.  Жук,  В.В.  Зирянов,  М.М.  Зюськін,  
І.М.  Козаченко,  В.А.  Комаха,  А.В.  Кофанов,  Ю.О.  Кра-
півкін, Ю.М. Кубицький, С.Д. Кустанович, С.В. Куценко, 
А.С.  Лазарі,  І.В.  Макаров,  С.М.  Матвєєв,  Ю.Л.  Носко, 

В.А. Ручкін, І.О. Сапожников, Є.І. Сташенко, Х.М. Тахо-
Годі, Є.М. Тихонов, О.І. Устинов, В.Ф. Черваков та  інші 
вчені. 

На  сьогодні  під  час  проведення  балістичних  дослі-
джень у спеціалістів виникають проблеми не тільки при-
кладного  або методичного,  а  й  нормативно-прикладного 
характеру.  Крім  того,  із  збільшенням  незаконного  обігу 
вогнепальної  зброї  виникла  необхідність  рішення  нових 
класифікаційних завдань. 

Мета  – розглянути питання щодо необхідності вико-
ристання АБІС «ТАИС» у криміналістичних підрозділах 
МВС України.

Виклад основного матеріалу. Комплексне  забезпе-
чення сучасної судової балістики неможливе без викорис-
тання балістичних обліків (кулегільзотек). Тому, в першу 
чергу,  основна  проблема  полягає  в  підвищенні  їх  ефек-
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тивності  та  функціонування.  Вирішення  цієї  проблеми 
пов’язане із запровадженням в експертну практику висо-
копродуктивних  автоматизованих  інформаційно-пошуко-
вих систем [2, с. 8]. Серед таких систем є автоматизована 
балістична  ідентифікаційна  система  «ТАИС»  виробни-
цтва ЗАТ «ЛДИ – Русприбор» м. Санкт-Петербург, Росія.

Зріст  кількості  злочинності  з  використанням  вогне-
пальної зброї, а також легальний і нелегальний обіг зброї 
значно збільшив кількість балістичних досліджень, різних 
обліків,  кулегільзотек,  працювати  над  якими  з  викорис-
танням традиційних методів стало все тяжче [3, с. 148].

Так, у процесі проведення перевірки куль і гільз, від-
стріляних із вилученої переробленої зброї або вилученої 
з  місць  скоєння  злочинів,  по масиву  кулегільзотеки  екс-
перт проводить безліч порівняльних досліджень практич-
но в «ручному режимі», тобто безпосередньо порівнюючи 
сліди на  кулях  і  гільзах у полі  зору мікроскопа. Під час 
виконання  перевірки  експерт  фактично  дотримується 
всіх  стадій  проведення  експертного  дослідження,  крім 
експертного  експерименту,  оскільки  процес  отримання 
зразків для порівняльного дослідження проводиться в екс-
пертній  установі  за  місцем  надходження  зброї  або  здій-
снення  злочину.  Для  проведення  однієї  перевірки  необ-
хідно затратити від 2 до 7 годин, у залежності від обсягу 
масиву  кулегільзотеки  та  характеру  відображення  слідів 
на кулях та гільзах [4, с. 44].

Одними з перших були системи АІПС «Баліст» та «Ри-
кошет», але бажаних результатів не дали [5, с. 188].

У зв’язку із цим з метою більш ефективної перевірки, 
а  також  мінімальної  затрати  часу  на  перевірку  об’єктів 
(куль та гільз) за масивами ЦКГТ ДНДЕКЦ МВС України, 
у 2005 році перед експертно-криміналістичними підрозді-
лами  гостро постало питання про необхідність  викорис-
тання автоматизованих ідентифікаційних пошукових сис-
тем  (АІПС),  які  підвищують  швидкість  та  ефективність 
перевірок по кулегільзотекам зброї, а також куль, гільз та 
набоїв за слідами від зброї, вилучених із місць нерозкри-
тих злочинів.

Вони були розроблені ЕКУ ГУВС у Санкт-Петербурзі 
і Ленінградській області спільно із ЗАТ «ЛДИ – Руспри-
бор»,  яка получила назву «ТАИС». Система «ТАИС» на 
даний  час  закуплена  та  успішно  використовується  на 
практиці експертно-криміналістичним підрозділами орга-
нів внутрішніх справ Росії, України, Білорусії та ін.

Пошукова  система  не  може  повністю  замінити  екс-
перта, але полегшити його роботу за її допомогою дійсно 
можливо. З метою більш ефективного використання іден-
тифікаційно-пошукової  системи  «ТАИС»  в  ЕКУ  ГУВС 
Санкт-Петербурга і Ленінградським районом була розро-
блена криміналістична методика ідентифікації вогнепаль-
ної зброї по слідам на стріляних кулях, а потім на гільзах, 
яка  включає  в  себе  традиційні  аспекти  ідентифікаційно-
го  дослідження,  притаманні  тільки  цій  системі  «ТАИС»  
[6, с. 7].

Під  час  проведення  ідентифікаційних  судово-баліс-
тичних експертиз за допомогою інформаційно-пошукової 
системи  «ТАИС»  об’єктами  дослідження  є  кулі,  гільзи 
набої  зі  слідами  зброї  калібру  від  5  до 11,43 мм. На да-
ний час система «ТАИС» пройшла тестування і показала 
хороші результати в роботі з оболонковим кулями і гіль-
зами: 5,45х39 мм, проміжного набою до автомату АК-74; 
7,62х25 мм пістолетного набою  зразку  1930  р.  до  пісто-
лету ТТ; 7,62х39 мм проміжного набою зразку 1943 р. до 
автомату АК-47; 9х18 мм пістолетного набою до пістолета 
Макарова  і Стечкіна  (ПМ і АПС); 9х19 мм пістолетного 
набою  Люгера  до  пістолету  «Бордхард-Люгер»  («Пара-
беллум» та ін.) [7, с. 7].

Інформаційно-пошукова  система  «ТАИС»  представ-
ляє собою продукт, який включає в себе скануючий при-
стрій для отримання зображення денця гільзи і зображен-
ня  повної  розгортки  кулі,  вимірювальний  телевізійний 

мікроскоп,  порівняльний  телевізійний  мікроскоп.  АБІС 
«ТАИС» дозоляє отримати тверду копію зображення без 
використання негативного чи позитивного процесу фото-
друку.

На  відміну  від  мікроскопів МСК-1  і МСК-10,  з  яки-
ми,  як  правило,  працюють  експерти-криміналісти,  апа-
ратно-програмний комплекс «ТАИС» робить  електронну 
копію зображення повної розгортки кулі та денця гільзи. 
Ідентифікаційна  система  «ТАИС»  проводить  попередню 
цифрову  обробку  вхідного  зображення.  Для  виявлення 
мікрорельєфа  зображення  застосовується джерело  світла 
з боковою підсвіткою. 

Отримані зображення можна переглядати на моніторі 
із  збільшенням  від  9х  до  70х  крат,  а  також порівнювати 
візуально  з  раніше  отриманими  зображеннями,  що  зна-
ходяться в пам’яті, використовуючи при цьому двохвікон-
ний редактор. Даний редактор дозволяє переміщати одне 
зображення  відносно  другого  і  послідовно  переглядати 
різні ділянки, пов’язані одне з одним зображення. Експер-
ту надається можливість зберігати в базі даних зображен-
ня об’єктів дослідження із супроводжуючими коментаря-
ми, здійснювати пошук об’єктів за заданими параметрами  
(№  кримінального  провадження,  дата  вчинення  злочину 
і ін.), розмножувати зображення на лазерному принтері з 
високою якістю друку. У деяких випадках, коли мікроре-
льєф на кулях та гільзах має поганий ступінь відображен-
ня і низьку стійкість, після їх дослідження з використан-
ням  «ТАИС»  доцільно  додатково  провести  дослідження 
на порівняльному криміналістичному мікроскопі МСК-1, 
«Лейц» і ін. [7, с. 8].

За допомогою АБІС «ТАИС» можна отримати в авто-
матичному режимі зображення розгортки всієї бокової по-
верхні кулі та денця гільзи. Наприклад: після проведення 
сканування кулі на зображенні відображаються сліди від 
полів нарізів каналу ствола, де можна виміряти їх ширину 
та кут. Під час сканування денця гільзи на зображенні ві-
дображаються сліди від частин зброї (слід бійка ударника, 
відбивача,  патронного  упору),  де  також можна  виміряти 
кут  між  зачепом  викидача  та  відбивачем.  За  взаємороз-
міщенням зазначених слідів  та  за допомогою довідників 
можна  визначити,  з  якого,  типу,  виду,  моделі  зброї  був 
здійснений  постріл.  Отримані  зображення  зберігають-
ся в базі даних центрального сервера комп’ютера, які  за 
необхідності виокремлюються з бази даних і можуть пере-
силатися по існуючим лініям зв’язку. Дане програмне за-
безпечення  системи  дозволяє  здійснювати  автоматичний 
пошук по базі даних та проводити  ідентифікацію  зобра-
жень об’єктів. 

Порівнюючи  сліди,  експерт  повинен  переконатися  в 
стійкості загальних та окремих ознак зброї, а також у ста-
більності їх відображення. У випадку значної варіаційнос-
ті слідоутворення необхідно продовжити експерименталь-
ну стрільбу до отримання куль і гільз зі збіжним набором 
ознак зброї, які у подальшому порівнюють зі слідами на 
кулі або гільзі з місця події.

У першу чергу проводиться зіставлення слідів на кулях 
і  гільзах  за  відображеними на  них  загальними ознаками 
зброї. При цьому важливо порівнювати не тільки ознаки, 
що характеризують будову каналу ствола (кількість нарі-
зів, ширина полів, кут нахилу), а й ознаки, що характери-
зують ступінь його зношення. Зокрема, якщо встановлено, 
що куля з місця події вистріляна з каналу ствола із значно 
більшою зношуваністю, ніж експериментальна куля, то це 
виключає тотожність зброї.

У разі  збігу  загальних ознак  зброї переходять до по-
рівняння окремих ознак, які відображаються в слідах у ви-
гляді трас, виступів і заглиблень.

Умовами для висновку про наявність тотожності зброї є:
–  збіг відображеної в слідах на кулях або гільзах до-

статньої для ототожнення сукупності загальних і окремих 
ознак зброї;
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–  відсутність  розбіжностей  у  слідах,  які  не  можуть 
бути пояснені неоднаковими умовами пострілів і змінами 
слідоутворюючих деталей (механізмів) зброї.

Висновок  про  відсутність  тотожності  повинен  бути 
зроблений у кожному з таких випадків:

– відрізняються загальні ознаки слідоутворюючих де-
талей каналу ствола;

–  відображені  ознаки  зношуваності  каналу  ствола 
свідчать про те, що куля з місця події була вистріляна зі 
ствола з більшою зношуваністю, ніж експериментальна;

–  наявність  значних  розбіжностей  в  індивідуальних 
ознаках – істотна розбіжність слідів від частин зброї, що 
спостерігається  під  час  порівняння  з  усіма  експеримен-
тальними об’єктами [8, с. 28].

Важливо, щоб у висновку про відсутність тотожності 
виключалася можливість виникнення зазначених розбіж-
ностей у результаті змін, що відбулися зі зброєю за час між 
подією й дослідженням, що може бути з’ясовано в резуль-
таті огляду зброї й вивчення обставин справи.

Висновок  у  ймовірнісній  формі  про  наявність  або 
відсутність  тотожності  може  бути  зроблений  у  разі  збі-
гу загальних ознак і деяких окремих, які у сукупності не 
утворюють  достатнього  для  ототожнення  комплексу, що 
співпадає.

Оцінка результатів порівняльного дослідження –  від-
повідальна  стадія,  що  являє  собою  складну  процедуру 
усвідомлення кількісної  та якісної цінності  (визначенос-
ті)  ознак.  Висновок  про  наявність  тотожності  в  судово-
балістичній експертизі буде обґрунтованим тільки в тому 
разі, коли в його основу покладено результати якісної та 
кількісної оцінки всіх виявлених ознак. На підставі такої 
оцінки ознак у порівнюваних слідах на кулях або гільзах 
судовий експерт приходить до визначеного логічного ви-
сновку,  істинність  та  обґрунтованість  якого  оцінюється 
слідчим і судом у сукупності з іншими доказами, зібрани-
ми з конкретної справи.

Оцінка ідентифікаційних ознак частин зброї здійсню-
ється  експертом  практично  на  всіх  етапах  дослідження, 
але  першочергового  значення  ця  оцінка  набуває  після 
проведення  порівняльного  дослідження  та  встановлення 
відповідного  обсягу  співпадаючих  чи  розбіжних  ознак  
[8, с. 29].

У цілому підсумкова оцінка повинна привести експер-
та до твердої впевненості у своїх висновках. Цьому сприяє 
і використання автоматизованих балістичних ідентифіка-
ційних систем «ТАИС», в яких використовується матема-
тичний метод ідентифікаційної значущості співпадаючих 
та розбіжних ознак.

Виявлена сукупність співпадаючих і розбіжних ознак 
у  процесі  проведення  ідентифікаційного  судово-баліс-
тичного дослідження експертом оцінюється з якісного та 
кількісного боку.

Лише кількісна оцінка дає змогу експертові дійти пев-
ного висновку. Для того, щоб вирішити питання по суті, 
експерт повинен дати якісну оцінку сукупності виявлених 
ознак, оскільки сліди кожної зброї є індивідуальними. Та-
ким чином, лише за умови якісної визначеності індивіду-
альних слідів можна ідентифікувати зброю за стріляними 
кулями або гільзами.

Варто враховувати, що в обґрунтування висновку екс-
перта  включаються  не  всі  збіжні  чи  відмінні  ознаки,  а 
тільки найбільш істотні, стійкі й достатні. Успіх при цьо-
му багато в чому залежить від таких суб’єктивних факто-
рів, як особистий досвід експерта, його кваліфікація, спе-
ціалізація тощо. У той же час використання під час оцінки 
виявлених ознак лише суб’єктивних критеріїв може при-
вести експерта до помилкових висновків. Аналіз експерт-
ної  практики  свідчить, що  основні  недоліки  проведення 
судово-балістичних  ідентифікаційних  експертиз  поляга-
ють у невмінні виявляти, вивчати і правильно оцінювати 
ознаки мікрорельєфу частин зброї у вигляді мікрослідів.

Специфіка і характер слідової картини на вистріляних 
кулях  або  гільзах,  які  вивчаються  судовою  балістикою, 
відрізняються від об’єктів  інших видів  ідентифікаційних 
експертиз: почеркознавчої, дактилоскопічної, портретної, 
які  проводяться  відповідно  методик  визначення  частоти 
зустрічаємості  та  ідентифікаційної  значущості  певних 
особливих ознак [8, с. 30].

У  роботі  судового  експерта-баліста  під  час  рішення 
питань  ідентифікаційного  характеру  над  традиційними 
методами  дослідження  превалює  суб’єктивний  фактор. 
Це  стосується  виявлених  ідентифікаційних  ознак  слідів 
на кулях та гільзах, вилучених під час ОМП, і зразків слі-
дів зброї на експериментальних об’єктах, оцінки ознак та 
формування висновків. Зазначене повною мірою справед-
ливо й у випадку дослідження кількох об’єктів, вилучених 
із різних місць подій.

Застосування ідентифікаційних методів математично-
го моделювання має за мету об’єктивізацію процесу ото-
тожнення вогнепальної зброї.

У ході порівняльного дослідження експерт виявляє су-
купність певних ознак, яка оцінюється ним щодо достат-
ності для надання висновку про наявність або відсутність 
тотожності. У процесі формування загальних оцінюваль-
них  суджень  (загального  синтезу)  експерт  залежно  від 
якості й кількості виявлених збіжних або розбіжних ознак 
(сукупності  ознак) може  прийти  до  категоричного  пози-
тивного,  негативного,  ймовірнісного  висновку про наяв-
ність  або  відсутність  тотожності  або  про  неможливість 
вирішення питання по суті.

В основі диференціювання висновків експерта на ка-
тегоричні та імовірнісні лежить ступінь упевненості в іс-
тинності отриманого знання та ступінь наукової обґрунто-
ваності даного судження [8, с. 31].

З кожним роком у нашій державі спостерігається стій-
кий  зріст  злочинності,  що  вчиняються  з  використанням 
переробленої вогнепальної зброї.

Враховуючи той факт, що на території України зареє-
стровано понад 120 000 одиниць нарізної зброї громадян 
та дозвільної системи, більше 85 000 одиниць пістолетів 
та  револьверів  «несмертельної  дії»  та  400  000  одиниць 
зброї правоохоронних органів, 753 одиниці переробленої 
зброї та 303 саморобної зброї, на виконання п. 4 розділу І 
протоколу наради керівництва Міністерства від 09.10.2006 
№ 44, з метою поетапного укомплектування регіональних 
експертно-криміналістичних  підрозділів  АБІС  «ТАИС» 
прийнято рішення про першочергове придбання семи по-
внопрофільних АБІС та шести автоматизованих робочих 
місць (АРМ) «ТАИС». 

Загалом придбано  та  упроваджено чотири повнопро-
фільні ідентифікаційні системи, які з 2006 року функціо-
нують в ДНДЕКЦ МВС України, а з серпня 2009 року – в 
НДЕКЦ при ГУМВС України у Вінницькій, Донецькій та 
Харківській областях.

На  сьогодні  масив  автоматизованого  балістично-
го  обліку  Державного  центру  МВС  України  складає  
13 756 об’єктів,  за АБІС «ТАИС»  здійснено 8 459 пере-
вірок  вогнепальної  зброї,  вилученої  з  незаконного обігу, 
на причетність до вчинення злочинів встановлено 74 по-
зитивних результатів.

Наприклад, перевіркою пістолета-кулемета УЗІ, вилу-
ченого наприкінці 2007 року в гр. А.С. Темченко в м. Чер-
каси, встановлено, що ця зброя застосовувалася під час:

1) стрільби по працівникам міліції 25 грудня 2007 року 
по вул. Спаській, 8/3, пл. Контрактова, 2 в Києві;

2) стрільби 6 липня 2007 року в пункті обміну валют 
по вул. Глибочицькій, 58 в Києві;

3)  стрільби  29  грудня  2007  року  в  приміщенні  відді-
лення «Приватбанку» по вул. Вернигори, 12 в м. Черкаси. 

Окрім  поточних  перевірок,  до  бази  електронних  зо-
бражень внесені відстріли 1 433 одиниць табельної зброї 
працівників  ОВС,  триває  процес  занесення  до  масиву 
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зброї працівників природоохоронних організацій (введено  
357 одиниць) з метою перевірки на причетність до вчинен-
ня злочинів.

Застосування «ТАИС» в експертній практиці дозволяє 
обробляти  великі  бази  даних,  забезпечує  збільшення  ін-
формативності, зменшує час обробки та прийняття рішен-
ня під час проведення криміналістичної експертизи порів-
няно з традиційними методами [9, с. 71–72].

За  останні  роки  спостерігається  стійка  тенденція  до 
збільшення кількості злочинів, вчинених із застосуванням 
пістолетів та револьверів, призначених для стрільби гумо-
вими кулями. Крім того, значно зростає кількість вилучень 
саморобної та переробленої з газової та стартової зброї. 

На  нашу  думку  потрібно  зробити  колекцію  куль  та 
гільз,  експериментально  відстріляних  із  перероблених 
пістолетів  та  револьверів.  Це  дасть  змогу  накопичити 
інформацію щодо моделі та системи зброї. Ці дані в по-
дальшому будуть використані під час виконання судово-
балістичних досліджень та надання в розпорядження опе-
ративно-розшукових, слідчих і судових органів довідкової 
та орієнтуючої інформації з метою розкриття та розсліду-
вання злочинів.

З  огляду  на  зазначені  негативні  тенденції  відбулося 
запровадження  обов’язкового  експериментального  від-
стрілу газової та зброї «несмертельної» дії. У НДЕКЦ при 
ГУМВС України у Вінницькій області започатковано про-

ведення  контрольних  відстрілів  пістолетів  виробництва 
КНВО «Форт».

Сьогодні  основною  проблемою  функціонування  ав-
томатизованого  балістичного  обліку  є  незначний  обсяг 
введених до масиву  контрольних  відстрілів  зброї  грома-
дян,  об’єктів  дозвільної  системи  і  табельної  зброї  ОВС  
(1 250 об’єктів – Вінницька область, 533 – Донецька об-
ласть  та  384  –  Харківська  область),  у  результаті  чого 
системи  не  можуть  бути  з  максимальною  ефективністю 
використані  для  експертного  забезпечення  розкриття  та 
розслідування злочинів. 

Висновки. Таким чином, АБІС «ТАИС» у криміналіс-
тичних  підрозділах  України  дозволяє  значно  підвищити 
якість і достовірність балістичних досліджень, прискори-
ти перевірку за масивами куль та гільз, вилучених із місць 
нерозкритих  злочинів,  вогнепальної  зброї,  переробленої 
газової  та  стартової  зброї,  вилученої  з  незаконного  обі-
гу, об’єктів дозвільної системи і табельної зброї ОВС. За-
провадження цієї системи є важливим кроком у створенні 
центральних  і  регіональних  кулегільзотек,  що  в  значній 
мірі  підвищить  ефективність  роботи  органів  внутрішніх 
справ  у  боротьбі  зі  злочинністю,  яка,  в  свою  чергу,  дає 
можливість покращити криміногенну ситуацію в Україні 
та позитивно сприятиме попередженню, розкриттю і роз-
слідуванню злочинів, пов’язаних із застосуванням вогне-
пальної зброї.
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У статті розглянуто питання щодо необхідності вивчення, аналізу, узагальнення та розроблення рекомендацій для встановлення 
найбільш поширених типів, видів, моделей нових зразків вогнепальної зброї, перероблених стартових і газових пістолетів, пістолетів і 
револьверів, призначених для відстрілу набоями, спорядженими метальними снарядами несмертельної дії іноземного виробництва, за 
слідами від частин зброї на гільзах. 
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В статье рассмотрен вопрос о необходимости изучения, анализа, обобщения и разработки рекомендаций для установления наибо-
лее распространенных типов, видов, моделей новых образцов огнестрельного оружия, переделанных стартовых и газовых пистолетов, 
пистолетов и револьверов, предназначенных для стрельбы патронами, снаряженными метательными снарядами несмертельного дей-
ствия иностранного производства, по следам от частей оружия на гильзах.

Ключевые слова: тип, вид, модель оружия, огнестрельное оружие, иностранное производство, переделанные стартовые и газовые 
пистолеты, самодельный ствол, удаление перепонки или втулки, выстрел, следы от частей оружия на гильзах.

The question as to the necessity of study, analysis, synthesis and development of recommendations for the establishment of the most common 
types, kinds and models of new models of firearms, recycled starting and gas guns, pistols and revolvers intended for shooting ammunition Curb 
projectiles non-lethal foreign production in the wake of parts of weapons in the pocket.

Key words: type, type, model weapons, firearms, foreign production, processed starting and gas pistols, homemade barrel, removing the 
membrane or plug, shot, traces of weapons parts on the pocket.

Постановка проблеми. Конституція України не лише 
декларує, а й гарантує захист життя людини, її прав і сво-
бод, покладаючи ці функції на державу. «Людина, її життя, 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цінністю» [1, с. 4]. 

Стан дослідження. Значний внесок у дослідження те-
оретичних проблем криміналістики  та  судової  експерти-
зи  зробили  вчені-криміналісти України  й  інших  держав:  
Т.В. Авер’янова,  І.А. Алієв, Л.Ю. Ароцкер, О.Ф. Аубакі-
ров, Р.С. Бєлкін, В.В. Бірюков, А.І. Вінберг, В.І. Галаган, 
В.Г. Гончаренко, Г.І. Грамович, Ф.М. Джавадов, А.В. Іщен-
ко, Н.С. Карпов, Н.І. Клименко, І.І. Когутич, В.О. Конова-
лова, М.В. Костицький, І.І. Котюк, І.Ф. Крилов, В.С. Ку- 
зьмічов,  Є.Д.  Лук’янчиков,  О.М. Моісеєв, Ю.Ю. Орлов,  
О.Р. Росинська, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, І.Я. Фрід-
ман, В.Г. Хахановський та ін.

У різні періоди окремі аспекти криміналістичного до-
слідження вогнепальної зброї досліджували В.Ф. Гущин, 
М.М.  Зюскін,  Б.М.  Єрмоленко,  А.В.  Кокін,  В.М.  Ладін,  
В.К.  Лисиченко,  Б.М.  Комаринець,  Ю.В.  Мішин,  
Л.Ф. Саврань, І.О. Сапожніков, Є.І. Сташенко, Є.М. Тихо-
нов, О.І. Устинов, В.Ф. Черваков, Б. . Шевченко. В Укра- 
їні за останнє десятиліття кандидатські дисертації із цьо-
го  питання  захистили  В.В.  Арешонков,  А.В.  Кофанов,  
Я.В. Новак, С.О. Торопов, Т.В. Тютюнник. 

Мета статті – розглянути питання щодо необхідності 
вивчення, аналізу, узагальнення та розроблення рекомен-

дацій для встановлення найбільш поширених типів, видів, 
моделей нових зразків вогнепальної зброї, перероблених 
стартових  і  газових  пістолетів,  пістолетів  і  револьверів, 
призначених  для  відстрілу  набоями,  спорядженими  ме-
тальними снарядами несмертельної дії іноземного вироб-
ництва, за слідами від частин зброї на гільзах. 

Виклад основного матеріалу. У  руслі  гарантуван-
ня  цієї  найвищої  соціальної  цінності  політика  держави 
з  профілактики  й  розслідування  злочинів  має  особли-
ве значення. Як правило, будь-який злочин – це система 
дій, яка спрямована на реалізацію злочинного наміру, що 
об’єктивно зумовлює певні наслідки, в тому числі зміни в 
матеріальній обстановці місця події. У таких вимірах у ви-
гляді різноманітних матеріальних слідів злочину відобра-
жається значна за обсягом і досить змістовна інформація 
стосовно особи, яка вчинила злочин, і обставин його вчи-
нення. Значущість такої  інформації в розкритті й розслі-
дуванні злочинів неодноразово підкреслювалося багатьма 
вченими.

Одними з найнебезпечніших і найпоширеніших у сьо-
годенній криміналістичній ситуації є злочини  із застосу-
ванням вогнепальної зброї. 

Надзвичайна небезпека злочинів, учинених із застосу-
ванням вогнепальної зброї, потребує особливої якості роз-
слідування за цими справами; необхідно використовувати 
всі можливості  для  встановлення  злочинців  і  з’ясування 
обстановки  й  обставин  злочину.  При  цьому  велике,  а  в 
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багатьох випадках вирішальне значення має вивчення ре-
чових доказів, передусім тих, які дають змогу виявити за-
стосування злочинцями вогнепальної зброї. 

Із різних видів досліджень речових доказів  за  злочи-
нами із застосуванням вогнепальної зброї найбільшу зна-
чущість для слідчих органів мають ідентифікаційні дослі-
дження зброї, тобто встановлення на основі дослідження 
речових доказів тієї зброї, з якої на місці події були здій-
снені постріли. 

За  даними ЦКГТ ДНДЕКЦ МВС України,  з  2000  по 
2009 роки виявлено факти вилучення з незаконного обігу 
19 988 одиниць вогнепальної зброї. 

Кількість злочинів, пов’язаних із застосуванням вогне-
пальної зброї, постійно зростає. Із кожним роком в Украї-
ну ввозиться все більше й більше нових зразків зброї іно-
земного  виробництва,  такої  як  нарізна  короткоствольна, 
мисливська,  спортивна  тощо. Останніми  роками  спосте-
рігається значне зростання кількості злочинів  із застосу-
ванням перероблених стартових і газових пістолетів, піс-
толетів і револьверів, призначених для відстрілів набоями, 
спорядженими  метальними  снарядами  несмертельної 
дії,  іноземного виробництва. В експертній практиці най-
більш поширені перероблені стартові пістолети “Zoraki”, 
“Atmaka”,  “Kral”,  “Blow”  виробництва Туреччини,  пере-
роблені  газові  пістолети  “Walter  Super  P-35”  і  “Valtro-85 
Combat” виробництва Німеччини, а також пістолети, при-
значені  для  відстрілів  набоями,  спорядженими  металь-
ними  снарядами  несмертельної  дії,  –  “ROHM RG  –  88”  
(Німеччина).

У результаті аналізу даних ДНДЕКЦ МВС України за 
останні  10  років,  станом  на  31.12.2009  встановлено, що 
кількість злочинів, учинених із використанням такої зброї, 
тобто перероблених стартових і газових пістолетів, пісто-
летів  і револьверів, призначених для відстрілів набоями, 
спорядженими метальними снарядами несмертельної дії, 
починає різко зростати з 2005 року.

Так, порівняно з 2005 роком, у 2009 році кількість за-
значених злочинів зросла майже в 5 разів (рис. 1).

 Рис. 1. Кількість злочинів, учинених із використанням 
перероблених стартових і газових пістолетів, пістолетів і 
револьверів, призначених для відстрілів набоями, споря-
дженими метальними снарядами несмертельної дії

Особливо  широко  розповсюджені  та  перебувають  у 
вільному продажу пістолети виробництва Туреччини, які, 
згідно  з  маркувальними  позначеннями,  класифікують-
ся  як  сигнальні  (стартові).  Такі  пістолети  потрапляють 
через  кордон  без  проведення  сертифікації  відповідними 
органами. Проведеними експертизами та дослідженнями  
встановлено,  що  вказані  пістолети  мають  два  типи  кон-
струкції: 

1. Із заглушеним металевою незйомною заглушкою ка-
налом ствола (стартові пістолети).

2. Зі ствольною втулкою, яка може бути легко вилучена 
з каналу ствола, внаслідок чого такі пістолети належать до 
категорії вогнепальної зброї.

Спрощена конструкція пістолетів  зі  зйомною стволь-
ною  втулкою,  доступна  ціна  та  можливість  їх  вільного 
придбання  громадянами  в  неспеціалізованих  торговель-
них  закладах  зумовлюють  попит  на  цю  модель  серед 
різних  верств  населення. Особливості  конструкції  таких 
пістолетів, зокрема ствола, зумовлюють швидку й техніч-
но  нескладну  переробку  з  категорії  сигнальних  у  вогне-
пальну зброю. Найчастіше переробка полягає в простому 
викручуванні  заглушки  з  дульної  частини  каналу  ствола 
звичайним побутовим  інструментом без унесення незво-
ротних  змін,  а  в  деяких  випадках  заміною  ствола,  після 
чого зразок набуває ознак вогнепальної зброї.

Переробка практично всіх моделей газових пістолетів 
здійснюється шляхом установлення  саморобного  ствола, 
видалення однієї чи декількох перетинок або втулки.

Отже,  ці  пістолети  дають  змогу  проводити  постріли 
патронами калібру 9 мм Р.А., спорядженими гумовими чи 
аналогічними  за  своїми  властивостями метальними  сна-
рядами несмертельної дії (Терен – 3Ф, ПНД – 9П, Терен – 
3П, Форт – Р, АЕ – 9 тощо) або саморобними патронами, 
шляхом установлення шротини діаметром близько 6,2 мм 
у  холості  (шумові)  набої. При цьому швидкість польоту 
снарядів  під  час  стрільби  саморобними  набоями  стано-
вить  300  м/с,  внаслідок  чого  пістолети  мають  достатню 
для ураження людини питому кінетичну енергію стріля-
них куль і належать до категорії нестандартної вогнепаль-
ної  зброї.  Незважаючи  на  це,  актуальною  залишається 
проблема розпізнавання цієї зброї за слідами на стріляних 
гільзах. Вирішення цієї проблеми неможливе без  знання 
слідів  частин  зброї  на  гільзах,  які  залишає  вищевказана 
зброя.

Сліди від частин зброї на гільзах найповніше від інших 
слідів відображають ознаки моделі й конкретного екземп-
ляра зброї, що застосовувалася, тому можуть використо-
вуватися для одержання інформації про модель зброї, що 
застосовувалася  або  розшукується,  для  ідентифікації ще 
не вилученої або вже вилученої зброї.

На  гільзах  утворюється  комплекс  слідів,  як  правило, 
від різних частин зброї. Тому необхідно вивчати ознаки, 
що позначились на стріляних гільзах.

Загальні  та  окремі  ознаки,  які  характеризують  то-
тожність  конкретного  екземпляра  зброї  і  є  в  сукупності 
ідентифікаційними,  оцінюються,  по-перше,  з  погляду  їх 
відносної  стійкості; по-друге,  з погляду способу  їх  відо-
браження. Окремі ознаки, крім того, оцінюються й у плані 
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неповторюваності  їх  сукупності  й  частоти  зустрічності 
кожного з них. 

Відносна стійкість і неповторюваність ознак зброї зу-
мовлюються  технологією  виготовлення,  тобто  міцністю 
матеріалу частин зброї та впливу на них процесу обробки. 
Довговічність,  як  і  мінливість  ознак  зброї,  залежить  від 
умов експлуатації, зокрема від тиску, температури, меха-
нічного  тертя й  деформації металу,  які  відбуваються під 
час пострілу, чищення, зберігання та ремонту. 

На гільзах набоїв, що застосовувались для заряджання й 
під  час  проведення  пострілу,  залишаються  сліди  від  різних 
частин зброї. На одній гільзі можуть бути сліди, які належать 
до  двох  груп.  Сліди  першої  групи  виникають  у  результаті 
процесів, пов’язаних із проведенням пострілу з конкретного 
екземпляра зброї; сліди другої групи – під час заряджання та 
розряджання зброї без пострілу, причому одного або декількох 
екземплярів, однієї або різної моделі й навіть виду [2, с. 36].

У криміналістичній ідентифікації вогнепальної зброї в 
наш час досягнуто значні успіхи. У більшості випадків у 
руках досвідченого експерта-криміналіста в розпоряджен-
ні є вся необхідна техніка для дослідження стріляних куль 
і гільз, вилучених на місці події, яка забезпечує встанов-
лення зброї, з якої відбувався постріл. 

Висновки. Сьогодні  відсутня довідкова  інформація  з 
описом слідів на гільзах, тому є нагальна потреба в роз-
робці таких довідників для їх використання під час прове-
дення балістичного дослідження. А відсутність інформа-
ції  про  зазначені  сліди  зумовлює необхідність  вивчення, 
аналізу,  узагальнення  та  розроблення  рекомендацій  для 
встановлення найбільш поширених типів, видів, моделей 
нових зразків вогнепальної зброї, перероблених стартових 
і газових пістолетів, пістолетів і револьверів, призначених 
для відстрілів набоями, спорядженими метальними снаря-
дами несмертельної дії, іноземного виробництва.
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Постановка проблеми. Аналіз  вилучення  працівни-
ками  ОВС  вогнепальної  зброї  в  злочинців  і  незаконних 
власників  свідчить  про  гостроту  й  актуальність  питання 
боротьби з її незаконним обігом на території України. За 
останні п’ять років спостерігається хоча й незначне,  але 
стійке щорічне зростання в середньому на 3,8% кількості 
зброї (бойової, саморобної та переробленої) серед вилуче-
ної, знайденої та добровільно зданої. Це вказує, з одного 
боку,  на  підвищення  ролі  правоохоронних  органів  у  бо-
ротьбі з незаконним обігом зброї, а з іншого боку, на збіль-
шення її кількості в незаконному володінні в громадян. З 
метою вирішення проблеми боротьби з незаконним обігом 
вогнепальної зброї на території України передусім необ-
хідно чітко визначити джерела й канали розповсюдження 
її, відпрацювати методи та шляхи їх усунення.

Стан дослідження. Значний  внесок  у  дослідження 
теоретичних проблем криміналістики й судової експерти-
зи зробили вчені-криміналісти України та інших держав:  
Т.В. Авер’янова,  І.А. Алієв, Л.Ю. Ароцкер, О.Ф. Аубакі-
ров, Р.С. Бєлкін, В.В. Бірюков, А.І. Вінберг, В.І. Галаган, 
В.Г. Гончаренко, Г.І. Грамович, Ф.М. Джавадов, А.В. Іщен-
ко, Н.С. Карпов, Н.І. Клименко, І.І. Когутич, В.О. Конова-
лова, М.В. Костицький, І.І. Котюк, І.Ф. Крилов, В.С. Ку- 
зьмічов,  Є.Д.  Лук’янчиков,  О.М. Моісеєв, Ю.Ю. Орлов,  
О.Р. Росинська, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, І.Я. Фрід-
ман, В.Г. Хахановський та ін.

У різні періоди окремі аспекти криміналістичного до-
слідження вогнепальної зброї досліджували В.Ф. Гущин, 
М.М.  Зюскін,  Б.М.  Єрмоленко,  А.В.  Кокін,  В.М.  Ладін,  
В.К.  Лисиченко,  Б.М.  Комаринець,  Ю.В.  Мішин,  
Л.Ф. Саврань, І.О. Сапожніков, Є.І. Сташенко, Є.М. Тихо-
нов, О.І. Устинов, В.Ф. Черваков, Б.І. Шевченко. В Україні 
за останнє десятиліття кандидатські дисертації із цього пи-
тання захистили В.В. Арешонков, А.В. Кофанов, Я.В. Но- 
вак, С.О. Торопов, Т.В. Тютюнник. Проте бракує ґрунтов-
них праць, де розглядалися б особливості криміналістич-
ного дослідження саморобної та переробленої вогнепаль-
ної зброї, що й зумовлює актуальність обраної теми. 

Мета статті –  визначити  найпоширеніші  саморобні 
способи переробки вогнепальної зброї та види переробле-
них пістолетів, із яких частіше за все вчиняють злочини; 
описати деякі аспекти судово-балістичних досліджень та-
ких видів вогнепальної зброї.

Виклад основного матеріалу. Як засвідчує практика, 
на експертизу переважно надходять перероблені пістоле-
ти,  зміни  в  конструкцію  яких  унесено  саморобним  спо-
собом,  –  “Zoraki”,  “Atmaka”,  “Kral”,  “Blow”,  які,  згідно 
з маркувальними  позначеннями,  класифікуються  як  сиг-
нальні (стартові).

Такі пістолети можуть бути двох типів конструкції: із 
заглушеним  металевою  незйомною  заглушкою  каналом 
ствола; зі ствольною втулкою, яка може легко вилучатися 
з каналу ствола, через що їх зараховують до категорії вог-
непальної зброї [1].

Спрощена конструкція пістолетів  зі  зйомною стволь-
ною втулкою, доступна ціна та можливість вільного при-
дбання  в  неспеціалізованих  торговельних  закладах  зу-
мовлюють  попит  на  них  серед  різних  верств  населення. 
Особливості конструкції таких пістолетів, зокрема ствола, 
передбачають  швидку  й  технічно  нескладну  переробку 
з  категорії  сигнальної  (стартової)  у  вогнепальну  зброю 
(найчастіше викручують  заглушки з дульної частини ка-
налу ствола звичайним побутовим інструментом без уне-
сення незворотних змін, а в деяких випадках замінюють 
ствол).

Переробляють  майже  всі  моделі  газових  пістолетів, 
установлюючи  саморобний  ствол,  видаляючи  одну  чи 
кілька перетинок або втулок.

Отже,  такі пістолети дають  змогу провадити постріли 
патронами калібру 9 мм Р.А., спорядженими гумовими чи 
аналогічними  за  своїми  властивостями  метальними  сна-

рядами  несмертельної  дії  (Терен-3Ф, ПНД-9П,  Терен-3П, 
Форт-Р, АЕ-9 тощо), або саморобними патронами, шляхом 
установлення шротини діаметром майже 6,2 мм у холості 
(шумові) патрони. При цьому швидкість польоту снарядів 
під час стрільби саморобними патронами становить 300 м/с,  
внаслідок  чого  пістолети  мають  достатню  для  ураження 
людини питому кінетичну енергію стріляних куль  і нале-
жать до категорії нестандартної вогнепальної зброї [2].

На  територію  України  останніми  роками  великими 
партіями  надходить  зброя  західних фірм,  яка  за  зовніш-
нім  виглядом  і  конструкційними  особливостями  багато 
в  чому  подібна  до  газових  пістолетів  і  револьверів,  але 
стріляє  патронами,  спорядженими  шротом,  як  правило, 
діаметром  від  1–2  мм.  Сама  по  собі  газова  зброя  як  ві-
тчизняного,  так  й  іноземного  виробництва,  незважаючи 
на  зовнішню  схожість  із  бойовими  зразками,  а  іноді  й 
будучи  точною  їх  копією,  не  належить  до  вогнепальної, 
призначена для активного захисту й оборони людини від 
нападу. Переробка газових пістолетів і револьверів для за-
стосування боєприпасів має кримінальний характер, змі-
нює їх призначення. Такі зразки зі зброї самозахисту пе-
ретворюються на бойову (використовувану для злочинних 
цілей), набуваючи критерії вогнепальності, зброярності й 
надійності, обов’язкові для зарахування будь-якої зброї до 
вогнепальної. За зовнішнім виглядом вона майже не від-
різняється від газової, але на ній відсутнє клеймо «PTB». 
Клеймо «PTB» на затворі або на рамі зброї іноземного ви-
робництва свідчить, що ця модель пройшла випробування 
на  відповідність  вимогам безпеки у Федеральній  службі 
фізико-технічного контролю (м. Браушвейг, Німеччина) – 
однієї  з провідних лабораторій у Європі  з  випробування  
на  безпеку  ручної  вогнепальної  зброї  та  зброї  само- 
оборони [3].

Розробники  методики  криміналістичного  досліджен-
ня газових пістолетів і револьверів розглядають їх як вид 
зброї несмертельної дії, призначеної для тимчасового ви-
ведення з ладу живої сили викиданням газодимної хмари 
із суміші речовин сльозоточивої чи дратівної дії за раху-
нок вибухового загоряння пороху або речовини, що його 
замінює [4].

Відповідно  до  ДСТУ  7841003-97,  газовою  є  зброя, 
призначена для викидання суміші сльозоточивої та дратів-
ної дії із застосуванням газового патрону.

У 90-х рр. минулого століття через недосконале право-
ве врегулювання питань обігу зброї на територію України 
ввезено велику кількість газових пістолетів і револьверів, 
які  за  своїми  конструктивними  особливостями  не  від-
повідають  вимогам до  такої  категорії  зброї, можуть лег-
ко перероблятися під бойовий патрон, а деякі його види 
(це  стосується  й  певних  зразків  вітчизняного  виробни-
цтва)  дають  змогу  стріляти  боєприпасами  без  будь-якої  
переробки.

Найчастіше  вилучають  перероблені  газові  пістолети 
моделей 6П37 (ІЖ-78) і 6П42 (ІЖ-79), а також револьвери 
«Гран» і «Страж» виробництва Росії. 

Чимало зброї переробляється злочинцями з таких по-
ширених  моделей  газових  пістолетів  і  револьверів  іно-
земного виробництва, як Valtro-85 Combat, Walther Super 
P-35,  МЕ-38  тощо.  Принцип  роботи  ударно-спускового 
механізму,  а  також  основні  конструктивні  характеристи-
ки частин (за винятком стволів) пістолетів ІЖ-78 та ІЖ-79 
майже не відрізняються від ПСМ і ПМ, відповідно, тобто 
їх легко можна переробити для стрільби патронами калі-
бру 5,45 мм та 9 мм, відповідно. Зі зброї самозахисту га-
зові  пістолети  й  револьвери  перетворюються  в  знаряддя 
вбивства, тому інформація про злочини з її застосуванням 
займає дедалі більше місця в статистичних даних Мініс-
терства внутрішніх справ України. Під час реєстрації або 
перереєстрації  газової  зброї  не  завжди  виявляють факти 
переробки окремих її зразків. Це можуть установити тіль-
ки фахівці зі зброї або судової балістики.
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Із вилученої саморобної  зброї безсумнівними лідера-
ми  є  однозарядні  пістолети  спрощеної  конструкції,  так 
звані пістолети-ручки калібру 5,6 мм. Їх кількість, що над-
ходить на дослідження, а також типовість конструкції да-
ють змогу з упевненістю стверджувати, що з розряду ати-
пової  сформувався  самостійний  тип  вогнепальної  зброї 
спрощеної  конструкції.  Крім  пістолетів-ручок,  значного 
розповсюдження  набули  саморобні  пістолети,  револьве-
ри,  пістолети-кулемети  тощо.  Найпоширеніші  калібри  –  
5,6 мм під патрони кільцевого запалення і 9 мм пістолетні 
патрони до ПМ [5].

З метою централізації та узагальнення даних про таку 
категорію зброї у 2002 р. відділ балістичних і трасологіч-
них експертиз ДНДЕКЦ МВС України створив автомати-
зовану базу даних «Саморобна зброя». До цієї бази вно-
сять зображення зброї та її деталей, докладну інформацію 
про них, зокрема розмірні характеристики, конструктивні 
особливості,  принцип  дії  автоматики,  використовува-
ний патрон тощо. База даних станом на 16 січня 2014 р. 
містила 1 348 одиниць зброї й уже довела доцільність  її 
створення  та  результативність  застосування.  Так,  за  до-
помогою  даних  про  конструкцію  зброї,  застосовуваної 
під час учинення тяжкого злочину в Донецьку – напад на 
відділення банку, встановлено, що однотипні  зразки піс-
толетів застосовувалися та вилучалися й в інших областях 
України, що  свідчить  про  єдине  їх  походження. До  того 
ж отримано додаткові дані для розкриття й розслідування 
цих злочинів.

Коли  експерту  на  дослідження  надходить  саморобна 
або перероблена зброя, йому ставлять такі запитання: «Чи 
є наданий на дослідження предмет вогнепальною зброєю? 
Чи придатний наданий на дослідження предмет для прове-
дення пострілів? Яким способом виготовлений предмет?»

У процесі попереднього дослідження він вивчає зміст 
постанови  про  призначення  експертизи. Особливу  увагу 
приділяє обставинам справи, пов’язаним із умовами вилу-
чення зброї, звертає увагу на те, скільки часу минуло з мо-
менту вчинення злочину, тощо. З’ясовує зміст поставлених 
запитань, за необхідності уточнює й коректує їх формулю-
вання, перевіряє стан упаковки, відкриває її. Установлює 
відповідність  наданих  на  дослідження  об’єктів,  зазначе-
них  у  постанові  про  призначення  експертизи.  Акцентує 
увагу на положення деталей ударно-спускового, запобіж-
ного механізмів, сигнальних пристроїв, перевіряє, чи не-
має набою в патроннику та чи не споряджений патронами 
магазин. Указує  всі  пошкодження,  дефекти  зброї, фіксує 
їх фотоапаратом, оскільки саморобна й перероблена зброя 
має невідомі балістичні характеристики. У результаті екс-
периментальної стрільби може відбутися сильна деформа-
ція  та  руйнування  предмета  (що  обов’язково  відобража-
ють у висновку експерта). 

На стадії огляду зброї допускається її неповне розби-
рання. Але  у  зброї,  виготовленої  саморобним  способом, 
механізми й елементи конструкції часто з’єднуються між 
собою  заклепками,  зварюванням,  ізоляційною  стрічкою, 
дротом, цвяхами. Отже, неповне розбирання таких пред-
метів зробити неможливо без руйнування конструкції, як 
і здійснити повний опис елементів конструкції предмета, 
якщо доступ до них ускладнений. Якщо провадять непо-
вне  розбирання  саморобної,  переробленої  зброї,  яка має 
частини  іншої  зброї  (вогнепальної,  газової,  пневматич-
ної),  звертають  увагу  на  наявність  маркувальних  позна-
чень і їх зміст, оскільки вони можуть містити інформацію 
про  модель  і  калібр  зброї,  що  допоможе  виявити  факти 
втрат, крадіжок, застосування зброї, деталі якої викорис-
товувалися.

Предмет, що надійшов на дослідження як вогнепальна 
зброя, має відповідати певним вимогам, тобто містити всі 
властиві йому основні частини (ствол, запірний і запаль-
ний  пристрої)  і  відповідати  критеріям  вогнепальності, 
зброярності й надійності.

Вогнепальність передбачає використання для метання 
снаряда сили тиску газів, що утворилися під час згоряння 
пороху або його замінників.

Зброярність – конкретне цільове призначення, уражен-
ня цілі й достатня уражальна здатність. 

У криміналістиці уражальну здатність зброї оцінюють 
за здатністю кулі заподіяти проникне тілесне ушкодження, 
що залежить від низки чинників: кінетичної енергії кулі, її 
конструкції, форми головної частини і площі поперечного 
перерізу.

Надійність  передбачає  проведення  понад  одного  по-
стрілу  без  руйнування  об’єкта  або  пошкодження  кон-
струкції [6]. 

Розряджаючи  дульно-зарядну  зброю,  розраховану  на 
роздільне досилання в камеру згоряння метального заряду і 
снаряда, наявність заряду визначають порівнянням довжи-
ни ствола від дульного зрізу до запального отвору й незапо-
вненої частини каналу ствола, виміряних, наприклад, шом-
полом.  Перед  розряджанням  метальний  заряд  змочують 
водою через канал ствола до його появи через  запальний 
отвір.  Після  цього  через  дульну  частину  ствола  за  допо-
могою шомпола витягують пижі, снаряд, метальний заряд. 
Елементи спорядження зберігають, щоб після їх вивчення 
споряджати зброю для експериментальних пострілів.

Якщо в результаті вивчення об’єкта встановлено кон-
структивні особливості набоїв, необхідних для проведен-
ня пострілів (стрільби) із нього, але таких набоїв немає в 
розпорядженні експерта і їх не може надати ініціатор при-
значення експертизи, експерт провадить експерименталь-
ну стрільбу набоями-замінниками або способом розділь-
ного  спорядження.  Обирають  набої-замінники  з  огляду 
на форму й розміри патронника; розміри  та особливості 
каналу ствола; розміщення центру бійка; особливості при-
строю запирання каналу ствола тощо. Під час використан-
ня набоїв-замінників для першої серії експериментальних 
пострілів метальний заряд у них зменшують наполовину. 
У разі необхідності для наступних пострілів маса порохо-
вого заряду збільшуватиметься до первинної. 

Ознаками  переробки  зброї  під  нештатні  боєприпаси 
можуть  бути  такі:  збільшений  (розточений)  патронник, 
ствол або камори барабана револьвера, суцільне розточу-
вання каналу ствола – для використання набоїв із кулями 
більшого калібру; вставки в канал і патронник ствола або 
в камори барабана. На поверхнях ствола зазвичай залиша-
ються сліди у вигляді вм’ятин  із характерним малюнком 
від лещат або інших пристосувань, якими він затискався 
під час розсвердлювання, а також подряпин і зрушень ме-
талу через перевертання деталей у кріпленні [6].

Перед експериментальною стрільбою із саморобної й 
переробленої вогнепальної зброї доцільно провести серію 
експериментальних наколювань гільз (капсулів). Це дасть 
можливість дізнатися про особливості здійснення пострі-
лу з конкретного екземпляра зброї. 

Експериментальні  постріли  набоями-замінниками  та 
способом  роздільного  спорядження  (через  недостатню 
надійність конструкції) здійснюють тільки зі зброї, вста-
новленої у пристрій для відстрілу з дистанційним управ-
лінням.

Якщо  з’ясовано,  що  зброя  не  придатна  до  стрільби, 
експерт не має обмежуватися висновками про стан вогне-
пальної зброї на момент, коли вона надійшла на експерти-
зу. Для  повноти  дослідження  він  зобов’язаний  з’ясувати 
можливість приведення зброї у стан, придатний до стріль-
би, і зробити всі необхідні для цього дії. Якщо при цьому 
не  вносяться  суттєві  й  незворотні  зміни  в  конструкцію 
зброї та не потрібні спеціальні матеріали й обладнання, в 
порядку ініціативи експерт може усунути дефекти і продо-
вжити дослідження в розумних межах.

Коли в процесі огляду та перевірки взаємодії частин і 
механізмів установлено, що зброя не придатна до стрільби 
і привести її в придатний стан неможливо, минаючи екс-
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перимент, роблять повне розбирання, а висновок про не-
справність  і непридатність до стрільби формують тільки 
на підставі вивчення матеріальної частини.

Висновки. Справді,  як  свідчить  судово-слідча  й  екс-
пертна  практика,  наявність  у  названих  пістолетів  і  ре-
вольверів ударно-спускового механізму, руків’я тощо дає 
змогу шляхом заміни ствола або виготовлення для нього 

вкладного  ствола,  розсвердлювання  патронників  у  газо-
вих пістолетах  і  револьверах надати  їм стану,  коли вони 
цілком або частково втрачають колишнє цільове призна-
чення,  але  набувають  бойового:  із  них  стають  можливі 
постріли  унітарними  набоями,  патронами  роздільного 
спорядження  або  патронами-замінниками  для  ураження 
снарядами живої цілі, насамперед людини.
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У статті розглянуто питання щодо класифікації об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю. На основі узагальнення різноманітних 
підходів до класифікації об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю, з урахуванням різних її моделей і розмірних характеристик було 
класифіковано зброю за найхарактернішими ознаками.

Ключові слова: об’єкти, перероблені у вогнепальну зброю, саморобна, перероблена вогнепальна зброя, перероблені стартові та 
газові пістолети й револьвери.

У статье рассмотрены вопросы классификации объектов, переработанных в огнестрельное оружие. На основе обобщения различных 
подходов к классификации объектов, переработанных в огнестрельное оружие, с учетом различных ее моделей и размерных характе-
ристик было классифицировано оружие за характерными признаками.

Ключевые слова: объекты, переделанное в огнестрельное оружие, самодельное, переделанное в огнестрельное оружие, 
переделанные стартовые и газовые пистолеты и револьверы.

Questions regarding the classification of objects processed in firearms. On the basis of summarizing the various approaches to the 
classification of objects processed in firearms, taking into account its various models and dimensional characteristics were classified weapons 
for the most characteristic features.

Key words: objects processed in firearms, homemade, recycled firearm processed starting and gas pistols and revolvers.

Постановка проблеми. У процесі розвитку цивіліза-
ції людина створила надзвичайно велику кількість різних 
видів зброї, починаючи від палиці, каменя лука зі стріла-
ми  аж до  сучасної  зброї масового  ураження. Особливий 
інтерес сьогодні викликають найсучасніші види зброї.

До  зброї,  що  є  предметом  злочину,  передбаченого  
ст. 262 Кримінального кодексу України, належать усі види 
бойової, спортивної, нарізної мисливської, також атипова 
зброя, кустарно виготовлені чи перероблені, а також істо-
ричні зразки зброї [1, с. 122]. 
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Стан дослідження. На нашу думку, сучасну зброю за 
основними характерними ознаками можна класифікувати 
на різні групи. 

Із  конструктивного погляду  зброя може бути  як про-
стим предметом,  із  обмеженою кількістю нерухомих де-
талей, так і складним пристроєм, що передбачає наявність 
значної  кількості  деталей,  частина  яких  змінює  своє по-
ложення та взаєморозташування під час використання за 
цільовим призначенням, перенесення, зберігання тощо.

Мета статті – розглянути питання щодо класифікації 
об’єктів,  перероблених  у  вогнепальну  зброю;  на  осно-
ві  узагальнення  різноманітних  підходів  до  класифікації 
об’єктів, перероблених у вогнепальну зброю, з урахуван-
ням різних її моделей і розмірних характеристик класифі-
кувати зброю за найхарактернішими ознаками.

Виклад основного матеріалу. У криміналістиці  вог-
непальну зброю вперше було класифіковано В.Ф. Черва-
ковим,  який  виділив  дві  групи  зброї  –  гладкоствольну й 
нарізну, тобто в основу класифікації поклав характер по-
верхні стінок каналу ствола. Указані групи мають свої під-
групи [2, с. 14].

А.І.  Вінберг  поділив  зброю  за  довжиною  ствола  
(довго- й короткоствольна), за характером поверхні кана-
лу ствола (нарізна, гладкоствольна), за характером калібру 
стволів  і  призначенням  пістолетів  (військові,  цивільні, 
спортивно-цільові) [3, с. 78].

Б.М.  Комаринцем  була  запропонована  інша  класи-
фікація  вогнепальної  зброї:  за  характером  стінок  каналу 
ствола (гладкоствольна, нарізна), за довжиною ствола (се-
редньо-, короткоствольна), за пристроєм стріляючого ме-
ханізму (бокового, кільцевого й центрального запалення), 
калібром, дією (автоматична, неавтоматична), призначен-
ням (військова, мисливська, навчально-спортивна, кримі-
нальна) [4, с. 48].

Є.М.  Тихонов  розробив  класифікацію  вогнепальної 
зброї за такими ознаками: 

–  особливостями  конструкції,  способом  керування  й 
утриманням (стандартна, нестандартна, атипова);

– призначенням (бойова, спортивна, мисливська);
– способом виготовлення (заводська, кустарна);
–  довжиною  ствола  (коротко-,  середньо-,  довго- 

ствольна);
– конструктивними особливостями каналу ствола (на-

різна, гладкоствольна, комбінована);
– кількістю стволів (одно-, дво-, багатоствольна);
– співвідношенням і комплектацією стволів (повністю 

нарізна, повністю гладкоствольна, комбінована);
– калібром (малий, нормальний, великий);
– способом зарядження (дульно-, казнозарядна);
– кількістю набоїв (одно-, багатозарядна);
– способом перезарядки і ступенем автоматизації (не-

автоматична, автоматична, самозарядна);
– характером стрільби (одиничного, безперервного, се-

рійного, комбінованого вогню) [5, с. 222–226].
Усю сучасну зброю класифікують за різними критері-

ями. Класифікація  зброї – це розподіл зброї  залежно від 
призначення по видах, ступенях автоматизації, а також від 
принципу використання енергії порохових газів для при-
ведення в дію автоматики (по класах, групах і типах).

Так,  відповідно  до  тактико-технічних  характеристик, 
призначення й способу виготовлення, уся зброя ділиться 
на окремі види.

За  призначенням  для  використання  відповідними 
суб’єктами, а також за основними параметрами й характе-
ристиками зброя є бойовою, службово-штатною, цивіль-
ною, яка ділиться на а) мисливську, б) спортивну, в) само-
оборонну, г) музейну, д) антикварну (історичну).

За видом зброя ділиться на вогнепальну, холодну, газо-
ву, пневматичну.

За способом виготовлення – на промислову, кустарну, 
саморобну.

Зазначена  класифікація  є  загальною й,  у  свою  чергу, 
може ділитися на більш дрібні види, типи, системи, моде-
лі, зразки зброї [6, с. 36]. 

Поняття  «виготовлення»  зброї,  особливо  переробле-
ної,  передбачене  ч.  1  ст.  263  КК України,  не  можна  ро-
зуміти буквально [1, с. 122]. Тут не мається на увазі весь 
процес  створення  зброї,  що  включає  в  себе  комплекс 
операцій  –  від  розробки  конструкції  й  первісного  виго-
товлення всіх необхідних частин і деталей до їх повного 
складання в єдину конструкцію. Виготовлення зброї може 
включати в себе й окрему дію, наприклад, виготовлення 
певного вузла, всієї конструкції або підгонку окремих де-
талей  для  кращої  взаємодії.  Виготовленням  є  також мо-
дернізація конструкції вогнепальної  зброї  з метою зміни 
її  балістичних  та  інших  властивостей.  Наприклад,  для 
ураження  цілі  на  більш далеку  відстань  у  гладкостволь-
ну мисливську рушницю закріплюють вставку з нарізним 
каналом ствола, а для маскування носіння й полегшення 
вчинення протиправних дій у тій же мисливській рушни-
ці вкорочують ствол і ложе, тобто виготовляють «обріз». 
Якщо ж модернізація вогнепальної зброї полягає, напри-
клад, у заміні її частин і деталей, навіть такими, які дають 
змогу поліпшити  їх  взаємодію,  але при цьому не будуть 
замінені основне призначення зброї, її балістичні власти-
вості, то такі дії належать до ремонту. Відмінною особли-
вістю цих технологій є те, що в процесі виготовлення вона 
набуває  додаткових  властивостей  (якостей),  а  у  випадку 
ремонту  зброя  вже мала  раніше  дані  їй  властивості,  але 
з об’єктивних причин вони були або втрачені, або якість 
їх  роботи  погіршилась.  Наприклад,  мисливець  вирішив 
покращити роботу ударно-спускового механізму рушниці 
шляхом заміни зношеного бійка новим.

Процес  виготовлення  заводської  й  саморобної  вогне-
пальної  зброї,  залежно  від  кількості  використовуваних 
операцій  і  кінцевого  результату,  можна  поділити  на  три 
групи. 

До першої (повної) групи належить процес, який ста-
новить повний комплекс дій щодо створення готової мо-
делі зброї, без унесення надалі в її конструкцію будь-яких 
додаткових змін. 

До  другої  групи  (часткової)  можна  зарахувати  
процес, що  становить  тільки  частину  операцій  із  усього 
комплексу. 

На практиці зустрічаються нестандартні пристрої, ви-
готовлені з неповного комплекту заводських частин і дета-
лей із конкретної моделі вогнепальної зброї щодо знищен-
ня цілі на значній відстані. 

Третій процес (модернізація) характерний тим, що для 
створення конкретної моделі зброї використовуються різ-
ні пристрої, необхідні для внесення в конструкцію деяких 
змін. 

Залежно від значимості внесених у конструкцію змін, 
модернізацію пристрою можна поділити на два види:

–  унесення  таких  змін  у  конструкцію пристрою,  при 
яких його первинні властивості і їх повернення в попере-
дній стан неможливі (фактичні зміни); 

– унесення змін у конструкцію шляхом пристосування 
певних  пристроїв  із  можливістю  повернення  первинних 
властивостей (формальні зміни) [7, с. 8]. 

Унесення фактичних змін у конструкцію предмета або 
пристрою, під яким мається на увазі  конкретний процес 
виготовлення  вогнепальної  зброї,  у  криміналістичній  і 
кримінально-правовій літературі називають переробкою. 

Під  «утратою  первинних  властивостей»  розуміється 
заміна  основних  якостей  у  цій  моделі  зброї.  Такі  зміни 
вносять тільки в основні частини та деталі зброї. 

Спроба повернути зброю в попередній стан після вне-
сення в її конструкцію фактичних змін неможлива, зали-
шаються ознаки, що вказують на її переробку. 

Виготовлення вогнепальної зброї, під час якого відбу-
ваються фактичні  (необоротні)  зміни  (з урахуванням ви-
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користаних при цьому пристроїв), можна поділити на три 
групи: 

– за основу береться вогнепальна зброя (наприклад, спи-
люють частину ствола і приклада довгоствольної або серед-
ньоствольної вогнепальної зброї й виготовляють обріз); 

–  використовуються  різні  пристрої,  що  володіють 
принципом вогнепальності (наприклад, переробляють га-
зові  сигнальні,  стартові,  будівельно-монтажні  пістолети 
тощо); 

– використовують пристрої, які не володіють принци-
пом  вогнепальності  (наприклад,  переробляють  пневма-
тичну  зброю  або  зброю,  призначену  для  підводного  по-
лювання). 

Відносна  нескладність  придбання  пристроїв,  що  на-
лежать до другої і третьої груп, широка їх розповсюдже-
ність дають змогу особам, схильним до вчинення злочи-
нів, виготовляти з них вогнепальну зброю, яка має значну 
уражальну  здатність на різних відстанях. На відміну від 
фактичних, формальні зміни вносять до конструкції тіль-
ки  вогнепальних  пристроїв  (наприклад,  у  ракетницю 
або  мисливську  гладкоствольну  рушницю  застосовують 
вставку-вкладиш  (лайнер)  із  нарізним  каналом  ствола), 
хоча їх також переробляють [8, с. 89–98].

Зауважимо, що деякі  автори до пристосувань  зарахо-
вують  певні  властивості  предмета,  що  використовують-
ся  для  вчинення  злочину,  тобто  для  заподіяння  тілесних 
ушкоджень. 

Так,  Л.Ф.  Соколов  доповнює  поняття  вогнепальної 
й  холодної  зброї  включенням  у  нього  «спеціально  при-
стосованих предметів». До них він зараховує «предмети, 
що  мають  господарсько-побутове  призначення,  призна-
чені  для  ураження  цілі,  однак  ця  «пристосованість»  не-
значна  і предмет повною мірою зберіг  свої властивості»  
[9, с. 72–73]. 

При цьому в конструкцію зброї встановлюють тільки 
придатні  до  експлуатації  пристрої. Н.Д. Дурманов  спра-
ведливо зазначає, що «пристосування предмета, при яко-
му він стає придатним тільки для цілей учинення злочину, 
означає, по суті, виготовлення знаряддя та засобів учинен-
ня злочину» [10, с. 124]. Заміна зламаної або частково зно-
шеної деталі не є пристосуванням. 

Пристосування,  що  поліпшують  бойові  властивості 
зброї, можна поділити на два види: 

– такі, що покращують суб’єктивні властивості  зброї 
(наприклад, приціл нічного бачення, лазерний цілепокаж-
чик тощо); 

–  такі,  що  покращують  об’єктивні  властивості  зброї 
(наприклад,  закріплення  в  гладкоствольній  зброї  встав-
ки-вкладиша з нарізним каналом ствола). Установити сам 
факт переробки або пристосування уражальної властивос-
ті зброї, як правило, можна лише спеціальним експертним 
дослідженням, що дає змогу дати досліджуваному об’єкту 
кваліфіковану  криміналістичну  оцінку,  яка  буде  сприяти 
правильній кримінально-правовій кваліфікації вчиненого 
діяння [11, с. 51].

Важливим питанням є класифікація переробленої вог-
непальної  зброї,  оскільки  вона  дає  можливість  експерту 
правильно й цілеспрямовано орієнтуватися у виборі засо-
бів і методів дослідження, у наданих об’єктах, правильно 
оцінити їх основні, тільки їм притаманні ознаки. 

На думку П.Д. Біленчука, О.П. Дубового, П.Ю. Тим-
ошенко,  вогнепальна  зброя,  яка  застосовується  зі  зло-
чинними  цілями,  за  способом  виготовлення  ділиться  на 
перероблену заводську й атипову,  а в деяких випадках – 
на  стандартну,  нестандартну  й  атипову. Перероблена  за-
водська  –  стандартна,  виготовлена  відповідно  до  вимог 
Держстандарту в спеціальних умовах, вона має деякі від-
хилення від стандартної, наприклад, за довжиною ствола, 
прикладу, кількості стволів [12, с. 283].

Схожі  позиції  висловлюють  М.В.  Салтевський  
[13, с. 23] і В.Ю. Шепітько [13, с. 111–115].

На нашу думку, це  твердження потребує певного до-
опрацювання, з таких причин:

– це дві різні класифікації, їх не потрібно об’єднувати 
в одну;

– визначення переробленої й атипової зброї потрібно 
сформулювати по-іншому.

Атипова вогнепальна зброя – зброя, що не відповідає 
зброї стандартних видів за всіма основними показниками 
й не утворює типової групи зі сталими та відомими кон-
структивними й балістичними характеристиками: стріля-
ючі  пристрої  оригінальної,  нестандартної  та  нетипової 
конструкції,  замаскована  вогнепальна  зброя  (наприклад, 
переробляють у зброю ручки, парасольки тощо).

Нестандартна  вогнепальна  зброя  –  зброя, що  не  від-
повідає зброї стандартних видів за деякими показниками, 
але дає змогу  її типізувати за окремими характеристика-
ми та виділити певні види й різновиди (наприклад, обрізи 
рушниць, гвинтівок тощо).

А.В. Кофанов [14, с. 81] ділить вогнепальну зброю за 
класом на стандартну та нестандартну. 

За особливістю конструкції зброї та її утримання, ав-
тор класифікує пістолети, револьвери, гвинтівки, рушни-
ці, пістолети-кулемети, кулемети, автомати, карабіни. 

На нашу думку, ця класифікація потребує певного до-
опрацювання з таких причин:

– відсутня атипова зброя;
–  у  саморобну  зброю  не  потрібно  включати  переро- 

блену.
Так,  схожу  позицію  з  таким  науковцями,  як  

Т.В. Авер’янова, Р.С. Бєлкін, Ю.Г. Корухов, О.Р. Росинська 
[16, с. 271], висловлює і Є.О. Разумов [15, с. 85–86]. Вони 
класифікують вогнепальну зброю на бойову, мисливську, 
навчально-спортивну та кримінальну, у свою чергу, кримі-
нальна зброя ділиться так:

– саморобна, тобто виготовлена повністю або з вико-
ристанням окремих частин  заводського виробництва. Це 
можуть  бути  пістолети,  що  заряджаються  з  дула  (шом-
польні), або казнозарядні, виконані за типом пістолета чи 
револьвера. Саморобна зброя може бути як однозарядна, 
так  і  магазинна,  і  навіть  автоматична.  Стволи  зазвичай 
гладкі. Нерідко  таку  зброю маскують  під  авторучки,  па-
расольки тощо;

– обрізи, що виготовляються шляхом відрізання ство-
лів (а також ложа) бойової або мисливської зброї;

– спеціальні пристрої, призначені для стрільби снаря-
дами (пістолети й револьвери сигнальні, стартові, газові, 
будівельно-монтажні);

– заводська зброя, що перероблена під інший патрон.
Найбільш досконалу класифікацію надав Є.П. Іщенко 

[17, с. 164], який за способом виготовлення ділить зброю 
на  стандартну,  нестандартну;  заводську,  кустарну,  само-
робну, при цьому перероблену зброю зараховує в окрему 
групу, що є, на нашу думку, правильною позицією.

До нестандартної  зброї  зараховує  атипову та переро-
блену. Як нам видається, атипову зброю потрібно виділи-
ти в окрему групу.

Вітчизняними й зарубіжними авторами пропонувалася 
й інша класифікація вогнепальної зброї, яка відрізняється 
своєю структурою та обсягом. Але вона суперечлива, має 
неточності у визначеннях і значні відступи від стандартів 
і термінології.

Класифікація вогнепальної зброї повинна відповідати 
вимогам  нормативно-правових  актів,  державному  стан-
дарту,  експертній практиці, що  ґрунтуються на поняттях 
словників основних термінів теорії і практики судово-ба-
лістичної експертизи. 

Висновки. На основі узагальнення різноманітних під-
ходів до класифікації об’єктів, перероблених у вогнепаль-
ну  зброю,  з  урахуванням  різних  її  моделей  і  розмірних 
характеристик,  на  нашу  думку,  потрібно  класифікувати 
зброю за такими найхарактернішими ознаками.
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За класом:
– нестандартна вогнепальна зброя; 
– атипова вогнепальна зброя. 
За ступенем автоматизації:
– автоматична;
– напівавтоматична;
– самозарядна.
За кількістю стволів:
– одноствольна;
– багатоствольна.
За будовою каналу ствола (стволів): 
– нарізна;
– гладкоствольна.
За довжиною ствола:
– короткоствольна;
– середньоствольна.
За кількістю набоїв:
– однозарядна;
– багатозарядна.
За калібром:

– малого (до 5,6 мм);
– середнього (від 5,6 до 9 мм);
– великого (більше ніж 9 мм).
За способом переробки: 
– перероблена із заводської вогнепальної зброї; 
– перероблена у вогнепальну зброю зі зброї, яка вогне-

пальною не була;
– перероблена  з  господарсько-побутових предметів  у 

вогнепальну зброю.
За способом переробки (заміни) частин і механізмів:
– заміна ствола або вставка підстволика;
– розсвердлювання ствола та чашечки затвора.
Під  час  вивчення  й  дослідження  переробленої  вог-

непальної  зброї  виникає  багато  проблем  у  зв’язку  вели-
кою кількістю моделей зброї,  з якої переробляють,  і від-
сутню  довідкової  літератури  про  будову  деяких  із  них  
[18, с. 413–415].

Обов’язковою  ознакою  класифікації  переробленої 
зброї потрібно передусім визначити вид зброї, з якої пере-
роблялись модель і калібр.
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У статті теоретично осмислено деякі практичні проблеми, пов’язані з реалізацією окремих повноважень прокурора під час досудово-
го розслідування, а саме: визначення повноважень керівника органу прокуратури щодо здійснення ним процесуального керівництва до-
судовим розслідуванням, установлення моменту виникнення таких повноважень, а також з’ясування процесуальних наслідків отримання 
доказів неуповноваженим суб’єктом.

Ключові слова: прокурор, повноваження прокурора, процесуальне керівництво, недопустимість доказів.

В статье теоретически осмыслены некоторые практические проблемы, связанные с реализацией отдельных полномочий прокурора 
в ходе досудебного расследования, а именно: определение полномочий руководителя органа прокуратуры по осуществлению им про-
цессуального руководства досудебным расследованием, установление момента возникновения таких полномочий, а также выяснение 
процессуальных последствий получения доказательств неуполномоченным субъектом.

Ключевые слова: прокурор, полномочия прокурора, процессуальное руководство, недопустимость доказательств.

In the article some practical issues related to the implementation of certain powers of the prosecutor during the preliminary investigation 
have been theoretically comprehended, such as: the definition of the powers of the head of the prosecution regarding the exercise of procedural 
guidance of preliminary investigation, setting the moment of appearance of such powers and clarifying the procedural consequences of obtaining 
evidence by an unauthorized subject.

Key words: prosecutor, prosecutor’s power, procedural guidance, inadmissibility of evidence.

Постановка проблеми. Розбудова України як правової 
держави з орієнтацією на європейські зразки юридичних 
стандартів  у  сфері  кримінального  судочинства  зумовила 
значний відступ від радянських моделей нормативної вре-
гульованості  суспільних  відносин  у  цій  галузі.  Зокрема, 
якщо ще  близько  чверті  століття  тому прокурор  у  сфері 
кримінального судочинства був наділений повноваження-
ми,  які  забезпечували  йому  практично  абсолютну  владу 
над усіма учасниками, включаючи й суд, то з моменту на-
буття Україною незалежності намітилась чітка тенденція 
до перерозподілу повноважень на користь суду. Так, якщо 
на  стадії  досудового  розслідування  прокурор  зберіг  на-
глядові повноваження (хоча заради справедливості варто 
вказати, що  доволі  значний  їх  масив  відійшов  до  сфери 
контрольної функцій слідчого судді), то вже в судових ста-
діях процесу, виходячи із засади змагальності, прокурор є 
не більше ніж сторона у справі, так само як і його процесу-
альні опоненти на стороні захисту. Відмітимо, що подібні 
тенденції у сфері кримінального судочинства мають міс-
це й у правових системах інших держав пострадянського 
простору та підтримуються науковцями. Зокрема, як ука-
зував  І.Л. Петрухін, прокурор у процесі  є  лише держав-
ним обвинувачем. Він не може давати суду ані вказівки, 
ані здійснювати нагляд за судом та іншими учасниками су-
дового розгляду. Від початку судового розгляду прокурор 
виконує функцію обвинувачення й лише обвинувачення, 
не приховуючи своєї однобічності, розуміючи, що  інтер-
еси  іншої  сторони  професійно  представлені  захисником 
[1, с. 80].

Стан дослідження. Питання,  пов’язані  з  досліджен-
ням особливостей реалізації повноважень прокурора під 
час здійснення кримінального провадження, неодноразо-
во  були  предметом  наукового  інтересу  таких  учених,  як 
Ю.П.  Аленін,  І.В.  Гловюк,  В.В.  Долежан,  О.В.  Капліна, 
П.М. Косюта, В.І. Малюга, В.Т. Маляренко, М.І. Мичко,  

Ю.Є.  Полянський,  М.В.  Руденко,  В.М.  Савицький,  
М.І. Смирнов, С.М. Смоков, А.В. Столітній, О.М. Толоч-
ко, В.М. Юрчишин та ін.

Метою статті є  теоретичне  осмислення  практичних 
проблем, пов’язаних із реалізацію повноважень прокурора 
під час досудового розслідування, а саме: визначення кола 
прокурорів, уповноважених на збирання доказів у кримі-
нальному провадженні, встановлення моменту виникнен-
ня таких повноважень, а також визначення наслідків у разі 
отримання доказів не уповноваженим на те прокурором.

Виклад основного матеріалу.  За  справедливим  ви-
словом дослідників, з прийняттям Кримінального проце-
суального кодексу (далі – КПК) України 2012 р. «по суті, 
відбулась руйнація радянської моделі кримінального про-
цесу зі спробою поставити кримінальне судочинство на-
шої держави на рейки європейської моделі кримінальної 
юстиції» [2, с. 45]. Безумовно, вказані процеси торкнулися 
передусім базових підвалин кримінальної процесуальної 
діяльності й позначилися на особливостях правового ста-
тусу учасників кримінального провадження. Більше того, 
реформування прокуратури як державного органу загалом 
і  статусу  прокурора  як  учасника  кримінального  прова-
дження зокрема протягом тривалого часу розглядалось як 
пріоритетний напрям перебудови правової системи Укра-
їни [3]. 

До  основних  змін, що  відбулися  в  статусі  прокурора 
як  учасника  кримінального  провадження,  варто  зараху-
вати  запровадження  правила  незмінності  прокурора  в 
кримінальному  провадженні.  Ознайомлення  зі  шляхом, 
який пройшла ця новація – від наукової думки до законо-
давчого припису, дає можливість відмітити той факт, що 
нормативні зміни щодо цього питання мали під собою до-
волі вагомий науковий фундамент. Зокрема, дослідниками 
висувались та обґрунтовувались пропозиції про необхід-
ність призначення державного обвинувача (принаймні по 
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складних справах) не з моменту направлення криміналь-
ного провадження до суду, а на більш ранніх етапах про-
цесуальної діяльності,  з наданням йому широких повно-
важень щодо активного керівництва діяльністю слідчого з 
метою забезпечення належної підготовки провадження до 
розгляду в суді. Окрім того, як альтернативне вирішення 
проблеми пропонувалось закріплення правила про покла-
дення як наглядових, так і обвинувальних функцій у меж-
ах конкретного провадження на одного й того ж працівни-
ка прокуратури [4, с. 120].

Розвиток цієї позиції у більш пізніх роботах мав своїм 
результатом доведення тези, відповідно до якої трансфор-
мація  наглядових функцій  прокурора  у функцію підтри-
мання  державного  обвинувачення  призводить  до  висно-
вку,  що  найбільш  доцільним  є  здійснення  цих  функцій 
однією особою, що підвищить відповідальність прокуро-
ра, який здійснює нагляд за дотриманням закону органами 
досудового слідства, за якістю висунутого обвинувачення, 
забезпечить  ґрунтовне  знання  ним  обставин  учиненого 
злочину й доказів, зібраних по справі, а також спадковість 
між кримінальним переслідуванням на досудових стадіях 
і  обвинуваченням  у  судових  стадіях  кримінального  про-
цесу [5, с. 40].

Ретроспективний  аспект  дослідження  цього  питання 
зобов’язує  вказати  й  на  спроби його  вирішення  на  рівні 
відомчого нормотворення. Зокрема, на рівні наказів Гене-
рального прокурора України свого часу було встановлено 
правило,  яке  зобов’язувало у  справах, розслідуваних ор-
ганами прокуратури,  призначати  державних  обвинувачів 
уже на ранніх етапах розслідування: з моменту висунення 
обвинувачення, а в разі оскарження постанов чи дій слід-
чого або прокурора на стадії досудового слідства – перед 
розглядом скарг судом [6].

Із прийняттям КПК України 2012 р. правило про не-
змінність  прокурора  втілено  в  ч.  2  ст.  37,  відповідно  до 
якої прокурор здійснює повноваження прокурора в кримі-
нальному провадженні з його початку до завершення.

При цьому заміна одного прокурора іншим має відбу-
ватися у виняткових чітко визначених законом випадках, 
а саме:

1) прокурор вищого рівня має право здійснити заміну 
одного прокурора на іншого серед службових осіб органів 
прокуратури того самого рівня в досудовому провадженні, 
якщо  за  результатами  розгляду  скарги  скасовано  рішен-
ня або визнано незаконною вчинену дію чи бездіяльність 
цього прокурора (ч. 3 ст. 313 КПК України);

2) керівник органу прокуратури має право покласти на 
іншого прокурора повноваження прокурора, якщо остан-
ній не може здійснювати свої повноваження, через задо-
волення заяви про його відвід, тяжку хворобу, звільнення 
з органу прокуратури або з  іншої поважної причини, що 
унеможливлює його участь у кримінальному провадженні 
(ч. 3 ст. 37 КПК України);

3)  у  виняткових  випадках  повноваження  прокурора 
можуть  бути  покладені  керівником  органу  прокуратури 
на іншого прокурора цього органу прокуратури через нее-
фективне здійснення прокурором нагляду за дотриманням 
законів під час проведення досудового розслідування (ч. 3 
ст. 37 КПК України) тощо.

Разом  із тим на практиці виникають окремі процесу-
альні ситуації, які потребують теоретичного осмислення. 
Так,  наприклад,  на  підставі  постанови  керівника  органу 
прокуратури  в  кримінальному  провадженні  було  визна-
чено групу прокурорів, яких, згідно зі ст. ст. 36, 37 КПК 
України,  уповноважено  здійснювати  процесуальне  ке-
рівництво  досудовим  розслідуванням.  Зауважимо,  що 
керівник органу прокуратури  від початку  кримінального 
провадження до складу групи прокурорів, які здійснюва-
ли процесуальне керівництво, не входив. Водночас він ви-
носив процесуальні рішення та здійснював процесуальні 
дії  в  цьому  кримінальному  провадженні,  користуючись 

повноваженнями,  якими,  відповідно  до  ч.  2  ст.  36  КПК 
України, наділений виключно процесуальний керівник.

Зокрема, на підставі п. 10 ч. 2 ст. 36 КПК України ке-
рівник органу прокуратури звернувся до слідчого судді з 
клопотанням про надання дозволу на проведення неглас-
них  слідчих  (розшукових)  дій,  а  також  про  надання  до-
зволу  на  проведення  обшуку;  керуючись  п.  9  ч.  2  ст.  36 
КПК України, він також виніс постанову про проведення 
негласної слідчої (розшукової) дії – контролю за вчинен-
ням злочину, виконання якої доручено працівникам відпо-
відних органів.

Цілком логічним є питання щодо відповідності таких 
дій керівника органу прокуратури вимогам КПК України 
і щодо допустимості доказів, отриманих за результатами 
проведення процесуальних дій.

Відповідаючи  на  поставлене  питання  потрібно  вихо-
дити передусім із положень ст. 1311 Конституції України, 
які передбачають, що однією з функцій прокуратури є ор-
ганізація  й  процесуальне  керівництво  досудовим  розслі-
дуванням, вирішення відповідно до закону інших питань 
під час кримінального провадження, нагляд за негласними 
та іншими слідчими й розшуковими діями органів право-
порядку. За змістом п. 15 ч. 1 ст. 3 КПК України, як про-
курор у кримінальному провадженні може виступати осо-
ба, яка обіймає посаду, передбачену ст. 17 Закону України 
«Про прокуратуру», та діє в межах своїх повноважень.

Загальний  перелік  повноважень  прокурора  під  час 
здійснення кримінального провадження міститься в ст. 36 
КПК України, однак їх обсяг не вичерпується лише цією 
нормою. Зауважимо, що повноваженнями, передбаченими 
ч. 2  ст. 36 КПК України, наділений виключно прокурор, 
який здійснює нагляд за додержанням законів під час про-
ведення досудового розслідування у формі процесуально-
го керівництва.

Прокурор, який здійснюватиме процесуальне керівни-
цтво в конкретному кримінальному провадженні, визнача-
ється керівником відповідного органу прокуратури після 
початку досудового розслідування та здійснює свої повно-
важення з його початку до завершення.

Отже, керівник органу прокуратури після початку до-
судового  розслідування  визначає  конкретного  прокурора 
(групу прокурорів), на якого (яких) покладається із цього 
моменту обов’язок здійсненням нагляду за додержанням 
законів  під  час  проведення  досудового  розслідування  у 
формі процесуального керівництва. При цьому сам керів-
ник  органу  прокуратури  не  наділений  повноваженнями 
щодо здійснення процесуального керівництва в силу своєї 
посади.

Аналіз  чинного  кримінального  процесуального  зако-
нодавства  дає  підстави  стверджувати,  що  участь  проку-
рора в здійсненні досудового розслідування КПК України 
пов’язує виключно з процесуальним керівництвом таким 
розслідуванням.  Отже,  здійснення  процесуальних  дій 
у  вигляді  подання  клопотання,  так  само  як  і  погоджен-
ня клопотання  слідчого,  до  слідчого  судді про дозвіл на 
проведення  слідчих  (розшукових)  і  негласних  слідчих 
(розшукових) дій так само, як і винесення постанови про 
проведення контролю за вчиненням злочину, є виключною 
компетенцією прокурора, який здійснює нагляд за додер-
жанням законів під час проведення досудового розсліду-
вання у формі процесуального керівництва.

Контекстно  виникає  питання  щодо  наявності  повно-
важень у керівника органу прокуратури щодо включення 
самого себе до складу групи прокурорів – процесуальних 
керівників кримінального провадження.

Повноваження  керівника  органу  прокуратури  відпо-
відного рівня, які передбачені ст. ст. 81, 9, 11, 13 Закону 
України «Про прокуратуру», доцільно розглядати в коре-
ляції з відповідними положеннями ч. 1 ст. 37 КПК України, 
згідно  з  якими  керівник  органу  прокуратури має  повно-
важення на прийняття рішення про призначення конкрет-
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ного  прокурора  серед  прокурорів  підпорядкованої  йому 
прокуратури,  який  буде  здійснювати  повноваження  про-
курора в конкретному кримінальному провадженні, а та-
кож групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження 
прокурорів  у  конкретному  кримінальному  провадженні. 
При цьому ні КПК України, ні Закон України «Про про-
куратуру» не містять застережень щодо можливості вклю-
чення керівника відповідної прокуратури до складу такої 
групи. Більше того,  системний аналіз  зазначених норма-
тивних актів дає змогу зробити висновок щодо відсутнос-
ті  в  них  положень,  які  б  давали  підстави  стверджувати, 
що рішення про визначення групи прокурорів (про зміну 
групи прокурорів)  із  включенням до  її  складу  керівника 
органу  прокуратури  уповноважений  приймати  керівник 
прокуратури вищого рівня.

Торкаючись питання щодо допустимості доказів, отри-
маних  за  результатами  проведення  зазначених  процесу-
альних дій, наголосимо, що, відповідно до ч. 1 ст. 86 КПК 
України, доказ визнається допустимим, якщо він отрима-
ний у порядку, встановленому цим Кодексом.

Конституційний Суд України в Рішенні від 20.10.2016 
№ 12-рп/2011 у справі за конституційним поданням Служ-
би  безпеки  України  щодо  офіційного  тлумачення  поло-
ження ч. 3 ст. 62 Конституції України зазначив, що обви-
нувачення в учиненні злочину не може бути обґрунтоване 
фактичними даними, одержаними в незаконний спосіб, а 
саме: з порушенням конституційних прав і свобод люди-
ни та громадянина; з порушенням установлених законом 
порядку, засобів, джерел отримання фактичних даних; не 
уповноваженою на те особою тощо [8].

Отже,  допустимими  повинні  визнавати  докази,  які 
отримані з належного процесуального джерела, належним 
суб’єктом  збирання  доказів,  у  належній  процесуальній 
формі й із дотриманням конституційних прав і свобод лю-
дини та громадянина.

Європейський  суд  з  прав  людини  у  своїх  рішеннях 
неодноразово зазначав, що вирішення питання про недо-
пустимість доказів є прерогативою національного права, 
за загальним правилом, саме національні суди повноважні 
оцінювати надані їм докази (параграф 34 рішення у спра-
ві Тейксейра де Кастро проти Португалії  від 09.06.1998, 
параграф 54 рішення у справі Шабельника проти України 
від 19.02.2009), а порядок збирання доказів, передбачений 

національним правом, має відповідати основним правам, 
визнаним Конвенцією з прав людини та основоположних 
свобод.

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивіль-
них і кримінальних справ, вивчаючи питання щодо визна-
ння доказів недопустимими, констатував, що проведення 
досудового  розслідування  кримінального  провадження, 
зокрема  проведення  окремих  слідчих  (розшукових)  дій, 
заходів  забезпечення  кримінального  провадження  тощо, 
органом,  до  компетенції  якого,  згідно  з  процесуальним 
законодавством, не зараховано його здійснення, порушує 
загальні засади законності здійснення кримінального про-
вадження, закріплені в ст. 9 КПК України, та унеможлив-
лює  виконання  завдань  кримінального  провадження,  ви-
значених у ст. 2 КПК України [9].

Отже,  отримання  доказів  суб’єктом,  не  уповнова-
женим на  їх  збирання, тягне за собою порушення вимог 
допустимості.  Як  наслідок,  докази,  здобуті  в  результа-
ті  проведення  слідчих  (розшукових),  негласних  слідчих 
(розшукових)  та  інших процесуальних дій на  виконання 
незаконних ухвал слідчого судді, незаконних рішень про-
курора, повинні бути визнані недопустимими.

Висновки.  Підсумовуючи  викладене,  зазначимо,  що 
(а)  аналіз  концептуальних положень  кримінального про-
цесуального законодавства дає підстави стверджувати, що 
участь прокурора в здійсненні досудового розслідування 
пов’язується виключно з процесуальним керівництвом та-
ким розслідуванням; (б) реалізація повноважень прокуро-
ра в кримінальному провадженні починається з моменту 
призначення  конкретного  прокурора  (групи  прокурорів) 
процесуальним  керівником  (процесуальними  керівника-
ми); (в) керівник органу прокуратури не наділений повно-
важеннями щодо здійснення процесуального керівництва 
в силу своєї посади й може виконувати відповідні повно-
важення  лише  в  разі  призначення  його  процесуальним 
керівником  у  конкретному  кримінальному  провадженні, 
при цьому будь-яких законодавчих обмежень щодо відпо-
відного рішення немає; (г) отримання доказів прокурором 
(як  і  будь-яким  іншим суб’єктом),  не уповноваженим на 
їх збирання, в тому числі в результаті проведення слідчих 
(розшукових),  негласних  слідчих  (розшукових)  та  інших 
процесуальних дій, тягне за собою визнання таких доказів 
недопустимими.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России : в 2 ч. / И.Л. Петрухин. – М. : ТК Велби, 2004. –  

Ч. 1. – 2004. – 220 с.
2. Тітко І.А. Новий КПК: проблеми, виявлені практикою / І.А. Тітко // Адвокатське бюро. – 2013. – № 1. – С. 45–49.
3. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 лютого 2008 року «Про хід реформування системи кримінальної 

юстиції та правоохоронних органів» : Указ Президента України від 8 квіт. 2008 р. № 311/2008 // Верховна Рада України : офіц. веб-портал 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/311/2008.

4. Грицаєнко Л. Інститут підтримання обвинувачення в Україні та зарубіжних країнах / Л. Грицаєнко // Вісник прокуратури. – 2009. –  
№ 8. – С. 111–121.

5. Колодчин В.В. Повноваження прокурора в судовому провадженні у першій інстанції : [монографія] / В.В. Колодчин, А.Р. Туманянц. – 
Х. : ТОВ «Оберіг», 2016. – 228 с.

6. Про організацію участі прокурорів у судовому розгляді кримінальних справ та підтримання державного обвинувачення : Наказ Ген. 
прокурора України від 19 верес. 2005 р. № 5гн // Мега-НаУ : профес. юрид. система [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.
nau.ua/doc/?uid=1041.12259.0.

7. Толочко О.М. Правова природа процесуального керівництва прокурором досудового розслідування / О.М. Толочко // Вісник  
Національної академії прокуратури України. – 2012. – № 2. – С. 60–64.

8. Рішення Конституційного Суду України від 20.10.2016 № 12-рп/2011 у справі № 1-31/2011 за конституційним поданням Служби 
безпеки України щодо офіційного тлумачення положення частини третьої статті 62 Конституції України // Верховна Рада України: офіц. 
веб-портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v012p710-11. 

9. Щодо окремих питань, пов’язаних з процесуальними наслідками порушення правил підслідності під час досудового розслідування :  
Лист Вищ. спеціаліз. суду України з розгляду цивіл. і кримінал. справ від 13.09.2016 № 9-2388/0/4-16 // Лига&закон: главный правовой 
портал Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VRR00209.html. 



259

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 343.1

КОНЦЕПТУАЛьНІ ОСНОВи ЕКСПЕРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
В ТРЕТЕЙСьКОМУ СУДОЧиНСТВІ

CONCEPTUaL BaSIS Of ExPErT SUPPOrT 
IN arBITraTION PrOCEEdINgS

Федчишин А.А., 
партнер ЮК «Онстан»,

м. Київ

У статті розглянуто сучасну концепцію експертного забезпечення третейського судочинства. Проведено аналіз існуючих правових 
норм до експертного забезпечення третейської юрисдикції в Україні і в міжнародно-правовому регулюванні, запропоновано взаємовигідні 
підходи. Виокремлено питання, які потребують більш глибоких наукових досліджень.

Ключові слова: експертне забезпечення третейського судового процесу, спеціальні знання, призначення експертизи, експертна ді-
яльність в третейському судочинстві. 

В статье рассмотрена современная концепция экспертного обеспечения третейского судопроизводства. Проведен анализ суще-
ствующих правовых норм в экспертном обеспечении третейского юрисдикции в Украине и в международно-правовом регулировании, 
предложены взаимовыгодные подходы. Выделены вопросы, требующие более глубоких научных исследований.

Ключевые слова: экспертное обеспечение третейского судебного процесса, специальные знания, назначение экспертизы, 
экспертная деятельность в третейском судопроизводстве.

 
The article deals with the modern concept of providing expert arbitration . The analysis of existing legal provisions to provide expert arbitration 

jurisdiction in Ukraine and international legal regulations and proposed a mutually beneficial approach. Thesis there is determined questions that 
require deeper research.

Key words: expert software arbitration litigation expertise, destination expertise, expert activity in the arbitration proceedings.

Постановка проблеми. У  законодавстві України  іс-
нує невизначеність підходів до експертного забезпечення 
в  третейському  судочинстві, що  обмежує  використання 
в  доказуванні  інституту  експертизи.  Еталоном  для  екс-
пертів  в  альтернативній  судовій  процедурі  є  Правила 
міжнародної  асоціації  адвокатів  (IBA/Snternational  Bar 
Assotiation) ІВА (2010), Регламент комісії ООН з міжна-
родного торгового права (ЮНСІТРАЛ) і Регламент між-
народного арбітражного суду при міжнародній торговій 
палаті (ІСС) . 

Існує  потреба  подальшого  реформування  правового 
регулювання ефективності експертного забезпечення аль-
тернативного  судочинства,  що  сприятиме  встановленню 
справедливості. 

Стан дослідження. Значний внесок у дослідження про-
блематики  третейської  інституції  зроблено Ю.  Бароном, 
Н. Вангородською, А. Віциним, А. Волковим, Є. Виногра-
довою.  Н.  Заозерським.  А.  Воліним,  Р.  Каллістратовою,  
М. Клеандровим, Ю. Притикою. Однак їх роботи торкали-
ся розгляду  загальних проблем альтернативного способу 
розгляду  спорів,  а  проблематика  наукової  розробленості 
питань експертного забезпечення ними не вирішувалася.

Мета статті – розглянути сучасну концепцію експерт-
ного забезпечення третейського судочинства.

Виклад основного матеріалу. Сучасний розвиток пра-
ва в Україні та інтенсифікація міжнародних комерційних 
зв’язків  зумовлюють  зростання  ролі  третейського  судо-
чинства. Існуюча система правового механізму вирішення 
приватноправових  конфліктів  альтернативним  способом 
має багато неузгодженостей і проблем. Сфера третейської 
юрисдикції не поширена та не популярна у вітчизняному 
правосудді, хоча у світі функціонування інституту третей-
ського та міжнародного комерційного арбітражного судів 
мають давню позитивну практику. 

Наявність альтернативи – право вибору на звернення 
для вирішення спорів, що виникають із цивільних та гос-
подарських правовідносин  у  законодавчо  встановленому 
порядку  державним  судом  чи  недержавним  незалежним 
органом – третейським судом, є важливим принципом де-
мократичного суспільства. 

Третейський суд  є недержавним незалежним органом, 
що утворюється  за угодою або відповідним рішенням за-
інтересованих фізичних та/або юридичних осіб у порядку, 
встановленому Законом, для вирішення спорів, що виника-
ють із цивільних та господарських правовідносин [1, ст. 1]. 

Закон України «Про третейські суди» надає право за-
хисту майнових  і немайнових прав  та охоронюваних  за-
коном  інтересів  фізичних  чи  юридичних  осіб  шляхом 
всебічного  розгляду  та  вирішення  спорів  відповідно  до 
закону. Позивачами суду є фізичні та юридичні особи, що 
пред’явили позов про захист своїх порушених чи оспорю-
ваних  прав  або  охоронюваних  законом  інтересів. Відпо-
відачами є фізичні та юридичні особи, яким пред’явлено 
позовні вимоги [1, ст. 2].

Для  реалізації  одного  із  загальних  принципів  –  зма-
гальності сторін, що гарантує рівні права сторонам у на-
данні доказів, для отримання нових доказів на основі ви-
користання  спеціальних  знань  і  правильного  вирішення 
спору  третейський  суд  вправі  призначати  експертизу.  Із 
цією метою суд має право зобов’язати сторони чи одну із 
них замовити проведення експертизи для роз’яснення тих 
питань, які потребують спеціальних знань, про що третей-
ський суд виносить відповідну ухвалу [1, ст. 43]. 

Способом дослідження отриманої інформації з метою 
отримання нових доказів є експертне забезпечення.

Експертне  дослідження  в  третейському  судочинстві, 
яке здійснюється за загальними принципами судочинства, 
за своєю природою поєднує елементи судової експертизи 
й експертного дослідження.

Закон України «Про судову експертизу» визначає судо-
ву експертизу як дослідження на основі спеціальних знань 
матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інфор-
мацію про обставини справи, що перебуває в провадженні 
органів досудового розслідування чи суду [2, ст. 1].

Термін  «спеціальні  знання»  постійно  формується  і 
має  велике  теоретичне  і  практичне  значення. Метою  за-
стосування спеціальних  знань є розширення практичних 
можливостей і сприяння збиранню доказової інформації, 
необхідної для встановлення істини в третейському судо-
чинстві  для  всебічного  і  повного  дослідження  обставин 
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справи під час розгляду судом. До спеціальних знань не 
відносять знання, які є професійними для слідчого (судді) 
та використовуються ним під час розслідування та розгля-
ду справ у суді з метою сприяння встановлення істини в 
справі  у  випадках  та  в порядку,  визначених процесуаль-
ним законодавством [3].

Такі  знання  ґрунтуються на теоретичних базових по-
ложеннях  відповідних  галузей  знань  і  підкріплюються 
набутими в ході спеціального навчання або практичної ді-
яльності навичками. 

Наукові погляди на поняття експертного забезпечення 
не є дискусійними, хоча раніше були різними. На думку 
одних учених, експертиза є одним із видів доказів, другі 
вважали, що експерт під час проведення експертизи є на-
уковим суддею, треті вважали експертизу різновидом по-
казань свідків [4] .

Найголовніша особливість полягає в тому, що процес 
експертного забезпечення і у вітчизняному, і в міжнарод-
ному приватних третейських розглядах, порівняно із дер-
жавним судочинством, не пов’язані.

За  Правилами  міжнародної  асоціації  адвокатів  (IBA/
Іnternational Bar Assotiation) про докази (Правилами IBA) 
такі  правила  застосовуються,  якщо  про  це  домовились 
сторони, або якщо таке рішення прийнято складом суддів, 
«за виключенням положень, які протирічать імперативним 
нормам права, що підлягає застосуванню з даного спору» 
(Правила IBA. 2010. ч. 1 ст. 1).

Для забезпечення третейського судочинства жодними 
правилами  не  обумовлено  ведення  особливого  реєстру 
експертів. Це, безумовно, не означає, що третейські суди 
не можуть скористатися під час призначення експертизи 
діючим Реєстром атестованих судових експертів, держате-
лем якого є Міністерство юстиції України [2, ст. 9]. 

Можливості  експертного  забезпечення  альтернативного 
процесу є набагато ширшими, ніж у судових процесах. І це 
пов’язано, в першу чергу, з впливом сторін на склад третей-
ського суду. Здебільшого третейські судді володіють не лише 
юридичними знаннями і досвідом, але і досвідом із різних 
галузей науки і техніки, що може сприяти експертному забез-
печенню із спеціальних питань і дає набагато більше можли-
востей для дослідження, ніж в юридичному процесі.

І саме арбітри в межах регламенту і правил, які підля-
гають застосуванню в конкретній процедурі, вирішують, 
яке значення надати експертизі [5, ст. 150].

Сторони можуть надавати докази, які для суду є вирі-
шальними і необхідними для прийняття рішення по суті. 
У разі залучення в якості доказу висновку експерта прин-
ципи  справедливого процесу  вимагають  від  третейських 
суддів  забезпечення  такому  висновку  експертизи  та  на-
лежної уваги [6, ст. 45].

У третейському розгляді експерта може залучати одна 
із сторін чи кожна із сторін. Особливість вибору експертів 
витікає із змісту самого процесу її призначення. Це осно-
ваний на взаємному погодженні і добрій волі конфіденцій-
ний процес підтвердження істини у третейському розгля-
ді, прав позивача та відповідача, в ході якого сторони за 
допомогою третейського судді, призначеного чи обраного 
сторонами  в  погодженому  ними  порядку  або  відповідно 
до  Закону «Про  третейські  суди»  [1,  ст.  2], мають намір 
отримати правильне рішення. 

Необхідно вивчати сучасні можливості і міжнародний 
досвід,  основні  правила,  які  є  еталоном  для  експертів  в 
альтернативній судовій процедурі.

Статтею  5  Правил  міжнародної  асоціації  адвокатів 
(IBA/Snternational Bar Assotiation) ІВА (2010) регламенто-
вано режим залучення експертів, що залучаються сторо-
нами, а саме:

1) порядок призначення;
2) зміст висновку (акту) експертизи;
3) право призначати слухання з метою допиту експер-

тів із питань, які досліджувалися;

4) обов’язок з’явитися для надання показів;
5) статтею 6 Правил ІВА (2010) визначено порядок за-

лучення експертів, що назначаються третейським судом;
6) призначення експертизи судді  з метою визначення 

діапазону експертних задач і обов’язків експерта;
7) обов’язок заявляти претензії щодо кваліфікації і не-

залежності експерта;
8)  повноваження  експерта  вимагати  необхідні  

відомості;
9) обов’язок експерта надавати висновок письмово;
10) обов’язок надавати докази та інформацію для фор-

мування висновку;
11) право експертів надавати питання експертам у ході 

допиту такого експерта під час усного слухання.
Незалежно  від  порядку  залучення  висновок  повинен 

містити  заяву про його незалежність  від  сторін,  їх юри-
дичних консультантів і складу третейського суду (стаття 5 
ч. 2 Правил ІВА (2010)). 

Арбітражним  Регламентом  комісії  ООН  із  міжна-
родного  торгового  права  (ЮНСІТРАЛ)  (United  Nations 
Commission on International Trade Law, 1976 р.) також ви-
значено правила експертного забезпечення. 

Зокрема, ст.ст. 25, 27, 29 Регламенту ЮНСІТРАЛ обу-
мовлено:

1) порядок призначення експерта;
2)  обов’язки  експерта  щодо  надання  інформації  про 

свій статус;
3) обов’язки сторін щодо надання інформації;
4) повноваження суду щодо оцінки  інформації та ма-

теріалів, заявлених експертом для проведення експертизи;
5) права сторін бути вислуханими щодо висновку екс-

перта, примірник якого передається сторонам;
6) права сторін на перевірку всіх документів, про які 

зазначається у висновку експертизи;
7) перелік питань, пов’язаних із допитом експерта;
8)  кожна  сторона  вправі  залучати  свідків  –  експертів 

для надання показів зі спірних питань.
Дотримання  Регламенту  міжнародного  арбітражно-

го  суду  при Міжнародній  торговій  палаті  (ІСС  Rules)  є 
обов’язковим  у  визначених межах  суду,  а  саме  арбітрам 
надано право:

1) видавати Правила експертної діяльності щодо екс-
пертної процедури призначення і порядку проведення екс-
пертиз, (ІСС Rules for Expertise);

2)  проводити  допит  експертів  у  процесі  доказування 
(ст. 20 ч. 3);

3)  призначати  експертів,  визначати  їх  задачі  і  повно-
важення;

4) вимагати письмового оформлення висновків.
Для  забезпечення  експерта  в  третейському  судовому 

процесі в Україні на законодавчому рівні доцільно наділи-
ти експерта певними правами  і обов’язками. Наприклад, 
експерт має право:

1) досліджувати матеріали, надані третейським судом 
або стороною розгляду;

2)  під  час  ознайомлення  з матеріалами,  наданими на 
дослідження,  заявляти клопотання про надання додатко-
вих матеріалів;

3)  використовувати  технічні  засоби,  прилади  і  спеці-
альне обладнання; 

4) із дозволу суду і сторони, яка його залучила, ставити 
питання учасникам процесуальної дії;

5)  звертати увагу суду на особливості або характерні 
ознаки об’єктів дослідження;

6) за виконану роботу одержувати винагороду та від-
шкодування витрат, пов’язаних із його залученням.

Експерт має зобов’язання:
1) провести експертне дослідження;
2)  прибути  за  викликом  суду  і  надавати  пояснення  з 

поставлених  судом  та  стороною,  яка  залучила  експерта, 
питань;
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3)  дотримуватися  конфіденційності  –  не  розголошу-
вати відомості,  отримані  в результаті  експертного дослі-
дження.

Відмінністю  призначення  експертизи  в  третейському 
судочинстві є те, що її метою є не встановлення фактів для 
визначення правоти чи відповідальності сторін, а спрямо-
ваність на пошук і знаходження взаємовигідних підходів 
до  третейського  розгляду  позивача  та  відповідача.  Без-
умовно, забезпечення взаємовигідності рішень у конфлік-
тній ситуації завдяки результатам експертних досліджень 
можна і не досягти, але це і не ставиться за мету. Пошук 
варіацій у такій площині з використанням результатів екс-
пертного  дослідження  призводить  до  виявлення  різних 
компромісів.

Призначення  експертизи,  окрім  пошуків  правильних 
варіантів вирішення справи по суті, включає: 

1) ініціювання переговорів про призначення експерти-
зи і визначення переліку питань;

2)  організацію  оптимальних  умов  і  формату  питань, 
що ставляться перед експертом;

3)  створення  атмосфери  довіри,  взаємної  поваги  та 
рівних можливостей; підтримку конструктивного діалогу 
між учасниками процесу – третейським суддею та сторо-
нами  третейського  розгляду;  співробітництво  в  пошуках 
істини;

4)  креативне  правове мислення,  використання  та  по-
стійне  розширення  законних  можливостей  для  форму-
вання  об’єктивних  можливостей  використання  прин-
ципів  експертної  діяльності:  законності,  незалежності, 
об’єктивності і повноти дослідження [3], які характерні і 
для експертної діяльності в третейському судочинстві;

5)  коректність,  гнучкість,  відкритість  до  нетрадицій-
них підходів експертної діяльності.

Перелік і зміст питань, з яких повинна бути проведена 
експертиза, визначається третейським судом. Надати тре-
тейському суду питання, які повинні бути роз’яснені під 
час проведення експертизи, мають право особи, які при-
ймають участь у справі. 

Врегулювання порядку призначення експертизи мати-
ме ряд додаткових переваг: 

1)  призначення  експертизи  призведе  до  загального 
зниження  конфліктності  і  напруження,  перевівши  спір  у 
сферу взаємозацікавленої дискусії;

2) широке застосування спеціальних знань сприяє гу-
манізації правового процесу, орієнтуючи його не на пошук 
і притягнення до відповідальності винних, а на пошук до-
даткових спільних центрів опори;

3) запровадження методу погодження сторонами при-
значення  експертного  дослідження  в  судову  практику 
сприяє  розвитку  правової  культури,  оскільки  забезпечує 
необхідний рівень застосування норм діючого законодав-
ства учасниками судового процесу, підтверджує результа-
ти висновків спеціальних знань; 

4)  практичне  використання  висновків  експертизи 
дозволяє  виявляти  суттєві  правові  колізії  між  різними 
нормами,  і через розгляд третейського суду визнає спра-
ведливість  і  вправі  пропонувати  законодавчі  шляхи  їх 
оптимального вирішення;

5) використання результатів експертизи суттєво скоро-
чує  поле  для  корупційних  правопорушень,  адже  відсутня 
односторонність  у  погодженні  призначення  експертизи;  в 
ухвалі про зобов’язання замовлення проведення експерти-
зи відбувається делегування функцій експерту або експерт-
ній установі, погодженій із позивачем і відповідачем. У разі 
ухилення позивача від замовлення проведення експертизи, 
призначеної  третейським судом,  і  за  умови неможливості 
розгляду справи через дослідження інших доказів розгляд 
справи зупиняється, про що виноситься ухвала; 

6) у разі ухилення відповідача від проведення експер-
тизи,  призначеної  третейським  судом,  третейський  суд 
може  зобов’язати  замовити  проведення  експертизи  по-

зивача або розглянути справу без проведення експертизи, 
дослідивши інші докази в справі. 

Такий підхід у призначенні експертизи не характерний 
для цивільного та господарського процесу в Україні. Од-
нак для вирішення спорів, що виникають із цивільних та 
господарських  правовідносин  [1,  ст.  2],  які  належать  до 
підсудності  третейських  судів,  є  найбільш  оптимальним 
із тої причини, що вона виникає між діловими партнера-
ми, забезпечує збереження партнерських стосунків і після 
розгляду третейським судом. 

Оскільки  нормативними  документами  про  експертну 
діяльність поряд із судовими експертизами передбачаєть-
ся  проведення  експертами  за  заявами  фізичних  та  юри-
дичних осіб експертних досліджень, відповідно, положен-
ня  щодо  методичного  регулювання  таких  досліджень  у 
третейській юрисдикції  потребують  визначення  Законом 
України  «Про  судову  експертизу»  та  Законом  України 
«Про третейські суди». Виходячи із цього, умови і поря-
док проведення експертизи на підставі ухвали третейсько-
го суду, а також форма та зміст підсумкового документа, 
в якому викладаються результати дослідження (висновок 
експерта та порядок оцінки), нарівні  з  іншими доказами 
також потребують законодавчого врегулювання. 

Визначені Законом України «Про судову експертизу» 
норми щодо забезпечення методичного регулювання судо-
вої експертизи, з урахуванням особливостей, визначених 
Законом «Про  третейські  суди»,  також не поширюються 
на експертні дослідження в межах третейського судочин-
ства, а під час оцінки судом висновків експертів вирішаль-
не  значення  для  врахування  та  покладення  результатів 
експертизи в основу рішення третейського суду є питання 
щодо застосування експертом методів дослідження, тому і 
ця проблематика потребує законодавчого визначення. 

Доцільно  передбачити  законодавчі  можливості  при-
значення експертизи не тільки одному експерту, а декіль-
ком експертам, тобто право на забезпечення призначення 
експертизи двом чи більше експертам, що за своїм змістом 
дасть дослідженню комісійний характер. 

Адже  для  забезпечення  принципів  третейського  про-
цесу – рівних можливостей та свободи сторонам у наданні 
ними третейському суду своїх доказів і в доведенні перед 
судом їх переконливості – надання серед доказів висновку 
експертного дослідження сприятиме забезпеченню рівно-
сті всіх учасників третейського розгляду перед законом і 
третейським судом [1, ст. 4]. 

Після проведення необхідних досліджень судовий екс-
перт складає висновок відповідно до вимог Інструкції про 
призначення та проведення судових експертиз та експерт-
них  досліджень,  затвердженої  наказом Міністерства юс-
тиції України від 08.10.98 № 53/5. Доцільно законодавчо 
регламентувати  порядок  проведення  експертного  дослі-
дження та складання висновку з дотриманням аналогічно 
до вимог. 

Висновок,  як  документ,  що  підтверджує  результати 
експертного дослідження відповідно до договору, укладе-
ного стороною третейського розгляду на виконання ухва-
ли  третейського  суду,  повинен  підписуватися  експертом, 
який  безпосередньо  проводив  експертне  дослідження,  а 
підпис  –  скріплюватися  його  печаткою  або  підписом  та 
печаткою керівника суб’єкта експертної діяльності.

Поряд із цим законодавчими нормами про третейські 
суди не визначено порядок розгляду та надання пропози-
цій щодо скарг на діяльність експертів, як і відсутній по-
рядок проведення рецензування висновку.

Відповідно, поряд із вимогами до порядку проведення 
експертного дослідження та змісту висновку експертизи, 
порядку його оформлення також доцільно визначити по-
рядок проведення рецензування даних висновків.

Виходячи із специфіки забезпечення справедливості в 
якості  важливого  інструменту  третейського  судочинства, 
експертне дослідження є необхідним та незамінним.
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У той же час, незважаючи на прогресивність започат-
кування експертизи в третейській юрисдикції, необхідна її 
правова підтримка і нормативне врегулювання.

По-перше, необхідно законодавчо розширити експерт-
ну діяльність у третейському судочинстві як таку, що має 
правові інституційні основи.

По-друге, ефективність експертного забезпечення тре-
тейського правосуддя залежить від ступеню законодавчо-
го забезпечення процесу призначення експертиз та повно-
ти отриманих висновків експертних досліджень.

Аналізуючи  правові  проблеми  експертного  забезпе-
чення третейської юрисдикції, поряд із позитивними нова-
ціями законодавство про третейське судочинство містить 
окремі неточності  та прогалини,  які  стосуються регулю-
вання порядку, призначення і проведення експертних до-
сліджень у третейському судочинстві. Це має суттєве зна-
чення  для  реалізації  принципів  діяльності  третейського 
суду. Незважаючи на окремі прогалини та неточності по-
нятійного апарату законодавства про третейське судочин-
ство, прогресивні новели дають змогу значно розширити 
можливість застосування спеціальних знань для забезпе-
чення  повноти  доказів  із  метою  встановлення  законних 
інтересів учасників третейського розгляду. 

Існуюча законодавча невизначеність підходів до вико-
ристання спеціальних знань обізнаних осіб у третейсько-
му судочинстві як джерела доказу не надає сторонам тре-

тейського розгляду запровадження ширших можливостей 
застосування в доказуванні інституту експертизи. 

Третейське судочинство, як і судочинство в цілому, спря-
моване на повне, всебічне й об’єктивне дослідження обста-
вин  справи  і  встановлення  істини.  Для  цього,  отримуючи 
поширений розвиток, необхідно забезпечити формулювання 
законодавчих норм про третейські суди таким чином, аби за-
конодавчо розширити коло питань щодо вирішення спорів, 
які передаються на розгляд третейського суду.

Висновки. Інтеграція спеціальних знань в юридичну 
практику третейського розгляду набуває поширення, тому 
експертиза, як основна форма використання спеціальних 
знань,  вимагає  поглибленого  теоретичного  дослідження. 
Виходячи з особливої специфічної ролі експертизи в тре-
тейському суді, на законодавчому рівні необхідні новації 
щодо  конкретизації  обсягу  прав  та  обов’язків  експерта, 
визначення кола осіб, які можуть бути залучені як експер-
ти,  та  вимог до них для подальшого реформування пра-
вового регулювання  ефективності  третейського  судочин-
ства. Також необхідне розмежування сфери регулювання 
діяльності  експертів  третейського  судочинства,  порядку 
організації  проведення  експертизи,  прав  та  обов’язків 
осіб,  яка  залучається  в  якості  експерта,  кола питань, що 
вправі вирішувати експерт, та  ін. Це сприятиме встанов-
ленню  справедливості  за  спрощеною  судовою  процеду-
рою в альтернативному третейському розгляді.
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У статті розглянуто історичні аспекти появи й розвитку дактилоскопії у світі. Вивчено основні етапи становлення дактилоскопії як 
галузі криміналістичної трасології. Висвітлено основні витоки та формування дактилоскопічних організацій.

Ключові слова: криміналістика, папілярні лінії, злочин, ідентифікація, дактилоскопія, поліція, експертиза, дослідження.

В статье рассмотрены исторические нюансы появления и развития дактилоскопии в мире. Изучены основные этапы становления 
дактилоскопии как отрасли криминалистической трасологии. Освещены основные истоки и формирование дактилоскопических органи-
заций.

Ключевые слова: криминалистика, папиллярные линии, преступление, идентификация, дактилоскопия, полиция, экспертиза, ис-
следование.

In the article describes history nuances of appearance, becoming fingerprinting development in the world. Describes the main stages of the 
development of fingerprinting as a branch of forensic trace analysis. Highlight the main sources and formation of fingerprint organizations.

Key words: criminalistics, papillary line, crime, identification, fingerprinting, police, expertise, study.
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Постановка проблеми. У  книзі Ю.  Торвальда  «Сто 
років криміналістики», виданій у 1964 році в Цюріху, її іс-
торія обмежується сторіччями. Однак криміналістика має 
більш  давні  джерела  й  охоплює  суттєві  криміналістичні 
події з прадавніх часів до нашого сторіччя [1, с. 8].

Мета статті – розглянути  історичні  аспекти появи й 
розвитку дактилоскопії у світі; вивчити основні етапи ста-
новлення дактилоскопії як галузі криміналістичної трасо-
логії; висвітлити основні витоки та формування дактило-
скопічних організацій.

Виклад основного матеріалу. Про те, що сліди вико-
ристовувалися під час розслідування  злочинів ще до на-
шої  ери,  свідчать давньоіндійські  закони Ману  (ІІ  ст.  до 
н. е. –  ІІ ст. н. е.), згідно з якими розслідування злочину 
відбувалося за слідами крові [1, с. 8].

Свою історію криміналістичне слідознавство починає 
від практики народних слідопитів. Звичайно,  їхня діяль-
ність  мала  суто  емпіричний  характер,  проте  вона  стала 
джерелом, що поклало початок розвитку кримінологічно-
го вчення про сліди [2, с. 16].

Є  відомості  про  те,  що  метод  ідентифікації  особи 
за  папілярними  лініями  використовувався  в  Китаї  ще  з  
300 року до н. е., у Японії – з 702 року н. е., у США – з 
1902 року [3, с. 13]. Цікавою є знахідка археологів на пів-
ночі Китаю: фрагменти глиняного посуду давністю близь-
ко 6000 років містили на своїй поверхні відбитки папіляр-
них візерунків пальців рук. Однак невідомим залишається 
той факт, ці сліди з’явилися випадково чи з певною метою, 
наприклад,  створити  декоративні  візерунки  та  символи  
[4,  с.  277].  Відбитки  пальців,  залишені  будівельниками, 
були  виявлені  на  стародавніх  матеріалах  часів  неоліту. 
Так, як у наш час можуть бути утворені відбитки на цемен-
ті, так ранні робітники залишали свої відбитки на глині, 
яку використовували для виготовлення будівельних блоків  
[5, с. 8–9]. На стінах деяких печер у Франції, Мексиці зна-
йдено малюнки кисті руки з намальованими на них папі-
лярними візерунками [6, с. 5]. Уважається доведеним той 
факт,  що  доісторичне  людство  вже  мало  певні  знання  в 
галузі майбутньої науки дактилоскопії. Ці знання не були 
поверховими. Так, на окремих малюнках, гравюрах із зо-
браженням відбитків рук представлено перериви, роздво-
єння папілярних ліній,  які  сьогодні  є  опорними  точками 
для експерта, який здійснює ідентифікаційні дослідження 
[7, с. 10]. Ассірійці та вавилоняни приблизно з 2200 року 
до н. е. залишали на документах відбитки пальців. Про це 
свідчать фрагменти 22 тисяч глиняних таблиць, виявлених 
у руїнах старої Ніневії. На цих численних документах по-
ряд з іменем автора знаходиться глиняний відтиск нігтьо-
вої фаланги великого пальця руки [8, с. 4].

У Європі було знайдено стародавнє зображення люд-
ської руки, видряпане на камені, до того ж лінії на долонях 
і кінчиках пальців були виконані хоча й примітивно, але 
дуже скрупульозно. У Південному Китаї, Сіамі, Камбоджі, 
Бірмі й Тибеті були знайдені прадавні «складені книги», 
перев’язані  ликом  і  проштамповані  глиняними  відтиска-
ми. На цих штампах немає жодних зображень, за винятком 
звичайного  малюнку  ліній  пальців,  що  належали  особі, 
яка  залишила відтиск. У Китаї після  того,  як у 105 році 
винайшли  папір,  увійшло  в  стандартну  практику  розмі-
щувати відбитки пальців рук, щоб засвідчити справжність 
укладених угод  [4,  с.  282]. Однак невідомо,  чи  викорис-
товувались відбитки пальців для ідентифікації злочинців. 
Оскільки в китайському романі XII ст. говориться про ви-
криття  вбивці  за  відбитками пальців,  то можна  здогаду-
ватися, що вказані народи й раніше могли знати про таку 
можливість. У 1880 році китайці вже мали цілу колекцію 
відбитків великих пальців найбільш небезпечних злочин-
ців [6, с. 5]. Перша офіційна помітка про метод установ-
лення особи за відбитками пальців належить китайському 
письменнику Кіа Кунг’єну  в  650 році н.  е. Він  говорить 
про цей метод лише мимоволі, описуючи дерев’яні табли-

ці, що в той час використовувались як папір для письма. 
Коли  укладався  торговий  чи  борговий  договір,  кожна  зі 
сторін отримувала по таблиці. Далі на бокових сторонах 
таблиць на відповідних місцях залишали відбитки пальця 
так, щоб, приклавши дощечки одну до другої, можна було 
встановити  їх  тотожність.  Кіа  Кунг’єн  пояснював  ці  дії 
тим, що цей метод є добрим для встановлення справжнос-
ті документа й захистом від підробок [6, с. 6].

У Японії Муніципальний закон, датований 702 роком, 
містив таку норму: «Якщо людина неписьменна, вона може 
найняти іншу, котра заповнить документ, а після імені осо-
би  ставиться  відтиск  її  вказівного  пальця»  [9,  с.  17–18].  
Були віднайдені китайські манускрипти в згортках, датова-
ні 782 роком н. е., у яких ішлося про боргові зобов’язання. 
У кінці цих документів знаходилася важлива для нас фра-
за: «Обидві сторони визнали договір правильним і спра-
ведливим і приклали відбитки своїх пальців як підпис» [8, 
с. 9–10]. Наведені факти доводять, що в ті часи людство 
вже мало певне уявлення про  індивідуальність шкірного 
покриву пальців рук. 

На початку ХVІІ ст.  європейські науковці почали пу-
блікувати  свої  дослідження  шкірного  покриву  людини. 
Папілярні  візерунки  вперше  були  детально  описані  ан-
глійським ботаніком Неемією Грю в 1684 році у виданні 
“Philosophical Transactions of the Royal Society of London”. 
У 1685 році в Амстердамі відомий голландський анатоміст 
Говард Бідлоу видає анатомічний атлас “Anatomia humani 
corporis”, де описуються особливості шкіри та папілярних 
ліній нігтьових фалангах пальців зокрема, однак не акцен-
тується увага на їх незмінності [3, с. 5]. 

У  1686  році  італійський  учений  Марсело  Мальпігі, 
професор анатомії Університету Болонії, класифікував па-
пілярні візерунки на кінчиках пальців людини. Він упер-
ше довів, що лінії утворюють три типи візерунків – дугові, 
петлеві,  завиткові. Майже через 140 років спробу класи-
фікувати  папілярні  візерунки  здійснив  Ян  Евангеліст 
Пуркін’є в опублікованій у 1823 році дисертації, присвя-
ченій фізіологічному дослідженню органу зору й будови 
шкіри. У керівництві  з  криміналістики Едмонда Локара, 
виданому в 1941 році, перший учений названий дідом дак-
тилоскопії, а другий – її батьком [1, с. 8]. 

Едмонд Локар у праці  «Посібник  із  криміналістики» 
[10,  с.  7] початковим етапом розвитку дактилоскопічних 
знань  виділяє  1686  рік,  коли  відомий  італійський  фізіо-
лог Марчелло Мальпігі  публікує  працю  “Concerning  the 
External Tactile Organs”, у якій звертає увагу на те, що на 
нігтьових фалангах є лінії, які утворюють різні візерунки 
у вигляді кіл і спіралей, ілюструє наявність потових отво-
рів [3, с. 5]. Як стверджують Г. Каммінз і Ч. Мідлоу, впер-
ше про унікальність папілярних ліній у 1788 році заявив 
німецький  лікар  та  анатоміст  Йоганн  Крістоф  Андреас 
Майер у книзі “Anatomical Copper-plates with Appropriate 
Explanations”, де містились деталізовані зображення папі-
лярних візерунків пальців рук [11, с. 12–13].

Про те, що унікальні властивості папілярних візерун-
ків, їх неповторність, індивідуальність були відомі досить 
давно,  свідчать малюнки  із  зображенням долонь рук на-
ших далеких пращурів на стінах печер Мексики, Франції. 
У  1892  році  на  скелях  біля  озера  Кежимкуйка  в  Канаді 
була  знайдена  висічена  долоня  руки  з  лініями,  що  від-
творювали папілярні візерунки. У VІІ ст. в Китаї відбитки 
великих пальців використовувалися як підписи під час за-
свідчення документів [12, с. 111].

Подальший розвиток дактилоскопія отримала завдяки 
індійському колоніальному чиновнику Вільяму Гершелю, 
який звернув увагу на сліди, що залишають брудні долоні 
й пальці на різних матеріалах. Протягом 19 років В. Гер-
шель  брав  відбитки  своїх  пальців  і  пальців  багатьох  ін-
дусів. Він установив, що слідам, які складаються з різно-
манітних ліній, вигинів, петель, спіралей, притаманні такі 
властивості,  як  індивідуальність  і  незмінюваність.  Тож 
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з’ясувалося, що на  долоні  нігтьових фаланг  пальців  рук 
візерунки залишаються незмінними й через 5, 10, 15, і че-
рез 19 років [1, с. 8].

У 1880 р. в журналі “Naturе” В. Гершель публікує свої 
дослідження про ідентифікацію злочинців за пальцевими 
відбитками, але його відкриття залишається поза увагою. 
Після себе він залишив спостереження, в яких підкреслив 
велике значення свого відкриття для ідентифікації особи 
і  спрощення  роботи  судів,  які  зможуть  виносити  більш 
справедливі та обґрунтовані рішення [13].

Однак,  незважаючи  на  всі  зусилля  вчених,  упрова-
дження дактилоскопії як криміналістичної науки в прак-
тичну  діяльність  правоохоронних  органів  відбулася  не 
відразу.  Так,  уже  згадуваний  В.  Гершель  зробив  спробу 
розповсюдити  ідентифікацію  особи  за  слідами  пальців 
рук на всі в’язниці Бенгалії, яка, однак, не була підтримана 
керівництвом [1, с. 9].

Одночасно  з  В.  Гершелем,  проте  незалежно  від  ньо-
го проблемою  ідентифікації особи  за відображенням па-
пілярних  візерунків  займався  шотландський  лікар  Генрі 
Фолдс, який працював у Токіо. Він установив, що завдяки 
потовим  залозам  на  кінчиках  пальців  виділяється жиро-
вий секрет, а отже, щоб залишився чіткий слід, пальці не 
обов’язково  повинні  бути  в  сажі  чи  фарбі.  У  1880  році 
Г.  Фолдс  видав  керівництво  щодо  фіксування  відбитків 
пальців, де запропонував одержувати відбитки всіх деся-
ти пальців  (так робиться й сьогодні), тоді як В. Гершель 
до нього брав відбиток лише одного чи двох пальців. На 
жаль, у той час на можливості дактилоскопії не звернули 
уваги [1, с. 9].

У 1888 році в Німеччині лікар В. Ебер подав доповід-
ну записку в Прусське міністерство внутрішніх справ про 
унікальність будови пальців рук і можливості їх виявлен-
ня  та фіксації  за  допомогою пари йоду,  але  ця  інформа-
ція  не  була  сприйнята  керівництвом  берлінської  поліції.  
У  1891  році  в  Аргентині  виходець  із  Далматії  поліцей-
ський чиновник Хуан Вутевич розробив 10-пальцеву сис-
тему класифікації папілярних візерунків,  але вона також 
не була сприйнята урядом. Саме з його подачі було введено 
назву нового методу ідентифікації – «дактилоскопія», що 
в перкалі з грецької означає «роздивлятися пальці». Проте 
члени  уряду,  правоохоронці,  громадськість,  напевно,  че-
кали більш вагомих аргументів на користь дактилоскопії, 
тим більше, що на той час був поширений бертильйонаж 
як метод реєстрації й обліку злочинців [1, с. 9].

Варто  відзначити  ще  одного  англійця  –  антрополога 
Френсіса Гальтона,  котрий  у  1892  році  в  книзі  «Відбит-
ки пальців» указав принципи, які повинні бути покладені 
в основу класифікації  відбитків. Переконавшись у непо-
вторності  пальцевих  відбитків,  Ф.  Гальтон  спробував  їх 
класифікувати  й  систематизувати.  Він  установив,  що  за 
математичною теорією ймовірності збіг відбитків окремо-
го пальця однієї людини з відбитками пальців рук  іншої 
людини  виражається  відношенням  1:4.  Якщо ж  в  однієї 
особи відібрати відбитки всіх 10 пальців, вірогідність збі-
гу буде становити 1 до 64 млрд. Узявши до уваги загальну 
кількість населення земної кулі, можна вважати, що збіг 
відбитків  пальців  двох  людей  практично  неможливий. 
Саме Ф.  Гальтон  уперше  намагався  систематизувати  всі 
сліди, створивши їх картотеку. У 1895 році йому вдалося 
домогтися введення у Великобританії дактилоскопічного 
методу  ідентифікації спочатку поряд  із бертильйонажем. 
Однак уведення його методу в практику викликало труд-

нощі, оскільки відбитки пальців розподілялися в його кар-
тотеці нерівномірно [1, с. 10].

Практичну  класифікацію  відбитків  здійснив  англі-
єць – генеральний інспектор поліції Бенгалії Едвард Генрі.  
У кінці 1896 року Е. Генрі знайшов спосіб упорядкувати в 
картотеці мільйони карток із відбитками пальців, причому 
так, щоб мати можливість швидко знайти необхідну карт-
ку. Він визначив п’ять основних типів візерунків: прості 
дуги, піхтоподібні дуги, радіальні петлі, ульнарні петлі й 
завитки, а також уточнив визначення дельти. Основні види 
візерунків позначав буквами, а далі розподіляв на підвиди. 
Для цього з’єднував відповідні точки у візерунку прямою 
та підраховував кількість папілярних ліній,  які ця пряма 
перетинає. Разом  із буквами, які позначали основний ві-
зерунок,  ці  цифри  створювали  формулу,  згідно  з  якою 
розміщувалися картки в картотеці. Результати досліджень 
Е. Генрі були опубліковані в його книзі «Класифікація та 
використання відбитків пальців», що була видана в Індії. 
Саме  завдяки  йому  з  12  липня  1897  року  дактилоскопія 
вводиться на всій території Британської Індії [1, с. 10].

Дактилоскопія як метод реєстрації злочинців здобуває 
визнання в більшості країн. У 1897 році дактилоскопічний 
метод реєстрації злочинців упроваджується в Австрії, Бо-
лівії, Бразилії, Індії, Німеччині, Перу, Парагваї, Угорщині, 
Уругваї, Чилі [1, с. 10].

Із 21 червня 1901 року в Англії вводиться реєстрація 
злочинців  на  основі  відбитків  пальців.  Система  Гальто-
на-Генрі й до сьогодні є основою для більшості видів ре-
єстрації  за відбитками пальців у Європі, Північній Аме-
риці та багатьох інших країнах. Через рік після введення 
британською поліцією реєстрації за відбитками пальців, а 
точніше 13 вересня 1902 року, англійський суд уперше ви-
знав факт зберігання відбитків пальців як доказ [13].

У 1914 році в Монако на міжнародному поліцейському 
конгресі  дактилоскопія  була  визнана  головним  методом 
реєстрації злочинців [1, с. 12].

У 1927 році було опубліковано наукове напрацювання 
Роберта  Гейндля  «Дактилоскопія  та  інші  методи  кримі-
нальної техніки у справі розслідування злочинів» [8].

У період 1940–1960-х років дактилоскопія міцно посіла 
місце в криміналістичній техніці як найбільш практичний і 
надійний метод ідентифікації й реєстрації людини [13].

На початку 1960-х років для виявлення потожирових 
слідів  рук  радянські  криміналісти  почали  застосовувати 
запропоновану  відомим  американським  криміналістом  
Х. МакДонелом  магнітну  кисть.  Ця  кисть швидко  заво-
ювала популярність серед експертів, причому в багатьох 
випадках такі кисті навіть виготовлялися самостійно з різ-
них підручних матеріалів [14].

Фактично до кінця 1970-х років дактилоскопія досягла 
своїх  максимальних  можливостей  при  ручному  варіанті 
роботи  з базами даних. У цей період  зародився  її  новий 
напрям – автоматизація процесів обробки дактилоскопіч-
ної інформації [14].

Висновки. Із 2004 року в США і країнах Європи, що 
мають із США підписану угоду «Про безвізовий перетин 
кордону»,  вступає  в  дію  біометрична  паспортизація.  Ба-
зові дані про особу, відбитки пальців  і  сітківка ока були 
запрограмовані на мікрочіпі та прикріплені до спеціальної 
пластикової сторінки паспорта. З урахуванням швидкості 
розвитку високих  технологій не  за  горами той час,  коли 
людство взагалі відмовиться від паперових паспортів і пе-
рейде на біометричні характеристики.
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У статті аналізуються питання кадрової політики в контексті наповнення прокуратури України молодими фахівцями. Досліджуються 
вимоги до осіб, які можуть обіймати посади в органах прокуратури різного рівня. Аналізуються наукові точки зору щодо вказаної про-
блеми, чинне законодавство та зарубіжна практика. Особлива увага приділяється порядку спеціальної підготовки кандидатів на посаду 
прокурора в інших країнах. Викладається авторське бачення шляхів оптимізації порядку формування кадрів органів прокуратури.

Ключові слова: прокуратура, прокурор, правовий статус прокурора, вимоги до працівника прокуратури, спеціальна підготовка.

В статье анализируются вопросы кадровой политики в контексте наполнения прокуратуры Украины молодыми специалистами. Ис-
следуются требования к лицам, которые могут занимать должности прокуроров в прокуратурах разного уровня. Анализируются научные 
точки зрения относительно указанной проблемы, действующее законодательство и зарубежная практика. Особое внимание уделяется 
порядку специальной подготовки кандидатов на должность прокурора в других странах. Предоставляется авторское видение путей 
оптимизации порядка формирования кадров органов прокуратуры.
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In article are analyzed personnel selection questions in a context of filling of Office of Public Prosecutor of Ukraine by young experts. 
Investigated requirements to persons who can occupy posts of public prosecutors in Offices of Public Prosecutor of different level. Analyzed the 
scientific points of view of the specified problematics, the current legislation and foreign practice. The special attention is given to an order of 
special preparation of candidates on a post of the public prosecutor in other countries. Given author’s vision of ways of optimisation of an order 
of formation of staff of bodies of Office of Public Prosecutor.
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РОЗДІЛ 10
СУДОУСТРІЙ; ПРОКУРАТУРА ТА АДВОКАТУРА

Постановка проблеми. За  останні  роки  рівень  сус-
пільної довіри до діяльності правоохоронних органів став 
різко  падати,  і  така  тенденція  не  зупиняється.  Підстави 
для цього були різні, не будемо давати їм оцінку в межах 
публікації,  але проблема  існувала й продовжує  існувати. 
Узагалі  існує декілька варіантів вирішення подібної про-
блеми.  Найкращим  є  варіант,  який  вимагає  проведення 
науково  обґрунтованої,  комплексної  реформи  правоохо-
ронної  системи України  загалом, що передбачає  зміни  в 
її  правовому  регулюванні  та  суміжних  інститутів,  зміни 
структури,  принципів  діяльності,  порядку  реалізації  по-
вноважень, розробки механізмів оптимізації діяльності й 
підвищення  її  ефективності,  оцінювання  якості  роботи, 
підготовки нових кадрів  і  підвищення кваліфікації наяв-
них. Реформа вітчизняної прокуратури, важливої складо-
вої правоохоронної системи, на цей час відбувається лише 
у формі простої заміни наявних кадрів на інші. На нашу 
думку,  цього  буде  не  достатньо,  реформа  прокуратури 
України потребує корегування.

Стан дослідження. Проблема, що пов’язана з форму-
ванням  кадрового  складу  органів  прокуратури,  тією  чи 
іншою  мірою  досліджувалася  в  роботах  таких  учених, 
як  Ю.М.  Грошевий,  В.В.  Долежан,  В.С.  Зеленецький,  
П.М. Каркач, М.В. Косюта,  В.В.  Кривобок, О.Р. Михай-
ленко,  І.Є.  Марочкін,  М.І.  Мичко,  Ю.Є.  Полянський,  
М.В.  Руденко,  В.В.  Сухонос,  В.Я.  Тацій,  О.М.  Толочко 
та  ін. Поряд  із  цим  такі  питання,  як формування  кадрів 
для прокуратури України в умовах нового законодавства, 
спеціальна  підготовка  працівників  прокуратури,  участь 

вищих  навчальних  закладів  у  процесі  підготовки  кадрів 
прокуратури  за  новим  законодавством,  залишаються  не 
дослідженими і становлять певний науковий інтерес.

Метою статті є аналіз наукових точок зору щодо ре-
алізації  кадрової  політики  й  оптимізованого  керуван-
ня  кадрами  органів  прокуратури  та  надання  рішень, що 
сприятимуть  формуванню  високопрофесійного  кадрово-
го складу органів прокуратури, здатних змінити поточну 
оцінку  діяльності  прокуратури України,  яка  не  дуже  ви-
сока. 

Виклад основного матеріалу. 2014 рік став початком 
нових реформ у всій правоохоронній системі України. На-
бирає нових обертів судова реформа, у стадії реформуван-
ня система органів внутрішніх справ, державна виконавча 
служба, а також розпочато реформу органів прокуратури 
шляхом прийняття нового Закону України «Про прокура-
туру»  від  14.10.2014  [1]  (далі  –  Закон),  до  якого  декіль-
ка разів уже вносилися суттєві зміни. У межах публікації 
пропонуємо  оцінити  лише  зміни  в  порядку  формування 
кадрів органів прокуратури та наукові точки зору з питань 
кадрової політики. 

Варто нагадати, що в радянський період «кадрова по-
літика»  розглядалася  як  один  із  провідних  напрямів  ді-
яльності  Радянської  держави,  що  охоплює  розробку  ор-
ганізаційних  принципів  роботи  з  людьми,  формування 
дієздатних трудових колективів і раціональне, ефективне 
використання трудового потенціалу країни [2, c. 49].

Сучасне розуміння кадрової політики більшою мірою 
звільнене від  ідеологічної термінології й полягає в розу-
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мінні та формуванні цілей, форм і методів використання 
людського потенціалу для ефективного розвитку суспіль-
ства.  Так,  Д.М.  Овсянко  відзначає,  що  кадрова  політи-
ка  – це  важливий  елемент роботи  з  кадрами,  сукупність 
принципів і норм, якими керується держава під час добору 
й  розміщення на посадах,  підготовки, перепідготовки  та 
переміщення державних службовців. Кадрова політика за-
кріплюється в законах,  інших нормативних правових ак-
тах і за допомогою їх утілюється в життя [3, c. 16].

Так само достатньо часто звертається увага на те, що 
прогнозування  та  планування  кадрових  потреб  є  одним 
із  заходів реалізації кадрової політики [4, c. 45], як  і ви-
значення оптимально необхідної кількості працівників, їх 
посадової категорійності й рівня спеціальної професійної 
підготовки [5, c. 17]. 

У межах Закону про кадрову політику не  згадується, 
але  порядок  формування  кадрів  змінено  кардинально. 
Можна припустити, що законодавець планує в майбутньо-
му максимально зблизити прокуратуру із судовою владою, 
тому порядок формування кадрів для прокуратури має ба-
гато рис із таким у суддів. Наприклад, уже в п. 1 ч. 1 ст. 16 
Закону зазначається, що особливий порядок призначення 
прокурорів на посаду є однією з гарантій забезпечення їх-
ньої незалежності, що майже дублює аналогічну гарантію 
забезпечення незалежності суддів (п. 1 ч. 5 ст. 48 Закону 
України «Про судоустрій і статус суддів» [6]).

По-перше, підвищено вимоги до кандидатів на проку-
рорські посади. Відтепер вони,  крім  громадянства Укра-
їни,  вищої  юридичної  освіти  і  знання  державної  мови, 
повинні  мати  стаж  роботи  у  сфері  права  не  менше  ніж  
2 роки. 

Вищою  юридичною  освітою  при  цьому  визнається 
освіта,  здобута  в  Україні  (або  на  території  колишнього 
СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем спеціаліста або магістра, а також вища юридична 
освіта  за  відповідним  освітньо-кваліфікаційним  рівнем, 
здобута в іноземних державах і визнана в Україні в уста-
новленому законом порядку.

Стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за 
спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної осві-
ти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або ма-
гістра.

До працівників вищих прокуратур висуваються більш 
високі вимоги до стажу роботи. Прокурором регіональної 
прокуратури  може  бути  громадянин  України,  який  має 
стаж роботи в галузі права не менше ніж 3 роки. А про-
курором Генеральної прокуратури України – зі стажем ро-
боти в галузі права не менше ніж 5 років.

Прокурором  нової  для України  спеціалізованої  анти-
корупційної прокуратури може бути призначена особа, яка 
має вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не 
менше ніж 5 років  і володіє державною мовою. А вимо-
ги до прокурорів військової прокуратури сформульовано 
так, що за наказом Генерального прокурора на цю поса-
ду може бути призначена особа, яка не відповідає навіть 
загальним вимогам до працівника прокуратури (п. 3 ч. 4  
ст. 27 Закону).

З  урахуванням викладеного дивним виглядає перелік 
вимог до Генерального прокурора: вища освіта, стаж ро-
боти в галузі права або досвід роботи в законодавчому та/
або правоохоронному органі не менше ніж 5 років, воло-
діння державною мовою, високі морально-ділові, профе-
сійні якості й організаторські здібності (ч. 3 ст. 40 Закону). 
Тут ми бачимо відмову від  вимоги мати  саме юридичну 
вищу освіту, більш м’які вимоги до сфери отримання ста-
жу роботи. 

Загальними  для  кандидатів  у  прокурори  прокуратур 
усіх  рівнів  є  обмеження.  Не  може  бути  призначена  на 
посаду прокурора особа, яка а) визнана судом обмежено 
дієздатною  або  недієздатною;  б)  має  захворювання,  що 
перешкоджає виконанню обов’язків прокурора; в) має не-

зняту  чи  непогашену  судимість  або  на  яку  накладалося 
адміністративне стягнення за вчинення корупційного пра-
вопорушення (ч. 6 ст. 27).

По-друге,  процес  відбору  кадрів  став  складнішим. 
Його можна поділити на певні етапи:

1.  Кваліфікаційно-дисциплінарна  комісія  прокурорів 
приймає  рішення  про  проведення  відбору  кандидатів  на 
посаду  прокурора, що  розміщується  на  офіційному  веб-
сайті.

2. Особи, які виявили бажання стати прокурором, по-
дають до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуро-
рів відповідні заяви та документи, визначені Законом. 

3.  Кваліфікаційно-дисциплінарна  комісія  прокурорів 
здійснює перевірку поданих документів на відповідність 
осіб вимогам, установленим до кандидата на посаду про-
курора.

4. Особи, які відповідають установленим вимогам до 
кандидата на посаду прокурора, складають кваліфікацій-
ний іспит, мета якого – перевірка рівня теоретичних знань 
у галузі права, європейських стандартів у галузі  захисту 
прав людини, володіння державною мовою, аналітичних 
здібностей кандидатів і практичних навичок, і який скла-
дається з анонімного тестування та практичного завдання.

5. Оприлюднення Кваліфікаційно-дисциплінарною ко-
місією прокурорів на офіційному веб-сайті списку канди-
датів, які успішно склали кваліфікаційний іспит. Прохід-
ний бал не може бути нижчим за 60 відсотків максимально 
можливого бала. Результати кваліфікаційного іспиту дій-
сні протягом трьох років. Особа, яка не склала кваліфіка-
ційний  іспит,  може  бути  допущена  до  складання  такого 
іспиту повторно не раніше ніж через рік.

6.  Організація  Кваліфікаційно-дисциплінарною  ко-
місією  прокурорів  спеціальної  перевірки  кандидатів,  які 
успішно склали кваліфікаційний іспит. У разі встановлен-
ня за результатами спеціальної перевірки факту подання 
кандидатом на посаду прокурора неправдивих відомостей 
або підроблених документів Кваліфікаційно-дисциплінар-
на комісія прокурорів приймає рішення про відмову в за-
рахуванні кандидата до резерву на  заміщення вакантних 
посад прокурорів.

7.  Визначення  Кваліфікаційно-дисциплінарною  комі-
сією прокурорів рейтингу кандидатів на посаду прокуро-
ра серед осіб,  які успішно склали кваліфікаційний  іспит 
і щодо яких проведено спеціальну перевірку, а також за-
рахування  їх  до  резерву  на  заміщення  вакантних  посад 
прокурорів.

8. Проходження кандидатом на посаду прокурора спе-
ціальної підготовки в Національній академії прокуратури 
України протягом 1 року з метою отримання знань і нави-
чок практичної діяльності на посаді прокурора, складання 
процесуальних  документів,  вивчення  правил  прокурор-
ської  етики.  Спеціальна  підготовка  завершується  скла-
данням кандидатом на посаду прокурора іспиту у вигляді 
анонімного  тестування  та  практичного  завдання. Канди-
дат на посаду прокурора  вважається  таким, що успішно 
пройшов  спеціальну  підготовку,  якщо  за  результатом  іс-
питу отримав більше ніж 50 відсотків максимально мож-
ливого бала.

9. Оголошення і проведення Кваліфікаційно-дисциплі-
нарною  комісією  прокурорів  у  разі  відкриття  вакантних 
посад прокурорів конкурсу на зайняття таких посад серед 
кандидатів, які перебувають у резерві та пройшли спеці-
альну підготовку. У разі наявності в кандидатів однакової 
кількості  балів  перевага  надається  тому  кандидату,  який 
працював  на  тимчасово  вакантній  посаді  прокурора  або 
має більший стаж роботи в галузі права.

10. Направлення Кваліфікаційно-дисциплінарною ко-
місією прокурорів подання керівнику місцевої прокурату-
ри щодо призначення кандидата на посаду прокурора;

11. Призначення особи на посаду прокурора керівни-
ком відповідної прокуратури своїм наказом у строк не піз-
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ніше як за 30 днів із дня отримання подання Кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії прокурорів.

12. Складення особою присяги прокурора.
Такий  порядок  має  два  недоліки:  а)  він  складний;  

б) він не працює. Перший недолік має більше  значення, 
і саме над ним необхідно працювати й саме його потріб-
но  вдосконалювати,  але  другий  недолік  заважає  цьому. 
Склад  Кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії  прокуро-
рів  не  сформовано  в  повному  обсязі,  не  вистачає  трьох 
осіб,  яких  повинен  призначити  Уповноважений  Верхо-
вної Ради України з прав людини і без участі яких робота 
не може бути розпочата. Нагадаємо, Закон два роки тому 
зобов’язав створити Кваліфікаційно-дисциплінарну комі-
сію прокурорів і пояснив, як це зробити.

Що стосується процедури відбору кадрів, то вона та-
кож  викликає  багато  запитань.  Наприклад,  де  повинен 
працювати випускник юридичного факультету вишу (осо-
бливо спеціалізованих факультетів) 2 роки, перед тим, як 
він отримує право претендувати на прокурорську посаду? 
Чому спочатку складається кваліфікаційний іспит і лише 
потім передбачено проходження спеціальної підготовки? 
Чи  може  вплинути  результат  спеціальної  підготовки  на 
рейтинг кандидата? Тощо. 

Уважаємо, що таку процедуру формування кадрів про-
куратури України необхідно відредагувати ще до початку 
її реалізації на практиці, оскільки вона має певні недоліки. 

Так, наприклад, вимоги до прокурора місцевої прокура-
тури, сформульовані в новому Законі, недостатньо обґрунто-
вані, не зможуть гарантувати формування високопрофесій-
ного  складу  прокурорських  кадрів,  забезпечити  потрібний 
рівень підвищення професіоналізму роботи в органах проку-
ратури. Мова йде передусім про обов’язок мати стаж роботи 
в галузі права 2 роки, щоб претендувати на посаду прокурора 
прокуратури початкового рівня. Така вимога не враховує спе-
цифіку підготовки спеціалістів у вищих навчальних закладах 
і  може  зруйнувати  систему  спеціальної  підготовки  кадрів 
для органів прокуратури, яка існує в наш час. Адже випус-
кникам відповідних інститутів необхідно після проходження 
навчання працювати 2 роки на посадах, які можуть бути за-
раховані як юридичний стаж, і держава та університети втра-
чають контроль за якістю їхньої роботи на цей час. На наше 
переконання,  якщо держава має на меті  сформувати кадри 
органів прокуратури з високопрофесійних працівників, вона 
не повинна дистанціюватися від етапу отримання молодими 
фахівцями, випускниками юридичних факультетів, першого 
професійного  досвіду  на  практиці.  Не  можна  покладатися 
на те, що приватний сектор сформує майбутніх прокурорів. 
Процес підготовки кадрів прокуратури повинен бути безпе-
рервним. Тому варто відмовитися від такої обов’язкової ви-
моги для працівників прокуратури, як стаж роботи у сфері 
права 2 роки.

Можна звернутися до європейського досвіду  із цього 
питання на прикладі Польщі. У цій державі  з 2009 року 
функціонує Державна академія судочинства та прокурату-
ри, на яку покладається підготовка кадрів для судів і орга-
нів  прокуратури.  Діяльність Академії  регулюється  окре-
мим  законом  [7],  вона  є  єдиним  центральним  закладом, 
відповідальним за навчання та післядипломну підготовку 
кадрів судових органів і прокуратур Польщі. Нагляд за ді-
яльність Академії здійснює міністр юстиції Польщі. 

Для функціонування Академія отримує субсидії з дер-
жавного бюджету, розмір яких визначає міністр юстиції, 
використовує власні доходи та надходження з фондів Єв-
ропейського Союзу.

До основних завдань Академії належать такі:
1. Проведення курсів  загальної,  судової  та прокурор-

ської  спеціалізації  (у Польщі  таке  стажування має назву 
«аплікація»),  які  мають  на  меті  теоретичну  і  практичну 
підготовку  до  посад  судді,  прокурора,  асесора  прокура-
тури,  помічника  судді,  помічника  прокурора  й  судового 
референдарія.

2. Підготовка та підвищення кваліфікації суддів, про-
курорів, асесорів прокуратур з метою підвищення профе-
сійних знань і кваліфікації.

3. Підвищення кваліфікації  інших працівників судів  і 
прокуратур тощо.

Навчальна  підготовка  працівників  прокуратури  скла-
дається з двох частин: 1) загальна аплікація; 2) прокурор-
ська аплікація.

Загальна  аплікація  займає  12  місяців,  протягом  яких 
апліканти (юристи-стажери) по 5 днів на місяць проходять 
навчання в Академії, а протягом іншого часу – проходять 
практику  в  судах  і  прокуратурах  за  місцем  проживання. 
Після  закінчення  загальної  аплікації  випускники  мають 
право  продовжити  навчання  на  прокурорській  аплікації 
або піти працювати на посаді помічника прокурора.

Прокурорська аплікація триває 30 місяців, складається 
з навчання в Академії, а також практики в судах, прокурату-
рах різного рівня, інших державних органах і установах. На 
останньому місяці  аплікації  проводиться  іспит  на  посаду 
прокурора, після якого міністр юстиції пропонує випускни-
кам роботу на посаді асесора районної прокуратури.

Приклад Польщі свідчить про те, що підготовка кадрів 
прокуратури  повинна  відбуватися  під  постійним  контр-
олем державних або незалежних навчальних закладів, за 
підтримки держави й  із  тривалою системою стажування 
в  судах  і  правоохоронних  органах,  із  якими  співпрацює 
прокуратура  в межах  виконання  поставлених  перед  нею 
завдань.

Висновки.  Ураховуючи  наведені  приклади  європей-
ського  досвіду,  пропонуємо  таку  систему  підготовки  ка-
дрів для органів прокуратури:

1. У Законі вимоги до прокурора місцевої прокуратури 
необхідно визначити в такій формі: «Прокурором місцевої 
прокуратури може бути призначений громадянин України, 
який має вищу юридичну освіту, пройшов спеціальну під-
готовку за програмою Національної академії прокуратури 
України та володіє державною мовою». При цьому вищою 
юридичною освітою є освіта за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем магістра, а також вища юридична освіта за відпо-
відним  освітньо-кваліфікаційним  рівнем,  здобута  в  іно-
земних державах і визнана в Україні в установленому за-
коном порядку.

2. Громадяни України, які мають вищу юридичну осві-
ту, мають право подати документи до Національної  ака-
демії прокуратури України для зарахування до програми 
спеціальної підготовки прокурорів. Зарахування відбува-
ється на конкурсних засадах у кількості, що визначається 
Генеральним прокурором України за погодженням  із Ра-
дою прокурорів України на кожний рік.

3. Програма спеціальної підготовки розробляється На-
ціональною  академією  прокуратури  України,  триває  2,5 
роки,  з  яких шість  місяців  займає  додаткова  теоретична 
підготовка і 2 роки – стажування в прокуратурах різного 
рівня,  судах,  органах  внутрішніх  справ,  державної  вико-
навчої служби, органах виконання покарань, органах юс-
тиції та  інших державних органах. Особи, які проходять 
програму спеціальної підготовки прокурора, мають статус 
стажерів і отримують стипендію в розмірі 2/3 заробітної 
плати прокурора місцевої прокуратури. 

4. Після  закінчення програми  спеціальної підготовки 
стажери  направляються  до  Кваліфікаційно-дисциплінар-
ної  комісії  прокурорів  для  складання  кваліфікаційного  
іспиту.

5.  Особи,  які  успішно  склали  кваліфікаційний  іс-
пит  (отримали  результат,  який  не  може  бути  нижчим  за  
60 відсотків максимально можливого балу), вносяться до 
рейтингу. 75 відсотків  стажерів,  які  внесені до рейтингу 
й мають кращі показники, повинні гарантовано отримати 
пропозицію Генерального  прокурора України  на  зайнят-
тя  вакантної  посади  прокурора  протягом  трьох  місяців. 
Інші стажери, які успішно склали кваліфікаційний іспит, 
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мають гарантоване право на трудовлаштування на посади 
в апаратах прокуратур або в  інших органах, де проходи-
ли стажування в межах програми спеціальної підготовки 
прокурорів.

Запропонована  система  підготовки  кадрів,  на  нашу 
думку, дасть змогу зберегти позитивні риси навчання ка-
дрів  органів  прокуратури  в  межах  навчальних  закладів 

вищої  освіти,  забезпечить  формування  високопрофесій-
них  кадрів  під  час  проходження  програми  спеціальної 
підготовки, контроль державних навчальних професійних 
закладів за якістю підготовки кадрів прокуратури на всіх 
етапах,  конкурсний  відбір  найкращих  працівників  для 
прокуратури  й  гарантоване  працевлаштування  всіх  осіб, 
які пройшли відповідну програму. 
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У статті аналізуються міжнародні конвенції, які забезпечують права та свободи засуджених. Указані проблемні питання, які виника-
ють під час застосування міжнародних конвенцій, та запропоновані шляхи їх вирішення, а також розглядається практика Європейського 
суду з прав людини відносно засуджених осіб в Україні та країнах ЄС.
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В статье анализируются международные конвенции, обеспечивающие права и свободы осужденных, указаны проблемные вопросы, 
которые возникают при применении международных конвенцій, и предложены пути их решения, а также рассматривается практика Ев-
ропейского суда по правам человека относительно осужденных в Украине и странах ЕС.
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This article analys is the international conventions that ensure the rightsand freedoms of prisoners referred toissuesthatarisein the application 
of international conventions and proposed solutions, and considered the practice of the European Court of Human Rights regarding persons 
convicted in Ukraine and the EU.
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РОЗДІЛ 11
МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Постановка проблеми. За  останні  десятиріччя міжна-
родне право старанно вносило свої корективи, поправки до 
законодавства, та найголовнішим досягненням є створення 
міжнародної системи гарантій дотримання прав людини, яка 
ґрунтується  на  загальновизнаних  принципах,  що  знайшли 
своє  закріплення  в  цілому  ряді  міжнародних  договорів  як 
універсального,  так  й  регіонального  характеру,  а  також  на 
системі міжнародних органів, наділених контрольними по-
вноваженнями за дотриманням закріплених прав. 

Стан опрацювання.  Теоретичні  аспекти  впливу 
міжнародних конвенцій на права  та  свободи  засуджених 
досліджували  такі  українські  та  іноземні  науковці,  як  
І.В.  Андрухів,  Л.В.  Багрій-Шахматов  І.Г.  Богатирьов,  
С.Д.  Гусарєв,  О.Д.  Тихомиров,  О.М.  Джужа,  А.П.  Гель, 
П.П.  Захарченко,  О.Г.  Колб,  В.А.  Льовочкін,  В.Т. Маля-
ренко, М.І. Мельник, О.П. Неалов, І.В. Іваньков, В.П. Пєт-
ков, І.І. Резник, О.Ф. Скакун, В.М. Трубніков, П.Л. Фріс,  
А.Є. Шевченко, Ю.С. Шемшученко, О.Н. Ярмиш та інші.

Мета статті –  проаналізувати  міжнародні  конвенції, 
які забезпечують права та свободи засуджених.

Виклад основного матеріалу.  На  думку  професо-
ра  М.І.  Козюбра,  «..права  людини  –  один  із  найважли-
віших  соціальних  і  політико-правових  інститутів,  який 
об’єктивно є мірилом досягнень суспільства, показником 
рівня його цивілізованості [1, c. 52]. 

Звідси й випливає дотримання прав людини, незалеж-
но від того, в якому статусі вона перебуває. Звичайно, ува-
га, яка приділяється владою обґрунтуванню, мотивуванню 
як  автоматичних,  так  і правозастосовних обмежень прав 
засуджених,  є  головним  показником  демократії  у  сфері 
кримінально-виконавчого  права  в  площині  дотримання 
загальновизнаних прав людини. 

Розглядаючи  процес  взаємодії  національного  права 
і  міжнародного,  визначаючи  умови  ефективності  націо-

нально-правової  імплементації, необхідно відмітити, що, 
крім  збереження  внутрішніх  переконань  та  дотримання 
стабільності  на  правовому  рівні,  система  законодавства, 
а  тим  більш  кримінально-виконавча,  постійно  відчуває 
потребу в зовнішньому впливі, який прогнозує перенала-
штування національної  системи,  її  конструктивну дезор-
ганізацію, тим самим підвищує її функціональні якості. 

Вітчизняне  законодавство  поширило  компетенцію 
судів  на  всі  правовідносини, що  виникають  у  державі,  і 
право людини чи громадянина на судовий захист не може 
бути обмежене ні  за яких обставин. Особа може зверну-
тись до суду для відновлення порушеного права, якщо вва-
жає, що воно порушено будь-ким або чиняться перешкоди 
у його здійсненні. Динаміка звернень громадян до суду за 
захистом своїх порушених прав із кожним роком зростає, 
з’являється  потреба  звертатись  до  міжнародних  органів 
судової системи. 

У Кримінально-виконавчому кодекс України, а саме в 
ч. 1 ст. 8 закріплено право засуджених осіб звертатись із 
пропозиціями, заявами і скаргами до адміністрації органів 
та  установ  виконання  покарання,  їх  вищестоящих  орга-
нів, а також до Уповноваженого Верховної Ради України 
з прав людини, Європейського суду з прав людини, інших 
відповідних органів міжнародних організацій, членом або 
учасником яких є Україна, до уповноважених осіб таких 
цих організацій, суду, органів прокуратури, інших органів 
державної  влади,  органів  місцевого  самоврядування  та 
об’єднань громадян.

Таким чином, Кримінально-виконавча система Украї-
ни спрямовує свої функції за вимогою національного за-
конодавства,  а  точніше,  невід’ємної  його  частини  –  Єв-
ропейської конвенції про захист прав та основоположних 
свобод  та  практики  Європейського  Суду  з  прав  людини 
(далі  –  ЄСПЛ,  Суд).  Європейський  Суд  з  прав  людини, 
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юрисдикція  якого  визнана  нашою  державою,  є  однією  з 
найефективніших та наддержавних судових установ, який 
приймає заяви безпосередньо від фізичних осіб і захищає 
права та свободи людини, а держави – члени Ради Європи.

Професор В.В. Мицик відмічає, що на фоні існуючих 
правозахисних механізмів  особливе  місце  посідає Євро-
пейський суд із прав людини, оскільки, на відміну від кла-
сичного міжнародного  суду  у  сфері  прав  людини,  право 
на звернення до нього є відкритим та не обумовлюється 
необхідністю висловлення на це згоди відповідної держа-
ви-відповідача, а його рішення є юридично обов’язковими 
для держави-відповідача, також він має вплив на розвиток 
правової системи [2, с. 34].

Європейський Суд із прав людини вважається стерж-
невою інституцією правової системи Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод. Якщо говорити 
більш конкретніше, то Конвенція взагалі посідає особливе 
місце в системі становлення міжнародної системи захисту 
прав людини. На суспільний розвиток та формування між-
народної системи спочатку мало вплив створення Загаль-
ної Декларації прав людини ООН у 1948 році. Та згодом 
було прийнято схожу за нормами Конвенцію, яка привне-
сла  нові  зміни  в  систему міжнародно-правового  захисту 
прав людини. Такий задум було реалізовано шляхом вста-
новлення наднаціональної юрисдикції [3, c. 135]. 

Так, на відміну від Загальної Декларації прав людини, 
Конвенція створила дієвий механізм, який знайшов реаль-
ну практичну реалізацію та зайняв лідируючу позицію в 
захисті  прав  людини  в Європі.  Також деякі  науковці  ха-
рактеризують правову систему як живий організм, заува-
жуючи, що Європейський Суд із прав людини під час ви-
рішення конкретних справ повинен розглядати Конвенцію 
в  якості  так  званого  живого  інструменту,  тлумачити  її  з 
урахуванням сучасних умов. 

Так, В.П. Паліюк  зазначає, що  цінність Конвенції  як 
живого  права  полягає  в  конкретному  її  наповненні  нор-
мами матеріального  і  процесуального  права.  Суть  цього 
наповнення полягає в тому, що воно поширюється на не-
визначене коло ситуацій, яке з часом кількісно та якісно 
розширюється. Також права  та  свободи, що  закріплені  в 
Конвенції, постійно оновлюються новим змістом, уточню-
ються, конкретизуються не лише завдяки прийнятим до-
датковим протоколам, які охоплюють майже весь перелік 
громадянських та політичних прав, а також у результаті рі-
шень Європейського Суду з прав людини, що мають силу 
прецеденту [4, с. 58].

Суд із кожним роком набирає все більш і більше автори-
тету в Європі, про що свідчить той факт, що за всі роки іс-
нування Суду не було жодної відмови з боку держав із при-
воду винесених ним рішень і необхідності їх виконання, а 
також постійно зростаюча кількість заяв. Адже кожна особа 
може звернутися саме до цієї наддержавної установи, вико-
риставши всі національні засоби захисту своїх прав, і в разі 
прийняття Судом позитивного рішення на користь заявника 
держава-відповідач зобов’язана це рішення виконувати. Ра-
тифікувавши 17 липня 1997 року Конвенцію, Україна зро-
била її положення частиною національного законодавства і 
взяла на себе зобов’язання гарантувати та захищати перед-
бачені конвенцією права і свободи, тобто визнала для себе 
також обов’язковими її рішення.

В Європейському Суді з прав людини можна оскаржи-
ти лише порушення державою в особі її органів, установ, 
організацій,  посадових  осіб  чи  інших  владних  суб’єктів 
прав людини або основоположних свобод, які передбачені 
Конвенцією та Протоколів до неї.

До таких прав, наприклад, відносяться право на жит-
тя, заборона катувань та іншого нелюдського поводження, 
право на  свободу пересування, право на  свободу асоціа-
цій, право на справедливий суд тощо.

Як і всі громадяни, засуджені особи також мають пра-
во на звернення до Європейського Суду. Із метою захисту 

правового  статусу  осіб, що  перебувають  у  кримінально-
виконавчих установах, перешкод законодавчого характеру 
для відправлення індивідуальних заяв до Суду немає. 

Відповідно, ч. 4 ст. 113 Кримінально-виконавчого ко-
дексу  України  передбачає  направлення  кореспонденції 
Уповноваженому  Верховної  Ради  України  з  прав  люди-
ни, до Європейського Суду з прав людини, а також іншим 
відповідним  органам  міжнародних  організацій,  членом 
або  учасником  яких  є  Україна,  уповноваженим  особам 
таких  міжнародних  організації,  до  суду  та  прокуророві. 
Направлена або отримана вищезазначена кореспонденція 
перегляду  не  підлягає. Відповідно  до  п.  45 Правил  вну-
трішнього  розпорядку  «..відшкодування  витрат  на  пере-
силання звернень проводиться з коштів, які є на особових 
рахунках засуджених осіб. У разі відсутності таких коштів 
пересилання звернень проводиться за рахунок коштів, пе-
редбачених кошторисом на утримання установ виконання 
покарань» [5].

Так,  на практиці  під  час  захисту  своїх прав  засудже-
ні особи, звертаючись до Суду, постійно допускають по-
милки,  а  саме:  порушення  строку  подачі  заяви;  заявник 
звертається  до Суду  з  проханням  відмінити  рішення  на-
ціональних судів, тобто як до найвищої інстанції, що має 
вплив на Верховний Суд України. Також основною про-
блемою є звернення засуджених осіб стосовно порушення 
певного права, яке не захищається Конвенцією та її Про-
токолами. 

На  сьогодні  існує  громадська  організація,  яка  допо-
магає  засудженим  особам  у  процедурі  подання  заяви  до 
Суду. Вона може  порадити  заявнику,  яким  чином  краще 
звернутися до Суду, на чому краще акцентувати увагу, до-
помагає в отриманні певних документів, наприклад, шля-
хом направлення звернень до державних органів. У залеж-
ності від її можливостей та досвіду в цій сфері громадська 
організація може відправити скаргу за свій рахунок. Од-
нак, на відміну від державних органів, для яких частіше 
за все є обов’язком надання відповідей на запити, всі ці дії 
громадська організація не зобов’язана здійснювати. 

Якщо  детальніше  говорити  про  міжнародний  захист 
прав  засуджених осіб проти України в рамках Конвенції 
про  захист прав людини й основоположних свобод,  то в 
більшості випадків Європейський Суд захищає саме пра-
во таких осіб щодо порушення їх прав на заборону кату-
вання, нелюдського і такого, що принижує гідність, пово-
дження  і  покарання. Дедалі  частіше порушуються права 
засуджених щодо тримання їх під вартою, право на захист, 
право на повагу. На жаль, після 19 років чинності в Укра-
їні Конвенції проблеми й досі залишаються актуальними. 
Сам Суд  акцентував  увагу, що  права  на  свободу  та  осо-
бисту  недоторканність  постійно  констатуються  Судом  у 
справах проти України. 

Стаття 5 Конвенції гарантує право на свободу та осо-
бисту  недоторканність,  тому  і  слугує  ключовим  елемен-
том захисту прав особи. 

У  рішенні  у  справі  «Де Вілде, Оомс  і  Версип  проти 
Бельгії»  Суд  зазначив,  що  право  на  особисту  свободу  є 
особливою  умовою,  якою  кожен  повинен  користуватись 
і позбавлення якої дуже ймовірно матиме прямий і нега-
тивний вплив на користування багатьма іншими правами. 
Звідси й формуються головні принципи, які Суд застосо-
вує під час розгляду справ ст. 5 Конвенції, в першу чергу – 
принцип презумпції свободи. У ст. 5 є вичерпний перелік 
винятків, через які особа може бути позбавлена свободи, 
та лише вузьке тлумачення цих випадків відповідає цілям 
цього положення, а саме – гарантувати, що нікого не буде 
свавільно позбавлено свободи. 

Отже, в контексті проблеми позбавлення свободи ма-
ють бути чітко врегульовані умови, за яких допускається 
позбавлення  свободи  та  гарантії,  що  мають  бути  надані 
затриманим особам. Затримання має бути  законним як  з 
матеріального, так і з процесуального права. Тобто має іс-
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нувати і законодавчий текст, що дозволяє застосувати об-
меження свободи відповідно до вимог закону та процесу-
альний – відповідно до процедури, встановленої законом. 
Має бути наявність правильного оформлення ордеру:  іс-
нування підозри, існування конкретних підстав. Наявність 
певної процедури:  існування правової основи,  закон має 
бути додержаний під час розгляду конкретної справи.

Європейський Суд неодноразово акцентував увагу на 
порушенні пункту 1 ст. 5 Конвенції щодо тримання заяв-
ника під вартою незаконно. У з’ясуванні цього питання і, 
зокрема,  у  визначенні  того,  чи  було  належно  дотримано 
процедуру,  яка  встановлена  законом, Конвенція  відсилає 
до  національного  законодавства  і  встановлює  обов’язок 
забезпечувати дотримання матеріально-правових  та про-
цесуальних норм такого законодавства, водночас вимага-
ючи також, щоб будь-яке позбавлення свободи відповіда-
ло меті ст. 5, яка полягає в захисті людини від свавілля.

У справі «Закшевський проти України» від 17 берез-
ня  2016  року  за фактом  розбійних  нападів  та  за фактом 
вчинення умисного вбивства та замаху на вбивство до за-
явника було винесено постанову про обрання йому запо-
біжного заходу у вигляді тримання під вартою. Його було 
затримано на підставі зазначеної постанови суду 11 листо-
пада 2001 року. Строк тримання заявника під вартою про-
довжувався чотири рази. Заявник оскаржив останню ухва-
лу суду, але Верховний Суд України залишив її без змін, 
зазначивши, що підстав для змін або скасування обраного 
заявнику  запобіжного  заходу  не  було.  З  28  липня  по  13 
жовтня 2004 року заявник перебував під вартою Харків-
ського СІЗО. У жовтні 2005 року  заявника було визнано 
винним у бандитизмі, кількох епізодах розбійних нападів, 
у вчиненні умисного вбивства та замаху на вбивство. Суд, 
призначивши йому покарання у вигляді довічного позбав-
лення волі, посилався на показання заявника як підозрю-
ваного, обвинуваченого, в тому числі, за участі захисника. 
Верховний Суд України залишив вирок щодо заявника без 
змін, відхилив скарги заявника на порушення його права 
на захист на стадії досудового слідства. Після винесення 
вироку щодо  заявника  його  було  переведено  до  сектору 
максимального рівня безпеки до Донецького СІЗО. 

До  Європейського  Суду  заявник  скаржився  за  ст.  3 
Конвенції  у  зв’язку  з  неналежними  умовами  тримання 
його під вартою в Харківському СІЗО та застосування до 
нього наручників у Донецькому СІЗО. Однак за п. 4 ст. 5 
Конвенції у зв’язку з відсутністю можливості  ініціювати 
процедуру судового перегляду законності продовжувано-
го тримання його під вартою; за ст. 6 Конвенції у зв’язку з 
порушенням його права на захист. Крім того, заявник по-
дав інші скарги про порушення статей 3,5,6,8 та 13 Кон-
венції.  Розглянувши  скарги  заявника, Європейський Суд 
дійшов висновку, що умови тримання під вартою заявника 
в Харківському СІЗО, а саме брак особистого простору в 
розпорядженні заявника в поєднанні з відсутністю можли-
вості для прогулянок впродовж майже трьох місяців три-
мання під вартою, становили таке, що принижує гідність. 
Відповідно, у зв’язку із цим було встановлено порушення 
ст. 3 Конвенції. За ст. 5 Конвенції Суд дійшов висновку, що 
в заявника на стадії досудового слідства та судового роз-
гляду не було можливості скористатись ефективною про-
цедурою перегляду законності продовжуваного тримання 
його під вартою. Також мали порушення за ст. 6 Конвенції 
стосовно права заявника на доступ до захисника в прова-
дженнях щодо  вчинення  вбивства;  його  первинні  визна-
вальні покази могли мати значний вплив на подальший хід 
кримінального провадження в його справі та відігравати 
роль у вироках національних судів [6].

Таким  чином,  Суд  з’ясовує,  чи  відповідає  Конвен-
ції сам національний закон і чи відповідають їй загальні 
принципи,  які  сформульовані  в  ньому  чи  випливають  з 
нього,  зокрема  загальний  принцип  юридичної  визначе-
ності,  який вимагає відповідного верховенства права від 

закону.  У  випадку,  коли  національний  закон  передбачає 
можливість  позбавлення  свободи,  такий  закон  має  бути 
достатньо доступним, чітко сформульованим і передбачу-
ваним у своєму застосуванні.

Суд  акцентує  увагу  на  постійному  порушенні  ст.  5 
Конвенції в справах щодо України, а саме у випадках:

1) коли не існує жодних законодавчих положень, які б 
передбачали, навіть шляхом посилання, процедуру щодо 
тримання  особи  під  вартою  з метою  екстрадиції  або  за-
стосування інших міжнародно-правових заходів правової 
допомоги в кримінальних провадженнях;

2) коли тримання особи під вартою не переслідує жод-
ної мети, яка  зазначена в ст. 5 Конвенції, що тим самим 
порушило вимогу цієї статті;

3) коли адміністративний арешт, який формально під-
падає під дію пункту 1 ст. 5, використовувався для забез-
печення перебування особи під вартою для інших цілей;

4) коли дводенна затримка у звільненні заявника з-під 
варти  не  відповідала  вимогам  практики  Суду,  оскільки 
лише декілька годин такої затримки можуть бути виправ-
дані адміністративними формальностями.

У справі «Харченко проти України» Суд розглядав три 
періоди досудового ув’язнення заявника і щодо двох з них 
зафіксував порушення ст. 5 Конвенції. Проте окремі про-
блеми, такі як взяття під варту та продовження строку три-
мання під вартою за санкцією прокурора, а також невраху-
вання періоду ознайомлення з матеріалами справи в строк 
досудового ув’язнення, вже не існували завдяки внесенню 
змін до чинного законодавства. 

Суд дійшов висновку, що існуюча в Україні практики 
тримання особи під  вартою лише на  тій підставі, що до 
суду першої інстанції надійшов обвинувальний висновок, 
не  ґрунтується  на  чітких  і  передбачуваних  юридичних 
нормах, а також висновку про наявність порушення Кон-
венції. 

Інша актуальна проблема, яку досить часто зачіпають 
на  лавах Європейського Суду щодо України,  –  право  на 
заборону катування, нелюдського та такого, що принижує 
гідність, поводження і покарання. Суд у своїх працях наго-
лошує, що ця норма є імперативною, тобто не передбачає 
винятків, тим самим відображає одну з фундаментальних 
цінностей демократичного суспільства.

У рішенні в справі «Ісмаїлов проти України» заявник 
стверджував, що був підданий поганому поводженню під 
час тримання під вартою у відділ міліції, а державні ор-
гани  не  провели  з  цього  приводу  ефективного  розсліду-
вання. За твердженням заявника, під час його тримання у 
відділі міліції кілька співробітників міліції неодноразово 
били його  руками  та  ногами  з  наміром  змусити  визнати 
себе  винним  у  вчинення  злочину.  За  висновком  судово-
медичного експерта заявник отримав легкі тілесні ушко-
дження. У зв’язку з чим центральний районний суд Сім-
ферополя  порушив  кримінальне  провадження.  Слідчий 
прокуратури АРК відмовив у його порушенні за скаргами 
заявника,  встановивши,  зокрема,  що  ушкодження,  нане-
сені заявнику у відділі міліції, могли бути заподіяні ним 
самостійно.  Заявник оскаржив до  суду постанову,  зазна-
чивши,  що  слідчий  не  встановив,  яким  чином  заявнику 
були  завдані  тілесні  ушкодження. Уряд  стверджував, що 
заявник не вичерпав усі національні  засоби юридичного 
захисту щодо скарг. 

У своєму рішенні Суд нагадує, що ст. 3 Конвенції забо-
роняє катування, нелюдське та таке, що принижує людську 
гідність, поводження. Погане поводження має досягти мі-
німального рівня жорстокості. Оцінка цього мінімального 
рівня  є  відносною  і  вона  залежить  від  обставин  справи, 
таких  як  тривалість  такого  поводження,  його  фізичні  та 
психічні наслідки. Що стосується особи, яку було позбав-
лено свободи, то застосування фізичної сили, необхідність 
якого не була однозначно  зумовлена  її  власною поведін-
кою, принижує людську гідність і є порушенням права в 
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статті 3 Конвенції. У зв’язку із цим Суд вважає, що наявні 
матеріали вказують на те, що тілесні ушкодження завдано 
заявнику в той час, коли він тримався під вартою у відділі 
міліції. Зокрема, Суд звертає увагу на висновок експерта, 
в якому вказуються час та спосіб, яким було завдано ушко-
дження, що збігається з твердженням заявника та відхиляє 
заперечення Уряду щодо невичерпання національних за-
собів юридичного  захисту. Встановлюється, що  заявник, 
з огляду на конкретну ситуацію, звільнявся від вчинення 
інших подальших дій.

У  Кримінальному-процесуальному  кодексі  приділе-
на належна увага до людської  гідності. Однак не можна 
не зауважити, що право на повагу до гідності й заборона 
катування, жорстокого, нелюдського або такого, що при-
нижує  гідність,  поводження  чи  покарання  гарантується 
ст. 28 Конституції України та численними міжнародними 
договорами,  чинними для України. Тому, мабуть,  справа 
не  лише  в  законодавчому  закріпленні  заборони  катуван-
ня. Навпаки, як вбачається з «пілотного» рішення в справі 
«Каверзін  проти України»,  порушення  ст.  3  як  у матері-
альному  аспекті,  тобто  встановлення  відповідальності 
державних  органів  за  жорстоке  поводження  з  особами, 
які трималися під вартою, так  і в процесуальному, тобто 
непроведення ефективного розслідування,  а  також уник-

нення покарання представниками державних органів, від-
повідальних  за  таке  жорстоке  поводження,  було  конста-
товано приблизно в 40 справах, незважаючи на загальну 
законодавчу заборону катування та нелюдського й такого, 
що принижує гідність, поводження. Тому мова йде, насам-
перед, про зміну практики, а не законодавства. 

Висновки. Отже, все вищевикладене вказує на те, що 
питання  існування  на  національному  рівні  засобів  юри-
дичного  захисту,  так  само  як  і  питання  ефективності  іс-
нуючих  засобів  юридичного  захисту,  є  першочерговим 
предметом спору між  заявником та державою-відповіда-
чем на етапі дослідження Європейським судом заяви про 
порушення Конвенції.

Прецедентне  право  Європейського  Суду  не  містить 
конкретної дефініції терміну «засоби правового захисту», 
хоча в багатьох рішеннях та звітах містяться вказівки на 
його  значення.  В  одному  зі  звітів  Європейська  Комісія 
відзначила,  що  загальновизнані  правила,  які  регулюють 
порядок вичерпання внутрішніх засобів правового захис-
ту, потребують, щоб мало місце звернення за допомогою 
до  всіх  засобів,  представлених  національним  законодав-
ством, що в принципі здатні забезпечити ефективний і до-
статній захист від порушень, за які на міжнародному рівні 
відповідальність повинна нести держава.
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Стаття присвячена дослідженню прав сексуальних меншин в аспекті принципу заборони дискримінації в міжнародному праві. Про-
аналізовано правовий статус сексуальних меншин в Україні. Висвітлено прогалини в українському законодавстві та визначено основні 
напрями захисту прав ЛГБТ-осіб у нашій державі. 
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Статья посвящена исследованию прав сексуальных меньшинств в аспекте принципа запрета дискриминации в международном 
праве. Проанализирован правовой статус сексуальных меньшинств в Украине. Освещены пробелы в украинском законодательстве и 
определены основные направления защиты прав ЛГБТ-лиц в нашем государстве.
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The article investigates the rights of sexual minorities in aspect of the principle of the ban of discrimination in international law. Legal status 
of sexual minorities in Ukraine is analysed. Gaps are covered in the Ukrainian legislation and the main directions of protection of the rights LGBT 
in our state are defined.
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Постановка проблеми. Права  людини  повинні  за-
безпечуватися законом і підтримуватися державою в усіх 
сферах життя кожного громадянина. Але існують уразливі 
категорії населення, які часто зазнають утиску своїх прав. 
Окрім того, в законодавстві щодо заборони дискримінації 
відсутній повний перелік ознак, які дають змогу захисти-
ти свої права. Відтак представники сексуальних меншин 
нерідко  втрачають  своє право на  захист,  зазнаючи осуду 
з боку соціуму з консервативними поглядами. У багатьох 
випадках  ця  категорія  населення  зазнає  дискримінації  з 
боку державних органів, а чинне законодавство є недоско-
налим. Міжнародні зобов’язання нашої держави, а також 
стратегічний курс України на інтеграцію до Європейсько-
го Союзу (далі – ЄС) вимагають суттєвого реформування 
національного законодавства з метою захисту прав пред-
ставників сексуальних меншин. 

Стан дослідження. Доводиться констатувати, що пи-
тання  прав  сексуальних  меншин  в  українській  правовій 
науці практично не вивчаються; наявні публікації мають 
переважно неюридичний характер  і  стосуються окремих 
аспектів становища ЛГБТ-спільноти в українському сус-
пільстві.

Метою статті  є  аналіз  прав  сексуальних  меншин  у 
контексті принципу заборони дискримінації в міжнарод-
ному праві, а також вивчення чинного законодавства й ре-
ального стану сексуальних меншин в Україні. 

Виклад основного матеріалу.  Принцип  недискримі-
нації має своєю підставою природно-правові ідеї-принци-
пи: справедливість, рівність  і гуманізм, які є загальними 
принципами  права.  З’явившись  у  національному  праві 
держав, ці  ідеали здійснили прогресивний вплив на роз-
виток  міжнародного  права.  Після  Другої  світової  війни 
все міжнародне  співтовариство  дійшло  переконання, що 
головною умовою для їх досягнення може бути загальний 
осуд і боротьба з практикою, що перешкоджає втіленню їх 
у життя, у тому числі з дискримінацією [1].

Рівноправ’я й недискримінація – те, чого прагнуть ба-
гато громадян незалежно від статі, раси, віросповідання, 
походження та інших ознак. Найбільшого утиску зазнають 
особи,  які  ведуть  інший  спосіб життя  або  взагалі  ззовні 
відрізняються від основної маси населення. Ці принципи 
вже  давно  закріплено  в  основних  міжнародно-правових 
актах.

Наприклад, у Загальній декларації прав людини прин-
цип рівності сформульовано вже в перших двох статтях: 
«Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гід-
ності та правах. Кожна людина повинна мати всі права  і 
всі  свободи,  проголошені  цією Декларацією»  [2].  І  хоча 
Декларація має рекомендаційний характер, але на її осно-
ві  були  прийняті  дві  обов’язкові  для  виконання  угоди: 
Міжнародний пакт про громадянські  і політичні права й 
Міжнародний пакт про економічні соціальні та культурні 
права. Відповідно до Декларації, права людини поширю-
ються на кожного й кожну з нас, незважаючи на расу, колір 
шкіри, стать, мову, релігію, політичні погляди та інші пе-
реконання, громадянство, родове походження або будь-які 
інші відмінності.

У ст. 26 Пакту про громадянські і політичні права про-
голошується: «Усі люди є рівними перед законом і мають 
право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону. 
В цьому відношенні всякого роду дискримінація повинна 
бути заборонена законом і закон повинен гарантувати всім 
особам рівний і ефективний захист проти дискримінації за 
будь-якою ознакою, як-от: раса, колір шкіри, стать, мова, 
релігія, політичні чи інші переконання, національне чи со-
ціальне походження, майновий стан, народження чи інші 
обставини» [3]. Необхідно акцентувати увагу на тому, що 
в переліку відсутній вид дискримінації за ознакою сексу-
альної орієнтації.

Також  потрібно  звернутися  до  Міжнародного  пакту 
про  економічні  соціальні  та  культурні  права.  У  статті  2 

зазначеного документа подана  інформація щодо  застере-
ження дискримінування осіб, а саме: «Держави, які беруть 
участь  у  цьому  Пакті,  зобов’язуються  гарантувати,  що 
права, проголошені в цьому Пакті, здійснюватимуться без 
будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, 
мови, релігії, політичних чи інших переконань, національ-
ного чи соціального походження, майнового стану, наро-
дження чи  іншої обставини»  [4].  Знову ж таки, жодного 
формулювання про осіб іншої орієнтації. 

У XXI столітті почалося становлення четвертого поко-
ління прав людини, пов’язане з розвитком науки та зміною 
ставлення суспільства до раніше табуйованих і стигмати-
зованих соціальних груп і явищ. Ці права досі є предметом 
гострих  дискусій  через  неприйняття  їх  консервативним 
світоглядом. До прав четвертого покоління можна вклю-
чити  такі  категорії:  зміну  статі/гендеру  (і  юридичне  ви-
знання  цієї  зміни),  трансплантацію  органів,  клонування, 
використання віртуальної реальності, одностатеві шлюби, 
сурогатне материнство, штучне запліднення, евтаназію. 

Серед  розповсюджених  чинників,  які  впливають  на 
підсвідомість  людини,  –  мала  обізнаність  із  цих  питань 
або ж відверта гомофобія. Ці два фактори породжують  і 
роблять нестерпними життя багатьох людей, у тому числі 
представників сексуальних меншин.

На  жаль,  як  уже  було  відзначено  вище,  далеко  не  в 
усіх країнах світу права людини є обов’язковими для до-
тримання. Стародавні забобони і стереотипи, а також іє-
рархічна  побудова  суспільства  ускладнюють  досягнення 
рівності  всіх  людей  і  соціальної  справедливості.  Навіть 
у  демократичних  державах  окремі  групи  людей  стають 
об’єктами утисків. Найчастіше це жінки, мігранти, люди 
з іншим кольором шкіри й іншого етнічного походження, 
люди  з  обмеженими фізичними можливостями  та психі-
атричними діагнозами, гомобісексуальні й трансгендерні 
люди (ЛГБТ). Ці групи стають жертвами дискримінації та 
злочинів на ґрунті ненависті.

Дискримінація (від лат. Discriminatio «розрізнення») – 
неправомірна відмінність у ставленні до людей на підста-
ві  їх  дійсної  чи  уявної  належності  до  певної  соціальної 
групи або на підставі дійсних чи уявних біологічних, фі-
зичних або соціальних ознак. Це одне з найбільш непри-
ємних  і поширених порушень прав людини в сучасному 
світі. Мільйони  людей  страждають  від  злиднів,  ізоляції, 
жорстокого поводження та насильства тільки через те, ким 
вони народилися, якою мовою говорять, у що вірять, ким 
себе  вважають  тощо. Комітет ООН з прав людини – не-
залежний  експертний  орган, що  спостерігає  за  виконан-
ням Міжнародного  пакту  про  громадянські  та  політичні 
права, – роз’яснив, що в Пакті цей термін включає «будь-
яку відмінність, виключення, обмеження або перевагу, за 
ознакою  раси,  кольору  шкіри,  мови,  релігії,  політичних 
або  інших  поглядів,  національного  або  соціального  по-
ходження,  майнового  становища,  народження  або  іншої 
обставини, яка має на меті або як наслідок знищення чи 
применшення визнання, використання або здійснення всі-
ма особами на рівних можливостях всіх прав і свобод».

Європейський суд з прав людини дає аналогічне визна-
чення дискримінації: відмінність у поводженні є дискри-
мінаційною, якщо вона «не має об’єктивного й розумного 
виправдання,  тобто  якщо  вона  не  переслідує  «законної 
мети» або відсутня «розумна відповідність» використову-
ваних засобів і переслідуваної мети» [21, с. 262].

Права людини не можуть бути забезпечені у випадку, 
коли їх дотримання заборонено або обмежене за ознакою 
етнічного походження особи, кольору шкіри, релігії, статі, 
гендерної ідентичності, сексуальної орієнтації, віку, інва-
лідності чи іншого статусу. За останні 60 років міжнародні 
антидискримінаційні стандарти значно підвищилися. 

Дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації – це 
порушення  рівності  прав  і  рівності  можливостей  людей 
за  ознакою  сексуальної  орієнтації, що  не має  розумного 
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обґрунтування. Європейські  країни  очолюють  цей  рух,  і 
тепер Європа має найвищі антидискримінаційні стандар-
ти в усьому світі. Дискримінація, однак, досі не подолана. 
Помітними  є  прогалини  в  національному  законодавстві, 
які повинні бути заповнені; чинне законодавство має  за-
стосовуватися  набагато  ефективніше.  Упередження  і  не-
терпимість в офіційних структурах  і  суспільстві  загалом 
необхідно  долати,  а  соціальній  інтеграції  маргінальних 
груп необхідно приділяти більше уваги.

Легітимація  дискримінації  в  суспільстві  відбувається 
через  законодавче невизнання рівних прав окремих груп 
людей (в Україні ЛГБТ-люди не мають права на створен-
ня сім’ї та удочеріння/усиновлення) або через законодавче 
обмеження прав (наприклад, у Росії були ухвалені закони 
про  заборону  так  званої  «пропаганди  гомосексуалізму», 
які насправді є інструментом цензури та забороняють по-
ширення будь-якої позитивної інформації про гомосексу-
альність) [6, с. 7–8].

Деякі  з  цих  документів,  такі  як  Міжнародний  пакт 
про громадянські і політичні права, Європейська конвен-
ція  про  захист  прав  людини  і  основних  свобод  і Хартія 
Європейського  Союзу  про  основні  права,  також  містять 
«відкритий» список захищених ознак, де  згадуються об-
меження прав за тими ознаками, які не ввійшли в список. 
Відкриті списки, як правило, починаються словами «такі 
як» або «зокрема» й дають змогу національним і міжна-
родним судам (а також іншим міжнародним організаціям, 
комітетам  тощо)  трактувати  документи  з  урахуванням 
нових обставин і змінюваних соціальних факторів, не об-
межуючись колом проблем, що існували на момент скла-
дання документа.

Наприклад,  дискримінацію  за  ознакою  сексуальної 
орієнтації зараз у багатьох державах уважають порушен-
ням прав людини, однак до недавнього часу вона майже 
ніколи явно не згадувалася в правозахисних документах. 
При цьому міжнародні  суди  та  наглядові  органи  у  своїх 
трактуваннях  неодноразово  припускали,  що  її  заборона 
передбачена  відкритими  антидискримінаційними  поло-
женнями, дія яких усе частіше аналогічним чином поши-
рюється й на трансгендерних та інтерсексуальних людей.

Україну  вважають  першою пострадянською  країною, 
яка в 1991 р. декриміналізувала гомосексуальні стосунки 
[7]. Однак декриміналізація гомосексуальних стосунків не 
означає автоматичного визнання за гомосексуалами їхніх 
громадянських прав. Велика роль у прийнятті закону на-
лежить комітету з питань охорони здоров’я. Річ у тому, що 
закон про  скасування  кримінального  покарання  за  гомо-
сексуалізм приймався спільно з кількома іншими, присвя-
ченими профілактиці й боротьбі зi СНIДом, отже, готував 
закон саме цей комітет. Аргументували необхідність лега-
лізації  гомосексуалізму  так, щоб можна  було  вести про-
філактичну роботу серед гомосексуалiв, вони не повинні 
боятися довіряти медичним працівникам, тому для них не 
має бути загрози кримінального переслідування. 

Як  би  там не  було,  12  грудня  1991  р. Верховна Рада 
України  ухвалила  Закон України  «Про  внесення  змін  до 
Кримінального  i  Кримінально-процесуального  кодексів 
Української РСР». Згідно із цим Законом, стаття 122 Кри-
мінального кодексу України була викладена в новій редак-
ції, нею передбачалося покарання за гомосексуальні зно-
сини тільки в разі застосування насильства [8].

Такий  підхід  можна  сміливо  назвати  стартовим  ета-
пом,  своєрідною  сходинкою,  яка,  як  мінімум,  не  тільки 
приверне  увагу  звичайного  суспільства,  а  й  тим  самим 
полегшить життя, свободу пересування та приватних від-
носин сексменшин. 

Звертаючись  до  бюлетеня  Всесвітньої  організації 
охорони  здоров’я,  можемо  дізнатися  таке.  Всесвітня  ор-
ганізація охорони здоров’я розробляє 11-у редакцію Між-
народної  статистичної  класифікації  хвороб  і  проблем, 
пов’язаних  зі  здоров’ям, яка планується до опублікуван-

ня у 2017 році. Робочій групі із класифікації сексуальних 
розладів і сексуального здоров’я було доручено розгляну-
ти й розробити рекомендації по категоріях  захворювань, 
пов’язаних із сексуальністю, в розділі про психічні та по-
ведінкові розлади в десятій редакції, опублікованій у 1990 
році. У цьому розділі містяться категорії діагнозів, засно-
ваних передусім на сексуальній орієнтації, але головним 
показником  є  вказівка  на  те,  що  сексуальна  орієнтація 
сама по собі не є психічним розладом [9].

Можна  дійти  висновку,  що  більшість  людей  у  міру 
своєї необізнаності й неприязності до сексменшин хибно 
вважає їх психічно хворими. На жаль, ця думка виникла 
внаслідок усіляких пліток, тому знадобиться ще не один 
рік, щоб наше суспільство почало ставитися до сексуаль-
них меншин як до рівних. 

Як зазначено в одному зі звітів про становище ЛГБТ 
в Україні, «вiдсутнiсть у законодавстві України будь-якої 
форми визнання одностатевих союзів призводить до того, 
що гомосексуальні партнери не вважаються офіційно ро-
дичами  або членами  сім’ї,  не мають ніяких прав  і  пере-
ваг, які випливають  із  такого статусу. Зокрема, це стосу-
ється житлових  прав,  права  на  спадщину  без  заповіту  й 
обов’язкову частку в спадщині, права на частку в спільно 
нажитому майнi тощо». Питання дискримінації людей за 
сексуальною ідентичністю, а також розпалювання ворож-
нечі  до  ЛГБТ-спільноти  набувають  в  українському  сус-
пільстві щораз більшої актуальності.

У зв’язку з дотриманням курсу на  інтеграцію до ЄС, 
українське законодавство потребувало змін і поправок до 
норм. Оскільки захист прав сексуальних меншин у країнах 
Європи є актуальним і доволі важливим аспектом, Україна 
зобов’язалася не тільки обговорити це питання, а й запро-
вадити зміни до чинних норм. Для зміцнення політичного 
діалогу, згідно з розділом 2 Угоди про Асоціацію, Україна 
повинна  зміцнити  повагу  до  демократичних  принципів, 
верховенства права та доброго врядування, прав людини й 
основоположних свобод, у тому числі прав осіб, які нале-
жать до національних меншин, недискримінації осіб, які 
належать до меншин, і поваги до різноманітності, а також 
зробити внесок у консолідацію внутрішніх політичних ре-
форм [10].

Зважаючи на це, уряд України здійснив зміни у вигляді 
Закону України «Про внесення змін до законодавчих актів 
України щодо запобігання та протидії дискримінації» від 
13 травня 2014 року, підписаного в. о. Президента України 
О. Турчиновим [11]. Унесено низку змін до Закону Укра-
їни  «Про  засади  запобігання  та  протидії  дискримінації 
в Україні», а саме: уведення до ст. 1 оновленої дефініції 
дискримінації як ситуації, коли особа та (або) група осіб 
за їхніми ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релі-
гійних та  інших переконань,  статі,  віку,  інвалідності,  ет-
нічного й  соціального походження,  громадянства,  сімей-
ного та майнового стану, місця проживання, мовними або 
іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або 
припущеними,  зазнає  обмеження  у  визнанні,  реалізації 
або користуванні правами та свободами в будь-якій фор-
мі,  крім  випадків,  коли  таке  обмеження має  правомірну, 
об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є 
належними й необхідними [12].

Ще одна зміна – це доповнення п. 5 термінологією по-
собництва дискримінації – це будь-яка свідома допомога 
в учиненні дій або бездіяльності, спрямованих на виник-
нення дискримінації. 

І на завершення було порушено питання щодо проце-
дури оскарження дій або бездіяльності з приводу дискри-
мінації та введення трьох видів відповідальності – адмі-
ністративної, кримінальної й цивільної. Хоча зазначений 
Закон зазнав змін, до переліку осіб так і не увійшла дис-
кримінація за ознакою сексуальної орієнтації. 

Потрібно  звернути  увагу  на  Розпорядження  Уряду 
«Про  затвердження  плану  дій  з  реалізації  Національної 
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стратегії  у  сфері  прав  людини  на  період  до  2020  року»,  
де заплановано низку змін до законодавства України:

– Закону України «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні» щодо приведення у відповідність 
із положеннями актів права ЄС переліку підстав, за якими 
забороняється  дискримінація,  включаючи  заборону  дис-
кримінації  на  ґрунті  сексуальної  орієнтації  та  гендерної 
ідентичності;

– Кримінального кодексу України щодо забезпечення 
покарання  за  злочини,  скоєні  з  мотивів  нетерпимості  за 
такими ознаками, як раса, колір шкіра, релігійні переко-
нання, сексуальна орієнтація, транссексуальність, інвалід-
ність, мова тощо;

–  розроблення  та  подання  на  розгляд Кабінету Міні-
стрів України законопроекту про легалізацію в Україні за-
реєстрованого цивільного партнерства для різностатевих 
і одностатевих пар з урахуванням майнових і немайнових 
прав, зокрема володіння та наслідування майна, утриман-
ня  одного  партнера  іншим у  разі  непрацездатності,  кон-
ституційного права несвідчення проти свого партнера;

– внесення до Наказу Міністерства охорони здоров’я 
від 20 серпня 2008 р. № 479 змін стосовно усунення дис-

кримінаційних заборон щодо усиновлення дітей, зокрема, 
ВІЛ-позитивними людьми, людьми з інвалідністю і тран-
сгендерними людьми.

Вищенаведений  перелік  змін  не  є  вичерпним. Однак 
держава  поступово  планує  впровадити  такі  заходи,  як 
проведення  інформаційно-просвітницької  кампанії  з  пи-
тань рівності й недискримінації, утворення робочих груп 
із залученням міжнародних фахівців із питань здійснення 
заміни  офіційних  документів  особам,  яким  установлено 
клінічний  діагноз  «транссексуальність»,  та  інші  шляхи 
доведення  до  свідомості  соціуму  сутності  принципу  не-
дискримінації осіб із нетрадиційною орієнтацією. 

Висновки. Отже, законодавство, що стосується забо-
рони дискримінації в тому числі й за ознакою сексуальної 
орієнтації,  має  бути  ухвалено Україною  задля  підписан-
ня угоди про інтеграцію з ЄС. Принциповим є те, що за-
хист прав ЛГБТ на законодавчому рівні потрібний не ЄС, 
а передусім Україні та її громадянам, якщо вони бажають 
жити  в  сучасному  вільному  суспільстві,  де  різноманіт-
ність розглядається як цінність, а не як загроза, у суспіль-
стві, де будь-який громадянин, незалежно від сексуальної 
орієнтації, може зробити внесок у його розвиток.
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНиЦТВО УКРАїНи З ЄВРОПЕЙСьКиМ СОЮЗОМ 
ТА ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПІВНІЧНОАТЛАНТиЧНОГО ДОГОВОРУ 

В НАУКОВО-ТЕхНІЧНІЙ СФЕРІ: ПРАВОВІ ПиТАННЯ
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У статті досліджено міжнародне співробітництво України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору 
в науково-технічній сфері. Розглянуто чинні міжнародні договори та угоди зі здійснення зазначеного співробітництва. Виділено основні 
види й форми здійснення науково-технічного співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного 
договору.

Ключові слова: міжнародне співробітництво, науково-технічна сфера, Європейський Союз, Організація Північноатлантичного до-
говору, Угода про асоціацію, «Наука заради миру та безпеки».

В статье исследуется международное сотрудничество Украины с Европейским Союзом и Организацией Североатлантического до-
говора в научно-технической сфере. Рассматриваются действующие международные договоры и соглашения по осуществлению ука-
занного сотрудничества. Выделяются основные виды и формы осуществления научно-технического сотрудничества Украины с Европей-
ским Союзом и Организацией Североатлантического договора.

Ключевые слова: международное сотрудничество, научно-техническая сфера, Европейский Союз, Организация Североатланти-
ческого договора, Соглашение об ассоциации, «Наука ради мира и безопасности».

The article is devoted to the international cooperation of Ukraine with EU and NATO in science and technology. The author considers existing 
international treaties and agreements, which regulate such kind of cooperation. The article highlights the main types and forms of international 
cooperation between Ukraine and the EU and NATO in science and technology.

Key words: international cooperation, science and technology, EU, NATO, Agreement of association, “Science for Peace and Security”.

Постановка проблеми. Із  часів  незалежності  в  док-
трині  зберігаються  вкрай  скептичні  оцінки  залучення 
України  до  світових  і  регіональних  процесів  у  науці  й 
техніці.  Так, А. Поручик  зазначає, що  «нинішній  рівень 
включення України до міжнародного науково-технічного 
співробітництва є вкрай низьким, масштаби співпраці не 
відповідають  повною  мірою  науково-технічному  та  еко-
номічному потенціалу нашої держави, а участь України в 
інноваційній кооперації з іншими державами – низькоди-
версифікована» [1, с. 114]. 

Здійснення Україною міжнародного співробітництва в 
науково-технічній сфері забезпечує залучення держави до 
світових процесів у сфері науки й техніки, що дає змогу 
вдосконалити  національну  науково-технічну  сферу,  ін-
тенсифікувати науково-технічну діяльність і використати 
наявний науково-технічний потенціал. У цьому ж напрямі 
відзначається, що міжнародне науково-технічне співробіт-
ництво є одним  із дієвих та ефективних засобів  інтегра-
ції України в європейський економічний і технологічний 
простір  [2].  Зокрема,  таке  співробітництво  здійснюєть-
ся  з Європейським Союзом  (далі  – ЄС)  та Організацією 
Північноатлантичного договору  (далі – НАТО). Як спра-
ведливо  зазначається,  науково-технічне  співробітництво 
є  важливою  складовою  всього  комплексу  міжнародних 
економічних відносин нашої держави, оскільки саме інте-
лектуальний потенціал суспільства дає можливість опти-
мізувати прийняття будь-яких державних рішень і сприяє 
підвищенню конкурентоспроможності держави [3, с. 263]. 
З іншого боку, видається, що ефективність такого співро-
бітництва залежить від стану його правового регулюван-
ня. Тому надзвичайно актуальним є дослідження правових 
аспектів  міжнародного  науково-технічного  співробітни-
цтва України з ЄС і НАТО. 

Стан дослідження. Окремі  питання  з  міжнародного 
співробітництва України  в  науково-технічній  сфері  були 
предметом  розгляду  таких  вітчизняних  і  закордонних 
правників і вчених, як В.Й. Голуб, В.В. Корнілова, О.Е. Га- 

шутіна, О.А. Гончаренко, Л.І. Федулова, Т.М. Юхновська, 
М.Л. Гоебель, Д. Пекарц, К. Хандлер, К. Шух та інші. Від-
даючи належне наявним напрацюванням, уважаємо за не-
обхідне приділити увагу вивченню міжнародного співро-
бітництва України з ЄС і НАТО в науково-технічній сфері 
більш детально.

Метою статті є дослідження правових аспектів міжна-
родного співробітництва України з ЄС і НАТО в науково-
технічній сфері. Досягнення мети статті вимагає вирішен-
ня низки завдань: з’ясування видів  і форм регіонального 
науково-технічного співробітництва України з ЄС і НАТО, 
вивчення  наявних  міжнародних  угод  і  договорів,  визна-
чення сучасного стану здійснення зазначеного співробіт-
ництва.

Виклад основного матеріалу. Україна здійснює між-
народне науково-технічне співробітництво в рамках чис-
ленних  міжнародних  організацій  як  універсального,  так 
і  регіонального  характеру  (ООН, ООН  із  питань  освіти, 
науки  та  культури,  Рада Європи  тощо). Однак  найбільш 
тривалим  і  комплексним  є  відповідне  співробітництво  з 
ЄС і НАТО. 

Уперше міжнародне співробітництво між Україною та 
ЄС у сфері науки й техніки стає предметом міжнародно-
правового  регулювання  в  Угоді  про  партнерство  і  спів-
робітництво між Україною і Європейськими Співтовари-
ствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 р. [4].  
Ст. 58 Угоди покладає на сторони позитивне зобов’язання 
зі  сприяння  сторін  зазначеному  співробітництву  та  ви-
значає  такі його форми,  як обмін науковою й технічною 
інформацією, спільну діяльність у галузі досліджень і тех-
нічних розробок, діяльність із професійної підготовки та 
програм мобільності для науковців, дослідників і техніч-
ного персоналу, які беруть участь у дослідженнях і техніч-
них розробках з обох сторін, та інші форми науково-тех-
нічного співробітництва на основі взаємної домовленості.

4 липня 2002 р. між Україною та Європейським Спів-
товариством  була  підписана Угода  про  наукове  й  техно-
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логічне  співробітництво  [5]  (далі  – Угода),  дія  якої  була 
відновлена 15 липня 2015 р. Ст. 4 Угоди встановлює спів-
робітництво в  здійсненні досліджень у  таких  сферах,  як 
навколишнє  середовище,  клімат,  біомедицина,  охорона 
здоров’я, сільське господарство, лісове господарство, ри-
бальство,  промислові  та  виробничі  технології,  матеріа-
лознавство й метрологія, неядерна енергетика, транспорт, 
технології інформаційного суспільства та соціальні науки. 
У ст. 5 Угоди наводиться перелік видів діяльності, що охо-
плює таке співробітництво, а саме:

1.  Участь  українських  організацій  у  проектах  Спів-
товариства  у  сферах  спільної  діяльності  й,  відповідно, 
участь організацій, створених у Співтоваристві, в україн-
ських проектах у цих сферах. 

2. Вільний доступ і спільне використання дослідниць-
кого  обладнання,  включаючи  установки  та  об’єкти  для 
проведення моніторингу, спостереження й експериментів, 
а також збору даних, що стосуються спільної діяльності.

3.  Візити  й  обмін  науковими,  технічними  та  іншими 
кадрами з метою участі в семінарах, симпозіумах і робо-
чих нарадах, які мають стосунок до спільної діяльності в 
рамках цієї Угоди.

4.  Обмін  інформацією  про  практику,  законодавство  і 
програми,  які  стосуються  співробітництва  в  рамках  цієї 
Угоди.

5. Інші дії, які можуть взаємно визначатися Сторонами 
згідно з політикою та програмами Сторін.

Прийнятий  20  листопада  2009  р.  Порядок  денний 
асоціації Україна  – ЄС  для  підготовки  та  сприяння  імп-
лементації Угоди про асоціацію [6] також містив частину, 
присвячену науці й техніці. Так, зазначались рекомендації 
сторонам  пролонгувати  й  активізувати  виконання  Угоди 
між Україною та ЄС про наукове й технологічне співробіт-
ництво, використовувати наявні інструменти з метою під-
готовки до можливої асоційованої участі України в Рамко-
вій програмі з досліджень, а Україні – сприяти діяльності 
національних контактних пунктів із питань інформаційно-
комунікаційних  технологій  і  залучати  приватний  сектор 
до дослідницької діяльності шляхом участі в заходах на-
пряму  «Інформаційно-комунікативні  технології»  Сьомої 
рамкової програми з досліджень. 

Отже,  Угода  про  партнерство  і  співробітництво  між 
Україною і Європейськими Співтовариствами та їх держа-
вами членами 1994 р., Угода про наукове й технологічне 
співробітництво 2002 р., Порядок денний асоціації Укра-
їна – ЄС 2009 р.  заклали правові основи для  здійснення 
міжнародного  науково-технічного  співробітництва  між 
Україною та ЄС у формі кооперації.

У  2014  р.  була  підписана  Угода  про  асоціацію  між 
Україною,  з  однієї  сторони,  та  Європейським  Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми 
державами-членами, з іншої сторони [7] (далі – Угода про 
асоціацію). Питанню  співпраці  в  науково-технічній  сфе-
рі присвячені чотири статті глави 9 розділу V Угоди про 
асоціацію. 

Так, ст. 374 Угоди про асоціацію містить декларативні 
норми, які встановлюють, що сторони розвивають і поси-
люють  наукове  й  технологічне  співробітництво  з  метою 
наукового розвитку  та  зміцнення  свого наукового потен-
ціалу для вирішення національних і глобальних викликів; 
докладають зусиль для досягнення прогресу в набутті на-
укових і технологічних знань, важливих для забезпечення 
сталого економічного розвитку, шляхом розвитку дослід-
них потужностей і людського потенціалу. 

Частина 1 ст. 375 Угоди про асоціацію вперше встано-
вила положення про поступове наближення України до по-
літики та права ЄС у сфері науки й технологій. Хоча окре-
мі положення про науково-технічну сферу включалися в 
минулі угоди між Україною та ЄС, про наближення укра-
їнського законодавства в цій сфері з acquis communautaire 
Європейського Союзу мова ще не йшла. Загальнодержав-

на  програма  адаптації  законодавства України  до  законо-
давства ЄС від 18 березня 2004 р. також залишила науко-
во-технічну сферу осторонь від процесів адаптації. Тому 
положення  ст.  375  Угоди  про  асоціацію  можна  назвати 
першим кроком до процесу  апроксимації Європейського 
acquis  communautaire  в  науково-технічній  сфері.  Нате-
пер Європейське  acquis  communautaire  в  науково-техніч-
ній сфері включає положення розділу XIX Договору про 
функціонування ЄС  (ст.  ст.  179–190),  Рамкових  програм 
наукових  досліджень  і  інновацій  та  інших  спеціальних 
програм із досліджень, технологічного розвитку тощо.

Остання  частина  ст.  375 Угоди  про  асоціацію  прого-
лошує  підтримку  України  в  реформуванні  й  реорганіза-
ції  системи управління науковою сферою та дослідними 
установами.  Виходячи  з  положень Угоди  про  асоціацію, 
можна припустити, що отримання підтримки від ЄС під 
час здійснення реформ і реорганізації дасть змогу почати 
вирішувати проблеми управління науково-технічною сфе-
рою й установлювати орієнтири розвитку для цієї сфери. 
Також наголошується на сприянні залученню України до 
Європейського дослідницького простору.

Згідно зі ст. 376 Угоди про асоціацію, співробітництво 
між Україною та ЄС забезпечується шляхом:

1) обміну інформацією щодо політики Сторін у сфері 
науки й технологій;

2) участі в наступній Рамковій програмі ЄС  із дослі-
джень та інновацій Горизонт-2020;

3)  спільної  реалізації  наукових  програм  і  дослідної  
діяльності;

4)  спільного  дослідження  діяльності,  спрямованої  на 
заохочення  наукового  прогресу,  трансферу  технологій  і 
ноу-хау;

5) навчання через реалізацію програм обміну для до-
слідників і спеціалістів;

6) організації спільних заходів щодо наукового й тех-
нологічного розвитку;

7)  ужиття  заходів,  спрямованих  на  розвиток  сприят-
ливих  умов  для  проведення  досліджень  і  впровадження 
нових  технологій,  а  також належного  захисту  інтелекту-
альної власності результатів досліджень;

8)  активізації  регіонального  та  іншого  міжнародного 
співробітництва, зокрема, в Чорноморському контексті й 
у рамках багатосторонніх організацій, а саме ООН із пи-
тань освіти, науки та культури, Організації економічного 
співробітництва й розвитку та Великої Вісімки, а також у 
контексті багатосторонніх угод;

9)  обміну  досвідом  у  сфері  управління  науково-до-
слідними установами з метою розвитку та покращення їх 
спроможностей щодо здійснення й участі в наукових до-
слідженнях.

З  огляду  на  продуктивну  участь  України  в  Сьомій 
рамковій програмі ЄС  із  досліджень можна припустити, 
що Рамкова програма Горизонт-2020 матиме ще більший 
успіх через спрощення умов фінансування проектів дер-
жав-учасниць  програми  та  значний  бюджет  (близько  80 
млрд. євро), а всі зазначені шляхи співробітництва будуть 
значними  стимулами  для  розвитку  й  удосконалення  на-
уково-технічної  сфери України. Наша держава  також  за-
лучається до науково-технічних програм ЄС EUREKA та 
ERASMUS+. 

Однак необхідно врахувати можливі ризики та загро-
зи  для  національних  інтересів  України,  які  можуть  ви-
никнути через незбалансованість взаємодії України з ЄС 
у зазначених сферах (відтік вітчизняних наукових кадрів, 
переорієнтація  творчого  пошуку  наукових  колективів  та 
окремих  дослідників  у  невигідному  для  України  руслі 
тощо) [8, с. 116]. 

Отже, можна виділити декілька форм науково-техніч-
ного співробітництва України з ЄС, що успішно реалізо-
вуються  на  практиці.  Це  –  кооперація,  яка  реалізується 
шляхом здійснення зазначеного співробітництва в рамках 
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двосторонніх  угод  про  співробітництво,  і  координація, 
що  здійснюється  під  час  залучення  до  Рамкової  програ-
ми  з  досліджень  та  інновацій  Горизонт-2020,  EUREKA, 
ERASMUS+ та інших програм, координатором яких є ЄС. 

Планом  заходів  з  імплементації Угоди про  асоціацію 
на 2014–2017 рр. [9] у сфері науки й технологій було за-
плановано розроблення законопроекту про внесення змін 
до  Закону  України  «Про  наукову  і  науково-технічну  ді-
яльність», інтеграцію національної мережі трансферу тех-
нологій  до  європейських  мереж,  продовження  співпраці 
в  рамках  Спільного  комітету  із  співробітництва  у  сфері 
науки й технологій, здійснення заходів щодо розширення 
участі  України  в  програмі  Горизонт-2020  та  активізація 
участі України в програмах EUREKA й EURATOM. Онов-
лений Порядок денний асоціації між Україною та ЄС [10] 
у п.  7.14  закріплює  здійснення  співпраці між сторонами 
через участь у програмі Горизонт-2020, Євратом, обміни 
кращими практиками з визначення й імплементації полі-
тик у сфері досліджень та інновацій, підтримку зміцнення 
спроможностей України в сфері досліджень та інновацій і 
посилення реалізації положень Угоди про науково-техніч-
не співробітництво між Україною та ЄС.

Однак,  згідно  зі  Звітом  про  виконання Порядку  ден-
ного  асоціації  та  Угоди  про  асоціацію  між  Україною  та 
Європейським  Союзом  [11],  державою  виконані  такі 
зобов’язання:  прийнято  нову  редакцію  Закону  Україну 
«Про наукову та науково-технічну діяльність»; ратифіко-
вано Угоду між Україною та ЄС про участь України в про-
грамі Горизонт-2020; на базі вищих навчальних закладів, 
наукових установ, підприємств і громадських організацій 
утворено контактні пункти програми Горизонт-2020; три-
ває робота щодо утворення Координаційної ради з імпле-
ментації програми Горизонт-2020; тривають консультації 
щодо  перспектив  асоційованої  участі  України  в  дослід-
ницьких  і  тренувальних  програмах  Євратому,  скасовано 
обов’язковий  продаж  валюти  для  проектів, що  здійсню-
ються на підставі угод про участь України в міжнародних 
програмах ЄС.

Іншою  міжнародною  організацією,  з  якою  Україна 
здійснює  міжнародне  співробітництво  в  науково-техніч-
ній сфері, є НАТО. 9 липня 1997 р. між Україною й НАТО 
була  підписана  Хартія  про  особливе  партнерство  [12], 
однією зі  сфер консультацій  і/або співробітництва якої  є 
науково-технологічні  питання.  Задля  подальшої  реаліза-
ції положень Хартії між Україною й НАТО створювались 
Національні  програми  співробітництва,  відповідно  до 
яких  уживались  окремі  заходи щодо  науково-технічного 
співробітництва. Сьогодні діє Річна національна програма 
співробітництва Україна – НАТО на 2016 рік (далі – Про-
грама) [13]. Згідно з Програмою, «виходячи з довгостро-
кової  цілі  приєднання  до  загальноєвропейської  системи 
безпеки, основу якої становить НАТО, Україна поглиблю-
ватиме співробітництво з Північноатлантичним альянсом 
з  метою  досягнення  критеріїв,  необхідних  для  набуття 
членства у цій організації» за напрямом взаємодії у сфері 
науки й технологій.

Програма  також містить окрему частину,  присвячену 
науці та низці заходів, запланованих до виконання Укра-
їною. По-перше,  зазначається активна участь нашої дер-
жави у виконанні Програми НАТО «Наука заради миру та 
безпеки», провадження виконання науково-дослідних ро-
біт, спрямованих на реалізацію державної політики з роз-
витку співробітництва з НАТО у сфері науки й технологій. 
По-друге, ставляться середньострокові цілі, а саме: спри-
яння  залученню  українських  учених  і  науково-дослід-
них  установ  до  співробітництва  з  НАТО  у  сфері  науки; 
проведення  регулярних  засідань  Спільної  робочої  групи 
Україна – НАТО зі співробітництва з питань науки; підви-
щення рівня професійної підготовки фахівців спеціальних 
підрозділів Служби безпеки України та Міністерства вну-
трішніх справ України з урахуванням досвіду й можливос-

тей держав-членів НАТО. По-третє, в Програмі визначено 
пріоритетні  завдання  на  поточний  рік,  а  саме:  сприяти 
реалізації проектів, які виконуються науково-дослідними 
установами України за Програмою НАТО «Наука заради 
миру  та  безпеки»;  сприяти  започаткуванню  нових  про-
ектів  між  Україною  й  НАТО  в  рамках  Програми  НАТО 
«Наука заради миру та безпеки» на засадах взаємного ін-
тересу  й  із  урахуванням  інтересів  України;  продовжити 
співробітництво  з  Центром  інформації  та  документації 
НАТО в Україні з метою інформування громадськості про 
співробітництво України з НАТО з питань науки; сприяти 
залученню Науково-дослідного інституту Державної при-
кордонної служби України до реалізації проектів за Про-
грамою НАТО «Наука заради миру та безпеки». Цікавим 
є той факт, що Програма також визначає основні заходи, 
що мають бути проведені в досліджуваній сфері, і відпові-
дальні за проведення державні органи України (профільні 
міністерства,  національні  інститути  тощо),  тобто  чіткі  й 
адресні зобов’язання.

Окремі  заходи  в  науково-технічній  сфері  містяться  в 
інших частинах Програми. Так, Україні необхідно вжити 
заходів щодо проведення засідань спільних робочих груп 
Україна – НАТО зі співробітництва з питань науки в рам-
ках Комісії Україна – НАТО; забезпечити участь представ-
ників України в заходах Організації НАТО з питань науки 
й технологій (STO), узгодити з Науковим комітетом НАТО 
ініціативи  щодо  започаткування  спільних  із  державами-
членами НАТО науково-технічних проектів (досліджень), 
у тому числі з розбудови системи кіберзахисту в Україні.

Участь  українських  науковців  у  Науковій  програмі 
НАТО,  на  думку  О.М.  Васильєва,  сприяє  євроатлантич-
ній інтеграції нашої держави й імовірній підтримці НАТО 
розвитку  науково-технологічного  потенціалу  України,  а 
також формуванню сталої тенденції участі України в між-
народному поділі праці в науковій сфері [2].

Стосовно ефективності здійснення науково-технічного 
співробітництва між Україною й НАТО необхідно відзна-
чити, що станом на сьогодні на стадії виконання перебу-
вають 32 багаторічні проекти в рамках програми «Наука 
заради миру»  та Україна перебуває на першому місці  за 
кількістю наукових проектів серед інших держав-партне-
рів НАТО [14].

Отже,  головним  механізмом  здійснення  науково-тех-
нічного співробітництва України з НАТО є програма «На-
ука заради миру та безпеки». Залучення до регіонального 
міжнародного співробітництва в науково-технічній сфері 
шляхом  виконання  науковцями,  дослідниками,  їхніми 
об’єднаннями або підприємствами проектів у рамках на-
уково-технічних  програм  –  форми  координації  –  як  під-
ґрунтя  подальшого  співробітництва  України  видається 
доволі ефективним.

Висновки. Проаналізовані в статті міжнародні догово-
ри містять за своєю природою як правові, так і неправові 
(політичні) зобов’язання сторін, зокрема України. Незва-
жаючи  на  те що  наша  держава  рухається  в  напрямі  по-
ступового  виконання  зазначених  зобов’язань  і  часткової 
імплементації положень до національного законодавства, 
ще не все здійснено. 

Надзвичайно важливо, щоб усі можливості, які отри-
мала наша держава, були використані максимально ефек-
тивно  з  огляду  на  зближення  з  Європейським  дослід-
ницьким простором, політикою  і правом ЄС. Визначимо 
основні  орієнтири  для  спрямування  науково-технічного 
співробітництва  між  Україною  та  ЄС.  По-перше,  здій-
снення різноманітних видів науково-технічного співробіт-
ництва в низці найбільш наукомістких галузей (навколиш-
нє середовище, неядерна енергетика, біомедицина тощо). 
По-друге,  залучення вітчизняних дослідників, науковців, 
установ до участі в Рамковій програмі ЄС із досліджень 
та  інновацій  Горизонт-2020  та  програмах  EUREKA, 
ERASMUS+.  По-третє,  залучення  до  Європейського  до-
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слідницького  простору  й  поступове  наближення  Украї-
ни до політики та права ЄС у сфері науки й технологій, 
що фактично є першим кроком до процесу апроксимації 
Україною  Європейського  acquis  communautaire  в  науко-
во-технічній  сфері.  Особливо  важливим  є  продовження 
процесів інтеграції національної мережі трансферу техно-
логій до європейських мереж, реалізації положень Угоди 
про науково-технічне співробітництво та подальшої  імп-
лементації зобов’язань України за міжнародними угодами 
в профільне законодавство.

Міжнародне  науково-технічне  співробітництво 
України  з  НАТО  є  наступним  після  співробітництва  з 
ЄС  за  змістовністю  й  регулярністю  здійснення.  Хоча 
простежується  деяке  наближення  до  військово-техніч-
ного  співробітництва,  основне  науково-технічне  спів-

робітництво здійснюється через суто наукову програму 
НАТО  «Наука  заради  миру  та  безпеки».  А  сама  про-
грама  є  гарним прикладом  кооперації, що має  реальні 
практичні  результати.  Для  подальшої  інтенсифікації 
співпраці  в  зазначеному  напрямі  необхідно  розвинути 
систему  моніторингу  за  виконанням  Річних  програм 
співробітництва на національному рівні, що дасть змо-
ги  відобразити  наявні  тенденції  в  розвитку  співробіт-
ництва, проблемні аспекти та нові напрями для розши-
рення  співробітництва.  Така  система  моніторингу  має 
складатись  не  лише  зі щорічних  звітів  відповідальних 
міністерств та установ, а й із щоквартальних звітів, за-
собів  контролю  за  виконанням  конкретних  наукових 
проектів  на  кожному  етапі  та  забезпеченням  доступу 
громадськості до зазначеної інформації.
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Стаття присвячена виявленню та дослідженню впливу правового менталітету на правовий простір особи, оскільки в контексті ви-
вчення просторових граней екзистенції людини надзвичайної актуальності набуває визначення факторів, які мають істотний вплив на 
формування правового простору особи. Встановлено, що, розглядаючи простір з діяльнісної точки зору, як специфічну раціональність, 
яка втілюється в регулярно повторюваних практиках повсякденного життя, можна стверджувати, що правовий менталітет особи охоплює 
ті орієнтири, у відповідності до яких особа діє, а отже, правовий менталітет великою мірою детермінує правовий простір.

Ключові слова: правовий простір, правовий простір особи, менталітет, правовий менталітет.

Статья посвящена выявлению и исследованию влияния правового менталитета на правовое пространство личности, поскольку в 
контексте изучения пространственных граней экзистенции человека чрезвычайную актуальность приобретает определение факторов, 
которые оказывают существенное влияние на формирование правового пространства человека. Установлено, что, рассматривая про-
странство с деятельностной точки зрения, как специфическую рациональность, которая воплощается в регулярно повторяющихся прак-
тиках повседневной жизни, можно утверждать, что правовой менталитет личности охватывает те ориентиры, в соответствии с которыми 
личность и действует, а следовательно, правовой менталитет во многом детерминирует правовое пространство.

Ключевые слова: правовое пространство, правовое пространство личности, менталитет, правовой менталитет.

The article is devoted to finding and researching the impactof the legal mentality to legals pace of the person, because in the context of the 
studying of spatial facet so fhuman existence, extremelyrelevantisidentify the factors, whichhave a significant influence on the formation of the 
legals pace of the person. It isestablishedthat considering the space of activity-perspective, as a specific rationality, whichisembodiedinregularly
practiceofevery day life, itcanbearguedthatthelegalmentality of the personen compasses the guidelines, accordingtowhich a personactsand the 
reforelegalmentality to a large extentdetermines the legal space.

Key words: legal space, legal space of theperson, mentality, legal mentality.

РОЗДІЛ 12 
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА

Постановка проблеми. Сьогодні гуманітарні науки, в 
тому числі юриспруденція, напрацювавши власний мето-
дологічний потенціал та понятійно-категоріальний апарат, 
знову звертаються до філософського осмислення й аналізу 
своїх здобутків. Спостерігаємо значне підвищення інтер-
есу до філософії права як із боку філософів, так і з боку 
юристів.  Досить  помітною  і  виправданою  є  тенденція 
перетворення  філософії  права  на  найважливішу  складо-
ву юриспруденції,  яка,  за  переконанням Ю.М. Оборото-
ва,  «пом’якшує»  раціоналізм юридичних  наук  [1,  с.  41].  
І справді, будучи відокремленою від філософії права, тео-
рія держави і права не може виробити повноцінного зна-
ння про предмет, а застосування філософської методології 
відкриває нові перспективи для пізнання феномена права 
та інших правових явищ в їх змістовній повноті. Філософ-
ський аналіз надзвичайної важливості набуває тоді, коли 
виникає необхідність осмислення проблем буття особи у 
світі.

Повне  і  всебічне  осягнення  права  стимулює  виник-
нення багатьох сучасних концепцій, що переосмислюють, 
«переглядають» підходи до праворозуміння через призму 
філософії права. Однією з таких концепцій, що потребує 
дослідження  і  ґрунтовного  обґрунтування,  є  концепція 
правового простору. Людина є носієм різних уявлень про 
світ, які визначають її соціальні ролі (включаючи юридич-
ні), спосіб мислення і діяльності, в тому числі і в право-
вому  просторі,  який  є,  в  найбільш  простому  розумінні, 
своєрідною сферою відносин, що відкрита для легально-
го  державного  втручання,  спеціально  сконструйованим 
віртуальним правовим  середовищем. Просторові  зв’язки 
права  і людини, співвідношення  їх місць у структурі со-
ціального простору, сутність правового простору та  інші 

питання набувають актуальності в проблемному полі ці-
лісного загальнотеоретичного знання про право. 

Стан опрацювання. Теоретичним  підґрунтям  у  до-
сягненні нашої мети є думки та ідеї, висловлені в працях: 
щодо правового простору –, Л.М. Ганцевої, В.П. Малахо-
ва, Ю.М. Оборотова, В. М. Пристенського, В.В. Суханова, 
Р.Н.  Хамітова  та  ін.;  стосовно  правового  менталітету  –  
Г.Я.  Савчин,  Ю.М.  Дмитрієнка,  В.В.  Завальнюка,  
Н.Ю. Коваленко, І. М. Коваль, Ю.М. Оборотова, С.С. Пав-
лова тощо.

Мета статті – виявлення та дослідження впливу пра-
вового менталітету на правовий простір особи.

Виклад основного матеріалу. Правовий простір кож-
ної особи відіграє значну роль у перетворенні потенціалу 
й ідей, діяльнісних імпульсів та вольових проявів людини 
в  правову  реальність,  тому  філософсько-правова,  теоре-
тична розробка поняття «правовий простір» є актуальним 
напрямком наукових  досліджень. Впровадження  до  поня-
тійно-категоріального апарату юриспруденції цього понят-
тя потребує порівняльного аналізу та співставлення його з 
іншими концептами.

Так, у контексті вивчення просторових граней екзис-
тенції людини важливим є визначення факторів, які мають 
істотний вплив на формування правового простору особи. 
Зокрема, метою нашої публікації є спроба виявити вплив 
правового менталітету на правовий простір особи.

Категорія  «правовий  менталітет»  достатньо  широко 
розкрита в науковій літературі. Зокрема, правовий мента-
літет  у широкому розумінні мислиться  як різновид мен-
талітету в цілому, який, як базове поняття, трактується як 
певна  інтегральна характеристика людини,  котра живе  в 
конкретній культурі, від чого залежить своєрідність бачен-
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ня нею навколишнього світу та пояснюється специфіка ре-
агування на нього [2, с. 20].

І.М. Коваль пропонує наступну дефініцію: «Правовий 
менталітет – це вираження глибинних особливостей фор-
мування  колективного  несвідомого;  це  історично  зумов-
лене, довільне ставлення групи людей до напрямків роз-
витку  законодавчої  сфери,  виокремлення  людиною  себе 
та  своєї  участі  в процесі  правозастосування»  [3,  c.  161]. 
Однак таке визначення, з нашої точки зору, занадто обме-
жене і не відображає повною мірою діяльнісного аспекту 
існування людини. Адже менталітет – це не стільки спо-
сіб  мислення  й  оціночно-орієнтаційне  поняття,  скільки 
ставлення до права, яке ця особа виявляє діяльнісно. Крім 
того, певна обмеженість полягає і у визначенні сфер (за-
конодавчої, правозастосовної), ставлення до яких у цілому 
презюмується як правовий менталітет.

Більш вдало, аналізуючи ідеї Ф. Грауса, формулює ви-
значення  правового  менталітету Ю.М.  Дмитрієнко:  «Це 
загальна  ідейно-світоглядна  модель  традиційного  регу-
лятивного  існування,  функціонування,  становлення  та 
розвитку  довготривалих  норм  будь-якої  правосвідомості 
як  типової  національної, що  створює  усталену  звичаєву 
правову поведінку і правові погляди індивідів як правових 
особистостей у межах традиційних груп суб’єктів право-
вої свідомості та культури» [4].

Л.М. Бойко вказує, що правовий менталітет – це фе-
номен, закладений у глибинному рівні правосвідомості у 
вигляді стійких правових уявлень, архетипів,  звичок, ре-
акцій певної етнокультурної спільноти, які в цілому й ви-
значають усталений образ правової реальності [5, с. 53]. 

За Ю.М. Оборотовим, правовий менталітет є глибин-
ним  рівнем  правосвідомості  народу  та  окремої  особис-
тості, що  включає  свідоме  та  неусвідомлене  сприйняття 
права [6, с. 98]. В.В. Завальнюк доречно підкреслює в ро-
зумінні правового менталітету  те, що це  відносно  стійкі 
уявлення  про  правову  дійсність  та  стереотипи  правової 
поведінки, властиві соціальним спільнотам різного рівня 
й походження [2, c. 21]. Такі тлумачення правового мента-
літету вважаємо більш раціональними.

З  точки  зору  визначення  понятійно-категоріального 
апарату  також  важливого  значення  набуває  питання  спів-
відношення  понять  «правовий  менталітет»  та  «правова 
ментальність». У  культурологічній  літературі,  а  також  і  в 
більшості досліджень юридичного спрямування ці терміни 
використовуються як синоніми, взаємозамінні і тотожні за 
значенням поняття [4; 7]. Так, С.С. Павлов указує, що в су-
часній науковій термінології слова «менталітет», «менталь-
ність» вживають для характеристики певних особливостей 
тих чи інших суспільних груп чи узагальненого образу [7, с. 
35–36]. У той же час у деяких наукових джерелах стверджу-
ється, що правовий менталітет охоплює стереотипи право-
вої  свідомості, що  властиві  виключно  великій  соціальній 
групі, а термін «ментальність» є більш прийнятним щодо 
індивіда (В.В. Завальнюк, А.О. Рубан) [2, c. 21]. Можливо, 
в цьому є певна логіка,  але,  зважаючи на  те, що ці  слова 
первинно походять із латині (mens, mentis – пов’язаний із 
духом, духовністю та mental – розум, думка, інтелект), а в 
пізніші часи у французькій мові mentalite стало буквально 
означати «спрямування думок, скерованість розуму» тощо, 
в  контексті  нашого  дослідження  можна  не  розвивати  цю 
дискусію, а вважати дані терміни рівнозначними. 

Отже,  більш  традиційним  є  використання  терміну 
«правовий  менталітет»,  причому  можна  розрізняти  пра-
вовий  менталітет  соціальної  спільності  і  правовий  мен-
талітет конкретної особи, який ми розуміємо як систему 
її  життєвих  координат,  установок,  уявлень  і  поглядів  на 
правову реальність, що виявляється в  її правовій позиції 
та поведінці.

Саме таке тлумачення правового менталітету особи до-
зволяє прослідкувати певну спільність і взаємопов’язаність 
понять «правовий менталітет» і «правовий простір».

Правовий  простір  людини  доцільно  розглядати  як 
одну з багатьох форм її буття, що є чутливою до її пове-
дінки та яка визначається сукупністю її прав і обов’язків, 
інтересів, потреб та домагань, а також свободою та волею 
в  їх  здійсненні  та  задоволенні. Правовий простір постає 
для людей не просто як деяка умовність, а як необхідність 
і неминучість життєвого простору [8, c. 29]. У своєму пра-
вовому  житті,  на  відміну  від  життя  в  інших  суспільних 
формах, особа постає як ініціативний, активний, діяльний 
суб’єкт, який самовизначається у правовій реальності, так 
чи інакше ідентифікує себе у правових відносинах із сус-
пільством, з іншими людьми.

Якщо соціальний простір розуміти як частину природ-
ного простору, як середовище проживання людей, поле їх 
соціальної діяльності, характеристику соціальної структу-
ри  суспільства  з  точки  зору  «розташування»  соціальних 
груп, верств  і об’єктів, «просторових» умов  і можливос-
тей їх розвитку, то правовий простір можна трактувати як 
сукупність  чинних  правових  норм,  як  поле,  де  здійсню-
ються, реалізуються ці правові норми, як нормативне се-
редовище, в якому діє право. 

В.П. Малахов  цілком  обґрунтовано  вказує,  що  «пра-
вовий простір доцільно розглядати як сукупність стійкої 
форми правового життя як окремої людини, так і суспіль-
ства в цілому» [9, с. 151], як своєрідну соціальну структу-
ру,  яка  охоплює простір  смислів,  зв’язаність  конкретних 
правових  вимог,  залежностей,  відносин  та  діянь  різних 
правових суб’єктів. 

Із  цього приводу В. Пристенський указує, що право-
вий простір як простір домагань окремої автономної осо-
бистості, простір правового суб’єкта постає як щось пе-
редуюче,  зумовлююче  реальний  (емпіричний)  правовий 
простір, як певний «внутрішній» правовий простір, «пра-
вовий мікрокосм». У даному сенсі співвідношення «авто-
номна особистість – правовий простір» можна уявити як 
відношення «згорнутість – розгорнення». Ідеальний пра-
вовий простір – це правовий простір у згорнутому, інкор-
порованому стані, тобто в самій людині. Правовий простір 
як  реальна  структура  виникає між  безліччю  автономних 
особистостей  як  простір  відносин  і  дій  різних  правових 
суб’єктів,  а  в  кінцевому  рахунку  –  як  структура  права  в 
його  самостійному,  відчуженому  від  кожного  окремого 
суб’єкта  бутті.  Реальна  структура  правового  простору  – 
це  правовий  простір  у  його  зовнішньому,  розгорнутому, 
об’єктивованому стані, тобто поза людиною. На думку до-
слідника, реальний правовий простір являє собою правове 
суспільство  –  таку  соціальну  реальність,  в  якій  здійсни-
лися і закріпилися у всіх основних видах соціальних від-
носин  (економічних,  політичних, моральних,  релігійних, 
естетичних і т.п.), у всіх основних соціальних інститутах, 
у першу чергу, домагання на свободу кожної з автономних 
особистостей [10, с. 67–68].

Таким  чином,  правовий  простір  проявляється  у  вза-
ємодії  людей,  діяльності  суб’єкта,  його  правовій  пове-
дінці, але обумовлюється він потребами, бажаннями, зді-
бностями, якостями особи. Вимоги, бажання, уподобання, 
забаганки та потяги має кожна істота, втім лише людина 
спроможна визначати і встановлювати їх як власні, що за-
лежить тільки від  її  волі. Через прийняття рішення воля 
визначає  певного  індивіда.  Завдяки  власному  рішенню 
людина  визначає  свою правову  реальність,  своє  правове 
життя.  Здійснення  людиною  своєї  свободи  в  соціальних 
відносинах  і  означає  конституювання  порядку,  за  якого 
існує  сукупність  умов, що  реально  забезпечують  свобо-
ду кожного в суспільстві. У повній мірі реалізувати свою 
свободу можна тільки встановивши якісь правила цієї реа-
лізації, інакше свобода перетворюється на свавілля і анар-
хію. Ці правила і є правом, яке полягає в тому, що, реалізу-
ючи свою свободу, індивід неодмінно повинен припустити 
існування  свободи  всякого  іншого. Особа  повинна  діяти 
так, щоб її свобода межувала зі свободою всіх інших лю-
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дей, тобто повинна встановити право як об’єктивну міру 
своєї свободи. Виходячи із цього, право – сукупність умов, 
за яких сваволя одного сумісна зі сваволею іншого з точки 
зору  загального  закону  свободи. Право  –  це  така  форма 
реалізації свободи, за якої свобода кожного має бути об-
межена свободою іншого, наскільки це можливо за загаль-
ним правилом.

Таким чином, життєдіяльність людей потребує певної 
координації.  Саме  існування  суспільства,  в  тому  числі 
громадянського  суспільства,  нерозривно  пов’язане  із  за-
твердженням певних раціональних норм, а його функціо-
нування – із штучним культивуванням різних інститутів і 
механізмів, до числа яких обов’язково входить «позитив-
не» право. У правовому, громадянському суспільстві пра-
во  в  повній мірі  проявляє  себе  як форма  буття  свободи: 
саме в цьому аспекті воно узгоджує різні види соціальних 
відносин і надає цьому розмаїттю системної єдності.

Отож,  право  виникає  виключно  в  аспекті  прагнення 
особистості реалізувати свою свободу, як свого роду екс-
плікація  (розгортання)  особистого  начала,  і  виступає  як 
форма реалізації  (вираження)  свободи, форма буття  сво-
боди (форма свободи) індивіда в суспільстві [10, с. 62–63]. 

Безсумнівно, глибинною основою для відображення і 
правових засад суспільства, і прав самої людини, стриж-
нем  правового  простору  особи  служить  певний  обсяг  її 
свободи, її як реальних, так і потенційних домагань. Тоді в 
цілому правовий простір постає як певне поле значимос-
ті, зрозумілості, очевидності, визначеність і конкретність 
якому надає певна сила, яка акумулює всі ці домагання і 
перетворює їх у подальшому в певні діяння.

Людина  виступає  як  правова  істота,  що  вибудовує 
правовий  простір,  наповнюючи  його  правовим  змістом, 
який  включає  в  себе  весь  правовий  потенціал  людини, 
весь набір інститутів, що втілюють свободу індивіда (де-
мократію, парламентаризм, конституційний лад, інститут 
прав людини, громадянське суспільство, правова держава  
і т. п.). У рамках цього соціального простору людина по-
вністю реалізує свою потенційну правову сутність, у по-
вній мірі виступає як правова істота. Якщо ж людина не 
актуалізує  свою  потенційну  правову  сутність,  значить, 

вона не виступає в соціальній дійсності як правова істота, 
не  перетворює  соціальний  простір  у  правовий,  не  напо-
внює його правовим змістом. 

Формування  основного  обсягу  домагань  особи, що  в 
подальшому  детермінує  її  правову  активність,  відбува-
ється поряд з іншими факторами і під впливом правового 
менталітету,  який  «..включає  в  себе  і  правосвідомість,  і 
правове мислення,  і правові цінності,  і правові  традиції, 
ціннісні правові орієнтації та, зрештою, активну правову 
поведінку»  [11,  с.  22]. Однак  слід  зауважити, що право-
вий менталітет  охоплює  тільки  ті  ідеї,  уявлення,  думки, 
позиції, що  сприймаються  як  внутрішні,  виношені  і  ви-
страждані  цінності,  а  зовнішні,  привнесені,  «чужі»  ідеї 
цінностями не являються.

Правовий простір може охоплювати як позитивні, так 
і негативні прояви, тому є значна різниця між норматив-
но-закріпленим правовим простором і реально існуючим. 
Як  підкреслює  Ю.  Оборотов,  «..конфлікти,  порушення, 
протистояння і конкуренція в правовій сфері визначають 
особливості відхилень від нормативно встановлених меж 
правового простору» [12, c. 25].

Правовий простір, таким чином, є сферою, що синте-
зує  суб’єктивну  і  об’єктивну  площини  буття  людини  як 
правової  істоти,  є  насиченою  суб’єктивністю  правовою 
реальністю,  правовим  життям  як  окремої  людини,  так  і 
суспільства в цілому. 

Висновки. Отож, якщо розглядати простір із діяльніс-
ної  точки  зору,  як  доволі  прагматичну  схему,  коли  мова 
йде, насамперед, про «специфічну раціональність, що вті-
люється в регулярно повторюваних практиках повсякден-
ного життя» [13, с. 108], то правовий менталітет особи як 
«певний рівень індивідуальної та суспільної свідомості, а 
також пов’язаний із нею спектр життєвих позицій, культу-
ри і моделей поведінки» [14, с. 3] охоплює ті орієнтири, у 
відповідності до яких особа і діє. 

Таким чином, правовий менталітет великою мірою де-
термінує правовий простір – сферу самосвідомості, само-
вираження особистості, що є тією соціальною реальністю, 
в якій знаходять свій вияв правові домагання, здібності ін-
дивіда, його інтенція до свободи.
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У статті досліджується правова природа гарантій адвокатської діяльності, які можна охарактеризувати як індемнітет адвоката. Аналі-
зуються погляди науковців, а також нормативне регулювання (як за українським законодавством, так і згідно з міжнародними стандарта-
ми адвокатської професії) гарантій, які становлять індемнітет адвоката. Зроблено висновок, що недоліки в побудові норм та відсутність 
належної процедури реалізації індемнітету адвоката певним чином нівелюють можливість існування надійного механізму гарантування 
діяльності адвоката.

Ключові слова: адвокат, професійна правова допомога, гарантії професійної діяльності адвоката, індемнітет адвоката.

В статье исследуется правовая природа гарантий адвокатской деятельности, которые можно охарактеризовать в качестве индем-
нитета адвоката. Анализируются взгляды ученых, а также нормативное регулирование (как по украинскому законодательству, так и в 
соответствии с международными стандартами адвокатской профессии) гарантий, которые составляют индемнитет адвоката. Сделан 
вывод, что недостатки в построении норм и отсутствие надлежащей процедуры реализации индемнитета адвоката определенным об-
разом нивелируют возможность существования надежного механизма обеспечения деятельности адвоката.

Ключевые слова: адвокат, профессиональная правовая помощь, гарантии профессиональной деятельности адвоката, индемнитет 
адвоката.

In this paper, an analysis the legal nature of the guarantees of advocacy, which can be characterized as a lawyer Indemnity. Analyzes the 
views of scientists, as well as the normative regulation (both in the Ukrainian legislation, and in accordance with international standards of the 
legal profession) of safeguards that make indemnity lawyer. It is concluded that the shortcomings in building standards and the lack of appropriate 
procedures for implementation of Indemnity lawyer, in a certain way eliminates the possibility of the existence of a reliable mechanism for the 
activities of a lawyer.

Key words: lawyer, professional legal assistance, guarantees a professional lawyer activity, lawyer indemnity.

Постановка проблеми. Без сумніву, правова допомога 
виступає одним  із найважливіших елементів у механізмі 
забезпечення прав і свобод людини й громадянина. Покла-
даючи на  адвоката  обов’язок щодо надання професійної 
правничої (правової) допомоги, держава повинна надава-
ти йому також відповідний комплекс прав і гарантій, який 
має  бути  достатнім  для  належного  надання  такої  допо-
моги. Актуальність теми дослідження зумовлюється тим, 
що  на  законодавчому  рівні  за  адвокатом  закріплюється 
значне коло гарантій здійснення його професійної діяль-
ності,  проте  відсутність  належного  механізму  реалізації 
багатьох із них фактично перетворює їх на декларативні. 
На жаль, не є винятком і правове регулювання сукупності 
таких гарантій адвокатської діяльності, які можна охарак-
теризувати як індемнітет адвоката.

Аналіз наукових публікацій. Проблема  визначення 
сутності  професійних  гарантій  адвоката,  зокрема  й  таких, 
які  можна  охарактеризувати  як  його  індемнітет,  була  пред-
метом  досліджень  низки  науковців.  Серед  учених,  які  ви-
вчали  окремі  аспекти  цієї  проблеми,  доцільно  виокремити  
Т.В. Варфоломеєву, Т.Б. Вільчик, Т.Г. Дабіжі, С.І. Доброволь-
ську, Т.С. Коваленко, О.В. Красільнікову, Р.Г. Мельниченко, 

А.В. Рагуліна, Ю.І. Стецовського, С.Ю. Суменкова, А.М. Ти-
това, Д.П. Фіолевського, О.Н. Ярмиша та інших. Водночас за-
лишається достатня кількість дискусійних питань у цій сфері.

Метою статті є дослідження сутності  гарантій адво-
катської діяльності, які можна охарактеризувати як індем-
нітет  адвоката.  Основними  завданнями  визначено  такі: 
проаналізувати  нормативне  регулювання  (як  за  україн-
ським законодавством, так і згідно з міжнародними стан-
дартами  адвокатської  професії)  гарантій,  які можна  оха-
рактеризувати  як  індемнітет  адвоката;  розкрити  погляди 
науковців, пов’язані з визначенням правової природи такої 
гарантії  адвокатської  діяльності;  на  основі  проведеного 
аналізу виявити недоліки й прогалини в правовому регу-
люванні механізму реалізації індемнітету адвоката.

Виклад основного матеріалу. Відповідно  до  п.  14  
ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську  
діяльність» [1] забороняється притягувати до криміналь-
ної  чи  іншої  відповідальності  адвоката  (особу,  стосовно 
якої  припинено  чи  зупинено  право  на  заняття  адвокат-
ською  діяльністю)  або  погрожувати  застосуванням  від-
повідальності  у  зв’язку  зі  здійсненням ним  адвокатської 
діяльності згідно із законом. Така норма дає нам можли-
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вість дійти висновку про наявність в адвоката своєрідного 
імунітету щодо  притягнення  його  до  відповідальності  у 
зв’язку зі здійсненням ним своєї професійної діяльності.

У  юридичній  літературі  таку  гарантію  називають 
ще  індемнітетом  (від  лат.  indemnatas –  не  засуджений  
[2,  с.  210]).  У  цьому  разі  заслуговує  на  увагу  позиція  
О.Н. Ярмиш, який, розглядаючи питання про депутатську 
недоторканність,  виділяє  також  такий  елемент,  як  депу-
татський індемнітет, під яким розуміє депутатську невід-
повідальність, що поширюється на діяльність депутата як 
парламентаря, а саме неможливість його притягнення до 
відповідальності за результатами голосування, за вислов-
лювання в парламенті, його діяльність в органах та поза 
ними під час здійснення депутатських функцій, внесення 
законопроектів, звернення з депутатськими питаннями й 
запитами  тощо  [3,  с.  7].  Подібної  позиції  дотримується 
А.Т. Талеубеков, який депутатський індемнітет розглядає 
як  привілей, що  полягає  в  «їх  невідповідальності  за  дії, 
вчинені ними під час виконання депутатських обов’язків 
(промова  в  парламенті,  голосування,  участь  у  комісіях 
тощо)» [4, с. 25]. Досліджує поняття «індемнітет» також 
С.Ю. Суменков, який, розглядаючи його як складову час-
тину імунітету, вказує на те, що індемнітет із самого по-
чатку заперечує будь-яку можливість настання юридичної 
відповідальності,  гарантуючи  абсолютну  невідповідаль-
ність  за  відповідні  дії  [5,  с.  18].  На  підставі  вказаного 
можна  дійти  висновку  про  доцільність  застосування  по-
няття «адвокатський індемнітет», під яким варто розуміти 
неможливість притягнути адвоката до відповідальності у 
зв’язку зі здійсненням ним своєї професійної діяльності.

Розкриття змісту вказаної гарантії певною мірою від-
бувається  в  п.  15  ч.  1  ст.  23  Закону України  «Про  адво-
катуру  та  адвокатську діяльність»,  у  якому  зазначається, 
що не можуть бути підставою для притягнення адвоката 
до відповідальності його висловлювання в справі, у тому 
числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви в засо-
бах масової  інформації,  якщо при цьому не порушують-
ся професійні обов’язки адвоката. Реалізація цієї гарантії 
адвокатської  діяльності  зумовлена  також  наявністю  ін-
ших гарантій, зокрема таких: заборони внесення подання 
слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали 
(постанови) суду щодо правової позиції адвоката в спра-
ві  (п.  10);  заборони  втручання  в  правову  позицію  адво-
ката  (п.  11);  заборони  ототожнення  адвоката  з  клієнтом  
(п. 16). Наявність гарантії, відповідно до якої не є підста-
вою  для  притягнення  адвоката  до  відповідальності  його 
висловлювання в справі, Т.Г. Дабіжа розглядає як імунітет 
адвокатського  висловлювання, що  безпосередньо  сприяє 
реалізації  основного  обов’язку  адвоката  «представляти 
законні  інтереси  своїх  довірителів,  не  побоюючись  при 
цьому бути підданим будь-якому з видів покарання за ви-
словлену ним думку» [6, с. 25]. Наявність такого імуніте-
ту безперечно відіграє важливу роль у процесі здійснен-
ня  професійної  діяльності  з  причин,  про  які  зазначають  
Ю.І. Стецовський та Г.Б. Мірзоєв: «Беручи участь у про-
цесі, адвокат змушений висловлюватись із різноманітних 
питань  справи,  і  його  думка  дає  можливість  приймати 
процесуальні рішення. Проте вона має цінність, коли ви-
ражена  вільно,  без  огляду  на  окрему  ухвалу  або  інший 
документ, який може слугувати приводом до ініціювання 
питання про відповідальність адвоката» [7, с. 66].

Необхідно звернути увагу на те, що в юридичній літе-
ратурі наявна також позиція, відповідно до якої індемнітет 
адвоката  сприймається  як  неможливість  переслідування 
адвоката за правову позицію в справі, якщо вона ґрунту-
ється на законі та відповідає фактам, зібраним у справі, а 
також у зв’язку з наданням юридичної допомоги громадя-
нам та організаціям [8, с. 179]. Ми піддаємо сумніву таку 
позицію,  оскільки  в  ній  наявне  певне  обмежене  сприй-
няття сфери дії адвокатського індемнітету (неможливістю 
переслідування адвоката за правову позицію в справі). На 

наше переконання, таке обмеження може бути зумовлене 
тільки здійсненням адвокатом своєї професійної діяльнос-
ті.  Наприклад,  індемнітет  адвоката  поширюється  також 
на випадок винесення судом або іншим органом рішення 
не на користь його клієнта, скасування чи зміну судового 
рішення  або  рішення  іншого  органу,  винесеного  в  спра-
ві,  у  якій  адвокат  здійснював  захист,  представництво  чи 
надавав  інші  види  правової  допомоги.  Відповідно  до  
ч. 3 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську  
діяльність» такий випадок не є підставою для притягнен-
ня  адвоката  до  дисциплінарної  відповідальності,  проте 
лише за умови, що при цьому адвокатом не було вчинено 
дисциплінарний проступок.

Позитивним  моментом  цієї  норми  є  те,  що  адвокат 
звільняється  від  дисциплінарної  відповідальності  за 
вказані  наслідки  (наприклад,  прийняття  рішення  не  на 
користь його клієнта), якщо при цьому ним не було вчи-
нено дії, що містять  ознаки дисциплінарного проступку. 
І справді, якщо програш адвокатом справи зумовлений не-
виконанням або неналежним виконанням ним своїх про-
фесійних обов’язків (наприклад, пропуск ним судових за-
сідань без поважних причин), такі діяння містять ознаки 
дисциплінарного проступку, а тому положення про адво-
катський індемнітет не можуть до нього застосовуватись. 
Зовсім інша справа, коли такі наслідки (винесення судом 
або  іншим органом рішення не на користь його клієнта, 
скасування чи зміна судового рішення або рішення іншого 
органу, винесеного в справі, у якій адвокат здійснював за-
хист, представництво чи надавав інші види правової допо-
моги) не  залежали від професійності  та добросовісності 
здійснення адвокатом своєї діяльності. Варто погодитись 
із твердженням С.І. Добровольської, яка зазначає: «За сум-
лінного виконання адвокатом своїх обов’язків прийняття 
судом рішення (винесення вироку) не на користь клієнта 
навряд чи може бути поставлене йому в провину» [9, с. 5].  
У такому разі до адвоката має бути застосовано положен-
ня про індемнітет, і він не може бути притягнутий до жод-
ного виду дисциплінарної відповідальності.

Наявність  цієї  норми  в  українському  законодавстві  є 
превентивною  умовою,  яка  із  самого  початку  заперечує 
будь-яку  можливість  настання  дисциплінарної  відпові-
дальності адвоката, якщо ним при цьому не було вчинено 
дисциплінарний проступок. Зауважимо, що вказана норма 
успішно застосовується також у практиці кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій. Так, у рішеннях Вищої кваліфі-
каційно-дисциплінарної  комісії  адвокатури №  I-021/2014 
від 24 січня 2014 р. [10], № І-010/2015 від 30 січня 2015 р.  
[11], № V-010/2015  від  28  травня  2015 р.  [12]  основною 
підставою, що слугувала відмовою в притягненні адвока-
та до дисциплінарної відповідальності, є саме положення 
про дисциплінарний індемнітет адвоката.

Наголосимо на тому, що положення про індемнітет ад-
воката містяться також у міжнародних актах про адвокату-
ру. Так, у ч. 4 Принципу I (Загальні принципи свободи про-
фесійної діяльності адвокатів) Рекомендації № R(2000)21 
про свободу здійснення професії адвоката [13] зазначаєть-
ся, що  адвокати  не  повинні  страждати  від  наслідків  або 
наражатись на небезпеку будь-яких санкцій чи тиску, коли 
вони  діють  відповідно  до  своїх  професійних  стандартів. 
Крім  цього,  в Основному  положенні  про  роль  адвокатів 
[14] (відповідно, і в Основних принципах, які стосуються 
ролі юристів [15]), а саме в п. 20, вказується на те, що ад-
вокат повинен мати кримінальний і цивільний імунітет від 
переслідувань за заяви, що стосуються справи, зроблені в 
письмовій  чи  усній формі  за  сумлінного  виконання  сво-
го обов’язку та здійснення професійних обов’язків у суді, 
трибуналі чи іншому юридичному або адміністративному 
органі. З метою забезпечення такого імунітету уряди ма-
ють  забезпечити адвокатам виключення можливості під-
давати  покаранню  або  погрожувати  його  застосуванням 
та  можливості  обвинувачення,  адміністративних,  еконо-
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мічних та інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до 
визнаних професійних обов’язків, стандартів та етичних 
норм (п. 16).

Аналіз положень вказаних актів свідчить про наявність 
певних  обмежень  реалізації  такої  гарантії,  як  індемнітет 
адвоката. Так, можливість її реалізації зумовлюється лише 
випадками, коли адвокати діють «відповідно до своїх про-
фесійних стандартів», «відповідно до визнаних професій-
них обов’язків, стандартів та етичних норм» та «за сумлін-
ного виконання свого обов’язку й здійснення професійних 
обов’язків».  В  українському  законодавстві  застосування 
індемнітету адвоката пов’язується зі здійсненням ним ад-
вокатської діяльності згідно із законом (п. 14 ч. 1 ст. 23 За-
кону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») 
та з непорушенням його професійних обов’язків (п. 15 ч. 1 
ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність»). Щодо вказаного п. 15 ч. 1 ст. 23 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (неможливості 
притягнення адвоката до відповідальності за його вислов-
лювання в справі) слушним є зауваження Д.П. Фіолевсько-
го: «Нечітко сформульована в Законі суб’єктивна сторона 
інкримінованого адвокату можливого «злочину» як привід 
притягнення його до кримінальної відповідальності. Тобто 
не зовсім чітко виражена суть явища, на яке буде поширю-
ватись  заборона  дій,  проголошених цим пунктом Закону. 
Ідеться  про  якусь  конкретну  дію,  вчинену  адвокатом під 
час здійснення ним своїх обов’язків, чи такою підставою 
є  саме  здійснення своїх обов’язків? Якщо останнє,  то це 
просто  надуманий  привід  для  дискусії.  Якщо  перше,  то 
тільки суд зможе дати оцінку конкретним діям, учиненим у 
зв’язку зі здійсненням адвокатом своїх обов’язків чи поза 
його межами» [16, с. 163]. На нашу думку, з огляду на на-
явність таких загальних фраз, як «якщо при цьому не по-
рушуються професійні обов’язки адвоката», «здійсненням 
ним  адвокатської  діяльності  згідно  із  законом»,  які  роз-
глядаються  як  обмеження  для  застосування  індемнітету 
адвоката,  а  також  з  огляду  на  відсутність  механізму  для 
встановлення наявності чи відсутності вказаних обмежень 
певним  чином  нівелюється  можливість  існування  надій-
ного механізму гарантування діяльності адвоката у сфері 
реалізації положень щодо такого індемнітету. Це зумовле-
но тим, що в такому разі чітко не зрозуміло, по-перше, у 
чому саме полягатиме таке «правопорушення» адвоката, а 
по-друге, до компетенції якого органу (суду, кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії адвокатури тощо) буде віднесе-
но вирішення питання про наявність чи відсутність такого 
правопорушення?

Питання  про  притягнення  адвоката  до  відповідаль-
ності за його висловлювання в справі досліджував також 
А.В.  Рагулін,  який  на  основі  аналізу  міжнародно-право-
вих норм, законодавства, матеріалів наукових досліджень 
і  правозастосовної  практики  доходить  такого  висновку: 
«Відповідальність  адвоката  за  висловлену  під  час  здій-
снення професійної діяльності думку в сенсі відповідаль-
ності саме за факт висловлювання думки та за смисловий 
зміст  думки  неможлива.  При  цьому  можлива  відпові-
дальність за недотримання адвокатом професійних стан-
дартів,  пов’язаних  із  формою  вираження  своєї  думки»  
[17, с. 137]. Крім цього, слушним є зауваження науковця 
про  те, що  оскільки  вирішення  питання  про  те,  чи  діяв 
адвокат відповідно до  законодавства про  адвокатуру, на-
лежить  до  компетенції  органів  адвокатського  самовря-
дування,  то  й  притягнення  адвоката  до  відповідальності 
за  використання  некоректної  форми  висловлювання  до-
пускається тільки за наявності рішення про притягнення 
адвоката  до  дисциплінарної  відповідальності.  Ми  роз-
діляємо таку позицію вченого, оскільки, на нашу думку, 
вирішувати питання про невиконання або неналежне ви-
конання адвокатом своїх професійних обов’язків, про по-
рушенням ним правил адвокатської етики, розголошення 
адвокатської  таємниці  мають  виключно  органи  адвокат-

ського самоврядування. Проте за умови вчинення адвока-
том  правопорушення  іншого  виду,  яке  виходить  за межі 
його професійної діяльності, адвокатський індемнітет на 
такі  діяння  не  поширюється,  а  тому  адвокат  може  бути 
притягнутий до відповідальності в загальному порядку.

Як уже зазначалося, реалізація індемнітету адвоката зу-
мовлена також наявністю інших гарантій, зокрема таких: 
заборони внесення подання слідчим, прокурором, а також 
винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо право-
вої позиції адвоката в справі (п. 10); заборони втручання 
в правову позицію адвоката (п. 11); заборони ототожнен-
ня  адвоката  з  клієнтом  (п.  16). Що  стосується  гарантій, 
які  передбачені п.  п.  10  та  16,  то  з  огляду на близькість 
їх сутності позитивним є положення проекту Закону про 
внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та ад-
вокатську діяльність» та деяких інших законодавчих актів 
України (щодо статусу і гарантій адвокатської діяльності 
та формування й роботи органів адвокатського самовряду-
вання) [18], за яким вони розглядаються як одна гарантія –  
«забороняється втручання в правову позицію адвоката та 
ототожнення адвоката з клієнтом».

У цьому разі  варто  звернути увагу на  те, що  заборо-
на ототожнювати адвоката з клієнтом передбачена також 
у п. 7 Стандартів незалежності юридичної професії Між-
народної асоціації юристів [19], де зазначається, що юрист 
не має ототожнюватись уповноваженими структурами або 
громадськістю з клієнтом чи справою клієнта, які б пози-
тивні чи негативні думки не могли б бути цим викликані. 
Така ж норма закріплюється в уже згадуваних Основних 
положеннях про роль адвокатів [14] та Основних принци-
пах, які стосуються ролі юристів [15], згідно з якими ад-
вокати (відповідно, і юристи) не мають ідентифікуватись 
із клієнтами та  їх справами у  зв’язку з виконанням про-
фесійних  обов’язків  (п.  18).  Аналізуючи  таку  гарантію, 
варто  звернути  увагу  на  твердження  Р.Г.  Мельниченко, 
який вказує на необхідність виходити з того, що «адвокат 
у процесі є своєрідним другим голосом свого клієнта. Ви-
кладаючи  будь-які  факти,  він  робить  це  не  від  власного 
імені, а від імені свого довірителя. І тому притягнення ад-
воката до відповідальності за виклад недостовірних фак-
тів буде те саме, що кусання палиці, яку тримає в руках 
особа,  яка  захищається»  [20,  с.  31]. Ми розділяємо  таку 
позицію, оскільки на адвоката не покладається обов’язок 
перевіряти надані його клієнтом докази. Відповідно до по-
ложення ч. 2.4 ст. 43 Правил адвокатської етики [21] адво-
катові забороняється посилатись у суді на подані клієнтом 
докази, щодо яких йому відомо, що вони є неправдивими. 
На  нашу  думку,  більш  вдалою  є  позиція  російського  за-
конодавця, який у ч. 7 ст. 10 Кодексу професійної етики 
адвоката [22] закріплює чітке правило про те, що під час 
виконання доручення адвокат виходить  із презумпції до-
стовірності документів та  інформації, представлених до-
вірителем, і не проводить їх додаткову перевірку.

Що  стосується  такої  гарантії,  як  заборона  втручання 
в правову позицію адвоката, то вона певним чином пере-
плітається  із  забороною  будь-яких  втручань  і  перешкод 
у  здійснення  адвокатської  діяльності  та,  на  жаль,  також 
позбавлена належного механізму реалізації, що вказує на 
фактично декларативний її характер. Про низку таких ви-
падків намагання втручатись у правову позицію адвоката 
вказується у Звіті про порушення прав адвокатів та гаран-
тій  адвокатської  діяльності  в  Україні  (2013–2016  роки) 
[23]. Однак необхідно звернути увагу також на наявність 
рішень кваліфікаційно-дисциплінарних комісій [24], яки-
ми на підставі такої гарантії було відмовлено в порушенні 
дисциплінарної справи щодо адвоката. У цьому разі вар-
то зауважити, що заборона втручання в правову позицію 
адвоката стосується всіх учасників, які вступають у пра-
вовідносини з ним, у тому числі й суду. Тому слушною є 
позиція низки науковців, які зазначають: «Суд не має пра-
ва давати адвокату вказівки щодо необхідності здійснен-
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ня тих чи інших дій інакше, як у порядку, встановленому 
законом,  обговорювати дії  адвоката,  давати  їм оцінку  як 
правильним чи неправильним. Суд не повинен впливати 
на позицію адвоката як шляхом переконання, так і за до-
помогою погроз (наприклад, прийняти рішення на користь 
іншої сторони, притягнути адвоката до юридичної відпо-
відальності тощо)» [25, с. 8].

У юридичній літературі наявні також позиції науков-
ців, які відображають негативне ставлення до індемнітету 
адвоката. Так, А.М. Титов ставить під сумнів доцільність 
існування тези про те, що адвокат не може бути притягну-
тий до будь-якої відповідальності за висловлювання, здій-
снені  ним під  час  адвокатської  діяльності,  ставлячи при 
цьому таке питання: «Чому адвокат не має відповідати, на-
приклад, за наклеп, образу, і чи є таке положення взагалі 
гарантією адвокатської діяльності?» [26, с. 87]. Т.Б. Віль- 
чик вказує: «Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» фактично унеможливлює притягнення адвока-
тів до цивільно-правової відповідальності, зокрема, у ви-
падку необхідності відшкодування збитків, завданих клі-
єнту порушенням адвокатом своїх зобов’язань» [27, с. 119].  
Наявність  подібної  норми  в  російському  законодавстві 
О.О. Сізов  розглядає  як  таку, що  «може  спричинити  аб-
солютну безкарність адвокатів за прояви ними незаконної 
й  аморальної поведінки»  [28,  с.  64]. Є також позиція,  за 
якою відсутність підстави для наділення адвоката  таким 
правовим привілеєм, як індемнітет, обґрунтовується пере-
важно тим, що ним повинні наділятись виключно депута-
ти парламенту та судді, оскільки лише вони повинні мати 
таку  правову  гарантію,  необхідність  якої  зумовлена  на-
самперед принципом розподілу влади [29, с. 138].

Ми не розділяємо такі позиції науковців, оскільки на-
явність  адвокатського  індемнітету  є  необхідною умовою 
для  забезпечення  належного  функціонування  інституту 
адвокатури.  Слушним  у  цьому  разі  є  приклад,  який  на-
водить Р.Г. Мельниченко, звертаючи увагу на те, що один 
із  судових прецедентів Англії  закріпив правило,  за  яким  
адвокат не має наражатись на небезпеку стати відповіда-
чем за позовами, поданими проти нього у зв’язку зі сказа-

ним у процесі  захисту. Учений продовжує:  «Навіть най-
більш сумлінний адвокат може побоюватись потенційних 
позовів  проти  нього,  тому  набагато  правильніше  надати 
йому якомога більше свободи, навіть допускаючи думку, 
що цією свободою будуть користуватись і недобросовісні 
адвокати  з  навмисними цілями»  [20,  с.  30–31]. На  нашу 
думку,  необхідність  існування  такого  індемнітету  зумов-
люється тим, що, по-перше, у своїй професійній діяльності 
адвокат певним чином «протистоїть інтересам» працівни-
ків суду та правоохоронних органів, а по-друге, прийняття 
рішення  не  на  користь  клієнта  природно може  виклика-
ти  в  останнього  відчуття  розчарування й  роздратування, 
що може реалізуватись, зокрема, у поданні позову до суду 
або  ж  скарги  до  кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії. 
Необхідно  врахувати  також  твердження М.В.  Кравченко 
про те, що «достатніх підстав для закріплення в законі по-
ложення про неможливість відповідальності  адвокатів,  а 
тим більше матеріальної, за вчинені правопорушення не-
має та бути не може» [30, с. 133]. Тобто не варто забувати, 
що  законодавець  поширює  дію  такого  індемнітету  лише 
на випадки здійснення адвокатом своєї професійної діяль-
ності відповідно до норм законодавства, в іншому разі він 
підлягає відповідальності на загальних підставах.

Висновки. З огляду на викладене можна стверджува-
ти, що положеннями Закону України «Про адвокатуру та 
адвокатську діяльність» закріплено досить позитивні нор-
ми, якими передбачається  існування  індемнітету адвока-
та як гарантії його професійної діяльності. На жаль, такі 
положення закону не позбавлені недоліків. Насамперед це 
полягає в тому, що індемнітет адвоката встановлюється не 
однією нормою Закону України «Про адвокатуру та адво-
катську діяльність», що не підвищує рівень гарантування 
професійної  діяльності  адвоката,  а,  навпаки,  ускладнює 
можливість його реалізації. Крім цього, недоліки в побу-
дові норм, що передбачають  існування адвокатського  ін-
демнітету,  зокрема й щодо використання загальних фраз 
і відсутності належної процедури його реалізації, певним 
чином нівелює можливість існування надійного механізму 
гарантування діяльності адвоката.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 липня 2012 р. № 5076-VI // Офіційний вісник України. – 2012. –  

№ 62. – Ст. 17.
2. Петрученко О.А. Латинско-русский словарь / О.А. Петрученко. – 9-е изд., испр. – М. : Издание товарищества «В.В. Дуленов,  

Наследники Бр. Салаевых», 1914. – 810 с.
3. Ярмиш О.Н. Доторканна недоторканність, або примхи українського парламентаризму / О.Н. Ярмиш, А.О. Червяцова // Правовий 

тиждень. – 2008. – № 16. – С. 7–10.
4. Толеубеков А.Т. Конституционно-правовой статус Парламента Республики Казахстан : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : спец. 

12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право» / А.Т. Толеубеков. – М., 2015. – 36 с.
5. Суменков С.Ю. Привилегии и иммунитеты как общеправовые категории : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.01  

«Теория и история права и государства; история правовых учений» / С.Ю. Суменков. – Саратов, 2002. – 26 с.
6. Дабижа Т.Г. Иммунитет адвокатского высказывания / Т.Г. Дабижа // Адвокатская практика. – 2012. – № 5. – С. 25–27.
7. Стецовский Ю.И. Профессиональный долг адвоката и его статус : [монография] / Ю.И. Стецовский, Г.Б. Мирзоев. – М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – 159 с.
8. Коваленко Т.С. Дисциплінарна відповідальність адвоката: дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.10 / Т.С. Коваленко. – К., 2010. – 

243 с.
9. Добровольская С.И. Адвокат страхует ответственность / С.И. Добровольская // Домашний адвокат. – 2007. – № 8. – С. 4–5.
10. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 24 січня 2014 р. № I-021/2014 [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу : http://vkdka.org/rishennya-i-0212014/.
11. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 30 січня 2015 р. № I-010/2015 [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу : http://vkdka.org/rishennya-i-0102015/.
12. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28 травня 2015 р. № V-010/2015 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://vkdka.org/rishennya-v-0102015.
13. Recommendation № R(2000)21 of the Committee of Ministers to member States on the freedom of exercise of the profession of lawyer, 

adopted by the Committee of Ministers on 25 October 2000 at the 727th meeting of the Ministers’ Deputies [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=533749&SecMode=1&DocId=
370286&Usage=2.

14. Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам від 1 серпня 1990 р. [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_835.

15. Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the 
Treatment of Offenders (Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ohchr.org/EN/
ProfessionalInterest/Pages/RoleOfLawyers.aspx.

16. Фіолевський Д.П. Адвокатура : [підручник] / Д.П. Фіолевський. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Алерта, 2014. – 624 с.



288

№ 4 2016
♦

17. Рагулин A.B. Проблемные вопросы правовой регламентации профессионального права адвоката на запрет привлечения к ответ-
ственности за мнение, выраженное при осуществлении адвокатской деятельности / А.В. Рагулин // Вестник Евразийского национального 
университета имени Л.Н. Гумилева. Серия «Юридические науки». – 2011. – № 3(9). – С. 131–138.

18. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та деяких інших законодавчих 
актів України (щодо статусу і гарантій адвокатської діяльності та формування і роботи органів адвокатського самоврядування) від 4 лю-
того 2015 р. № 1794-1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53817.

19. Standards for the independence of the legal profession, adopted by the IBA on 7 September 1990 in New York [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx.

20. Мельниченко Р.Г. Об иммунитете устного высказывания адвоката / Р.Г. Мельниченко // Адвокат. – 2005. – № 9. – С. 29–32.
21. Правила адвокатської етики, затверджені Установчим з’їздом адвокатів України від 17 листопада 2012 р. [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу : http://vkdka.org/pravil-advokatskoji-etiki/.
22. Кодекс профессиональной этики адвоката, принят Первым Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 г. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.fparf.ru/documents/normative_acts/1059/.
23. Рішення Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 18 січня 2013 р. № I-001/2013 [Електронний ресурс]. – Ре-

жим доступу : http://vkdka.org/rishennya-ii-0012013-2/.
24. Звіт про порушення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності в Україні (2013–2016 роки), затверджений рішенням Ради 

адвокатів України від 26 лютого 2016 р. № 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unba.org.ua/assets/uploads/news/publikacii/
buklet-zvit-porushennya.pdf.

25. Адвокатура в Российской Федерации : [учеб. пособие] / [А.В. Гриненко, Ю.А. Костанов, С.А. Невский] ; под ред. А.В. Гриненко. – М. :  
ТК «Велби», 2003. – 192 c.

26. Титов А.М. До питання про гарантії адвокатської діяльності / А.М. Титов // Матеріали VII звітної науково-практичної конференції 
науково-педагогічних працівників, курсантів і студентів Кримського юридичного інституту Національного університету внутрішніх справ : 
у 2 ч. – Сімферополь : Ельніо, 2005. – Ч. 1. – С. 83–90.

27. Вільчик Т.Б. Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів / Т.Б. Вільчик // Інформація і право. – 2015. – № 3. –  
С. 115–122. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Infpr_2015_3_19.

28. Сизов А.А. Гарантии добросовестной адвокатской деятельности в уголовном процессе / А.А. Сизов // Духовная ситуация време-
ни. Россия XXI век. – 2015. – № 2(5). – С. 64–65.

29. Красильников А.В. Уголовно-процессуальные привилегии отдельных категорий лиц : дисс. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / 
А.В. Красильников. – М., 2006. – 242 с.

30. Кравченко М.В. Щодо відповідальності адвокатів за порушення зобов’язань за договором з надання правової допомоги /  
М.В. Кравченко // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. – 2014. – № 3. – С. 130–134. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2014_3_27.



289

Порівняльно-аналітичне право
♦

УДК 35.078.3

АДМІНІСТРАТиВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАхиСТУ ПЕРСОНАЛьНих ДАНих, 
ЩО МІСТЯТьСЯ В ЕЛЕКТРОННих ОФІЦІЙНих РЕЄСТРАх В УКРАїНІ

adMINISTraTIVE aNd LEgaL rEgULaTION Of PErSONaL daTa CONTaINEd 
IN ELECTrONIC OffICIaL rEgISTrIES IN UKraINE

Ільницький М.П.,
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та європейського публічного права юридичного факультету
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

Статтю присвячено проблематиці адміністративно-правового регулювання захисту персональних даних, що містяться в електро-
нних офіційних реєстрах в Україні. Визначено адміністративно-правові засади захисту персональних даних, що містяться в електронних 
офіційних реєстрах України. Визначено основні проблеми й перспективи розвитку адміністративно-правового регулювання захисту пер-
сональних даних, що містяться в електронних офіційних реєстрах в Україні. Проаналізовано Стратегію кібербезпеки України.

Ключові слова: електронний уряд, електронне урядування, електронні реєстри, публічне управління, адміністративна реформа, 
захист персональних даних.

Статья посвящена проблематике административно-правового регулирования защиты персональных данных, содержащихся в 
электронных официальных реестрах в Украине. Определены административно-правовые основы защиты персональных данных, со-
держащихся в электронных официальных реестрах Украины. Определены основные проблемы и перспективы развития администра-
тивно-правового регулирования защиты персональных данных, содержащихся в электронных официальных реестрах в Украине. Про-
анализирована Стратегия кибербезопасности Украины.

Ключевые слова: электронное правительство, электронное управление, электронные реестры, публичное управление, админи-
стративная реформа, защита персональных данных.

The article is devoted to the problems of administrative and legal regulation of protection of personal data contained in electronic official regis-
ter in Ukraine. The basic of the administrative and legal principles of protection of personal data contained in electronic official register in Ukraine 
is analyzed. The main problems and prospects of development of administrative and legal regulation of protection of personal data contained in 
electronic official register in Ukraine are determined. Analyzed Cybersecurity Strategy of Ukraine.

Key words: e-governance, e-government, electronic registers, public administration, administrative reform, protection of personal data.

У  контексті  сучасних  євроінтеграційних  процесів 
України,  адміністративної  реформи,  розвитку  концепції 
електронного  врядування  в Україні,  реформування  зако-
нодавства України у сфері публічного управління, еволю-
ції громадянського суспільства, потреби в удосконаленні 
захисту персональних даних, розвитку електронних офі-
ційних  реєстрів,  стрімкого  розвитку  інформаційних  тех-
нологій важливого значення набуває дослідження пробле-
матики  адміністративно-правового  регулювання  захисту 
персональних даних, що містяться в електронних офіцій-
них реєстрах в Україні.

Вивчення адміністративно-правового регулювання за-
хисту  персональних  даних, що  містяться  в  електронних 
офіційних  реєстрах  в  Україні,  має  важливе  практичне 
значення для подальшої євроінтеграції України, розвитку 
електронного врядування в Україні, ефективного функці-
онування органів публічної влади в Україні, а також удо-
сконалення практики діяльності уповноважених суб’єктів. 
Унаслідок  цього  дослідження  проблематики  адміністра-
тивно-правового  регулювання  захисту  персональних  да-
них,  що  містяться  в  електронних  офіційних  реєстрах  в 
Україні, є важливим для розвитку науки адміністративно-
го права та науки інформаційного права. Саме тому автор 
статті має на меті охарактеризувати проблематику адміні-
стративно-правового  регулювання  захисту  персональних 
даних, що містяться в електронних офіційних реєстрах в 
Україні. Завдання публікації є такими: визначити адміні-
стративно-правові засади захисту персональних даних, що 
містяться в електронних офіційних реєстрах в Україні; ви-
значити основні проблеми й перспективи розвитку адміні-
стративно-правового  регулювання  захисту  персональних 
даних, що містяться в електронних офіційних реєстрах в 
Україні; проаналізувати Стратегію кібербезпеки України.

Проблематика  адміністративно-правового  регулюван-
ня захисту персональних даних, що містяться в електро-

нних офіційних реєстрах в Україні, є актуальною, а окремі 
її аспекти були предметом розгляду багатьох сучасних на-
уковців, зокрема В. Брижка, І. Куспляка, А. Стародубцева, 
В. Цимбалюка та М. Швеця.

Сучасний розвиток інформаційного суспільства в умо-
вах правової й демократичної держави зумовлює широке 
використання  інформаційно-комунікаційних  технологій 
у  системі  публічного  управління,  зокрема,  упроваджен-
ня  електронних  офіційних  реєстрів  у  сфері  публічного 
управління в Україні.

Інтенсивний розвиток новітніх технологій у сфері ко-
мунікацій,  глобальні  інтеграційні  процеси,  становлення 
інформаційного  суспільства  викликають  пильну  увагу 
до можливостей  впливу на  індивідуальну  та масову  сві-
домість,  актуалізують  проблему  правового  регулюван-
ня суспільних відносин у  галузі  інформаційної політики  
[1, с. 5]. З-поміж них важливе значення мають різні елек-
тронні  бази  даних,  зокрема  геоінформаційних,  юридич-
них, військових, економічних та інших.

Прикладом  успішного  використання  ресурсів  гео-
інформаційних  даних  є мережа  географічної  інформації, 
яка функціонує  в США та  забезпечує  безпосередній  до-
ступ до останніх актуальних карт, що відповідають даним, 
і пов’язаних із ними послуг. Наприклад, регіональна рада 
уряду в штаті Орегон підтримує використання геоінфор-
маційної  системи  разом  із  веб-технологіями  в  розвитку 
промисловості  й  туризму,  а  також  під  час  розміщення 
відомостей  про  житло  на  веб-сайті  штату.  Закордонна 
практика  свідчить  про  те,  що  для  розвитку  ефективної 
державної  системи  управління  технології  застосування 
геоінформаційних проектів із підключенням до мережі Ін-
тернет мають велике майбутнє [2, с. 136].

Однак у контексті розвитку електронного врядування 
важливе  значення  має  адміністративно-правове  регулю-
вання захисту персональних даних, що містяться в елек-
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тронних  офіційних  реєстрах  в Україні. Аналізуючи  пра-
вове регулювання безпеки державних реєстрів, не можна 
оминути  увагою  проблему  захисту  персональних  даних, 
що містяться в цих реєстрах.

28  січня  1981  р.  Радою  Європи  прийнята  Конвенція 
№ 108 «Про захист осіб у зв’язку з автоматизованою об-
робкою  персональних  даних»  [3].  Ця  конвенція  стала 
першою спробою створення єдиного міжнародного зако-
нодавчого акта, який мав би на меті захист персональних 
даних.  Цей  документ  спрямований  на  об’єднання  країн 
світу для визначення основних вимог до передачі індиві-
дуальної інформації про людину у всесвітньому електро-
нному просторі, тобто створення низки правил, які стають 
обов’язковими під час обробки персональних даних.

Іншими  документами,  завданням  яких  є  посилення 
вимог  до  захисту  персональних  даних,  стали  Директи-
ва  №  2002/20/ЄС  Європейського  Парламенту  і  Ради  від 
7 березня 2002 р. про дозвіл для мереж і послуг електро-
нних засобів зв’язку (Директива про дозвіл) [4], Директива  
№ 2002/22/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 7 бе-
резня 2002 р. про універсальну послугу та права користува-
чів стосовно мереж і послуг електронного зв’язку (Директи-
ва про універсальну послугу) [5] та Директива № 2009/136/
ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС від 25 листопада 
2009 р. [6], що вносила зміни до низки раніше ухвалених 
документів, які регулюють діяльність у цій сфері.

Для  європейської  спільноти  це  законодавство  стало 
основними  інструментами для захисту персональних да-
них. Однією із цілей зазначених правових інструментів є 
майбутнє  створення  європейської  зони вільного руху  ін-
формації У свою чергу Україна у світлі євроінтеграційних 
сподівань ухвалила 1 червня 2010 р. Закон України «Про 
захист персональних даних» [7].

Сфера захисту персональних даних на сучасному етапі 
розвитку нашої держави стає дедалі актуальнішою, пріо-
ритетною для влади країни, особливо в умовах європей-
ської  інтеграції  України. Про  це  свідчить  положення  ст. 
15  («Захист  персональних  даних»)  Угоди  про  асоціацію 
між Україною  та  Європейським Союзом  (далі  –  ЄС),  за 
якою  «сторони  домовились  співробітничати  з  метою  за-
безпечення належного рівня захисту персональних даних 
відповідно  до  найвищих  європейських  та  міжнародних 
стандартів» [8].

Пріоритетність  захисту  персональних  даних  також 
підтверджується положенням ст. 129 Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС, у якій зазначається: «Кожна Сторона 
вживає адекватні спеціальні заходи з метою захисту права 
на приватне життя та основоположних прав і свобод люди-
ни, зокрема, у зв’язку з передачею персональних даних».

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персо-
нальних даних» персональні дані – це відомості чи сукуп-
ність  відомостей  про  фізичну  особу,  яка  ідентифікована 
або може бути конкретно ідентифікована. Водночас сучас-
не законодавство України не завжди узгоджується з нор-
мами Закону України «Про захист персональних даних». 
Так, відповідно до ст. 341 Закону України «Про дорожній 
рух»  [9]  інформація про  зареєстровані  транспортні  засо-
би та їх власників, що міститься в Єдиному державному 
реєстрі, є відкритою й доступною. При цьому відповідно 
до  чинних  положень  вказаного  закону  державний  облік 
зареєстрованих транспортних засобів включає в себе про-
цес реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та 
передачі  інформації  про  зареєстровані  транспортні  засо-
би та  їх власників. Відповідна  інформація про власників 
містить також персональні дані (паспортні дані, реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків тощо).

Аналогічні за змістом норми щодо відкриття інформа-
ції, що міститься в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно  (паспортні  дані  власника,  його  реєстра-
ційний номер облікової картки платника податків,  індек-
сний  номер  свідоцтва  про  право  власності  на  нерухоме 

майно тощо) та Державному земельному кадастрі (зокре-
ма,  паспортні  дані  власника,  його  реєстраційний  номер 
облікової  картки платника податків),  наявні  в  ч.  2  ст.  28 
Закону України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та  їх обтяжень» [10] та ст. 36 Закону 
України «Про державний земельний кадастр» [11].

При цьому зазначені норми не визначають чіткий пе-
релік відомостей (завдяки вживанню конструкції «інфор-
мація з <…> реєстру є відкритою та загальнодоступною»), 
що складатимуть поширювану інформацію, або положен-
ня щодо захисту персональних даних, що містяться в цих 
реєстрах.

Таким  чином,  вказане  законодавство  опосередковано 
позбавляє статусу конфіденційної щонайменше інформа-
цію про паспортні дані та реєстраційний номер облікової 
картки платника податків – ключові персональні дані, за-
вдяки  яким  будь-яку  особу  можна  ідентифікувати.  При 
цьому, оскільки відповідна інформація позбавлена стату-
су конфіденційної, її подальше використання (поширення) 
сторонніми особами вважатиметься правомірним.

Натомість Конституційний Суд України у Рішенні від 
20 січня 2012 р. № 2-рп/2012 [13], даючи офіційне тлума-
чення положень ч. ч. 1, 2 ст. 32 Конституції України [12] в 
системному зв’язку з ч. 2 ст. 34 Основного Закону України, 
дійшов висновку, що збирання, зберігання, використання 
й поширення державою, органами місцевого  самовряду-
вання,  юридичними  або  фізичними  особами  конфіден-
ційної  інформації  про особу без  її  згоди  є  втручанням у 
її особисте та сімейне життя, яке допускається винятково 
у визначених законом випадках і лише в інтересах націо-
нальної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, передбачений законодавством механізм 
щодо відкритості  інформації про фізичних осіб (так зва-
ної  конфіденційної  інформації,  персональних  даних  чи 
інформації  з  обмеженим доступом), що міститься у  вка-
заних реєстрах, не узгоджується з конституційною модел-
лю захисту й гарантування прав і свобод громадян (ст. 32 
Конституції України),  а  також  із Конвенцією про  захист 
прав людини  і основоположних свобод 1950 р.  (ст. ст. 8, 
10), Конвенцією про захист осіб у зв’язку з автоматизова-
ною обробкою персональних даних, ст. 11 Закону України 
«Про інформацію», ст. 6 Закону України «Про захист пер-
сональних даних» та ст. 6 Закону України «Про доступ до 
публічної інформації».

Варто також звернути увагу на ту обставину, що в про-
цесі  інтеграції України в європейське співтовариство ак-
туальності набувають питання зберігання інформації в єв-
ропейських базах даних. Зокрема, мова йде про такі бази 
даних, як ШІС (SIS – шенгенська інформаційна система), 
МІС (CIS – митна інформаційна система) та ВІС (VIS – ві-
зова інформаційна система).

Новітня практика Європейського суду з прав людини 
демонструє формування нових концепцій у сфері захисту 
баз  даних,  наприклад,  перенесення  даних  та  право  бути 
забутим або, інакше кажучи, право суб’єкта інформації за-
перечувати проти подальшої обробки його персональних 
даних та обов’язок розпорядника даних видалити інфор-
мацію, якщо вона перестає бути потрібною для цілей пе-
реробки [14].

Можливість захисту інформації, що міститься в право-
вих актах, передбачена ст. 6 Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» [15], відповідно до якої публіч-
ною інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, 
таємна та службова інформація. Ця норма кореспондуєть-
ся із ч. 1 ст. 20 Закону України «Про інформацію» [16], за 
порядком доступу інформація поділяється на відкриту та 
інформацію з обмеженим доступом.

Водночас законодавець окремо в ч. 7 ст. 6 Закону Укра-
їни «Про доступ до публічної інформації» підкреслив, що 
обмеженню доступу підлягає  інформація, а не документ. 
Якщо документ містить інформацію з обмеженим досту-
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пом,  для ознайомлення надається  інформація,  доступ до 
якої необмежений.

Норму про  захист  інформації  з обмеженим доступом 
можемо знайти також у ст. 15 Закону України «Про елек-
тронні  документи  та  електронний  документообіг»  від  
22 травня 2003 р.  [17], відповідно до якої суб’єкти елек-
тронного  документообігу,  які  здійснюють  його  на  дого-
вірних  засадах,  самостійно  визначають  режим  доступу 
до  електронних  документів,  що  містять  конфіденційну 
інформацію, та встановлюють для них систему (способи) 
захисту. Законодавець зазначає, що в інформаційних, теле-
комунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систе-
мах, які забезпечують обмін електронними документами, 
що містять державні  інформаційні ресурси або  інформа-
цію  з  обмеженим  доступом,  має  забезпечуватись  захист 
цієї інформації відповідно до законодавства.

Документам,  що  містять  інформацію,  яка  становить 
службову  інформацію, присвоюється гриф «Для службо-
вого  користування».  Українські  дослідники  зазначають, 
що категорія  службової  інформації не  є  виключно поро-
дженням  вітчизняної  юридичної  доктрини.  За  даними 
низки  досліджень,  більшість  юрисдикцій  розвинених 
держав  використовують  систему  обмеження  в  доступі 
до  інформації  з  такою  (або  схожою) назвою для  захисту 
внутрішньосистемної інформації у своїх державних адмі-
ністраціях. До  таких  держав  належать,  зокрема,  Іспанія, 
Німеччина,  Франція  та  США.  Так,  у  Німеччині  факти, 
відомості, що потребують  збереження секретності, неза-
лежно від форми їх оформлення (вирішенням державних 
установ або за їх розпорядженням) можуть мати гриф се-
кретності «VSnurfurdendienstgebrauch» («Для службового 
користування»). У США під режим службової інформації 
підпадають також відомості – складники комерційної та-
ємниці, інформація про різні ноу-хау, що отримується по-
садовою особою в процесі здійснення нею своїх посадо-
вих повноважень, досліджень чи розслідувань, з доповіді 
або  звіту  тощо.  У  наведених  державах  за  неправомірне 
розповсюдження  таких  відомостей  встановлена  кримі-
нальна відповідальність.

Отже, хоча законодавець не надає визначення службо-
вої інформації як правничого терміна, він детально описує 
умови, за яких інформація може бути визнана службовою.

Президент України П. Порошенко 15 березня 2016 р. 
своїм указом затвердив Стратегію кібербезпеки України. 
Метою  цієї  стратегії  є  створення  умов  для  безпечного 
функціонування  кіберпростору,  його  використання  в  ін-
тересах особи, суспільства й держави. Документ передба-
чає комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з кіберза-
грозами, поглиблення міжнародного співробітництва в цій 
сфері,  забезпечення  захисту  державних  електронних  ін-
формаційних ресурсів та інформаційної інфраструктури.

Стратегія  кібербезпеки  України  визначає  перелік  кі-
берзагроз,  серед  яких  –  випадки  незаконного  збирання, 
зберігання,  використання,  знищення,  поширення,  персо-
нальних  даних,  незаконних  фінансових  операцій,  краді-
жок і шахрайства в мережі Інтернет. Крім того, у докумен-
ті наголошується, що сучасні інформаційно-комунікаційні 
технології можуть використовуватись для  здійснення  те-
рористичних актів, зокрема, шляхом порушення штатних 
режимів роботи автоматизованих систем керування техно-
логічними  процесами  на  об’єктах  інфраструктури.  Біль-
шого  поширення  набуває  політично  вмотивована  діяль-

ність у кіберпросторі у вигляді атак на урядові й приватні 
веб-сайти в мережі Інтернет. У зв’язку із цим інфраструк-
тура  державних  інформаційних  комунікацій  у  всіх  сфе-
рах, у тому числі секторі безпеки й оборони України, стає 
більш уразливою для розвідувально-підривної діяльності 
іноземних спецслужб у кіберпросторі.

Напрямами  забезпечення  кібербезпеки  України  ви-
значено такі: створення й оперативну адаптацію держав-
ної  політики,  спрямованої  на  розвиток  кіберпростору  та 
досягнення  сумісності  з  відповідними  стандартами  ЄС 
і  НАТО;  формування  конкурентного  середовища  у  сфе-
рі  електронних  комунікацій,  надання  послуг  із  захисту 
інформації  й  кіберзахисту;  залучення  експертного  по-
тенціалу  наукових  установ,  професійних  і  громадських 
об’єднань  до  підготовки  проектів  концептуальних  доку-
ментів у цій сфері; підвищення цифрової грамотності гро-
мадян та культури безпекового поводження в кіберпросто-
рі; розвиток міжнародного співробітництва та підтримку 
міжнародних ініціатив у сфері кібербезпеки, у тому числі 
поглиблення співпраці України з ЄС і НАТО.

Задля  реалізації  Стратегії  кібербезпеки України  Рада 
національної  безпеки  і  оборони  утворила  Національний 
координаційний центр  кібербезпеки  як  свій  робочий ор-
ган [18].

Метою  Стратегії  кібербезпеки  України  є  створення 
умов для безпечного функціонування кіберпростору, його 
використання  в  інтересах  особи,  суспільства  й  держави. 
Основу  національної  системи  кібербезпеки  становити-
муть  Міністерство  оборони  України,  Державна  служ-
ба  спеціального  зв’язку  та  захисту  інформації  України, 
Служба  безпеки  України,  Національна  поліція  України, 
Національний банк України, розвідувальні органи [19].

Отже,  об’єднання  в  одну  програму  адміністративної 
реформи  та  електронного  урядування  дасть  змогу  ство-
рити  умови  для  інтеграції  організаційних  і  правових  за-
собів у процесах системи управління. Належне норматив-
но-правове забезпечення розвитку системи електронного 
урядування, у тому числі розвиток електронних офіційних 
реєстрів в Україні, у межах адміністративної реформи стає 
першочерговим  завданням. У цьому контексті  важливим 
є належне адміністративно-правове регулювання захисту 
персональних даних, що містяться в електронних офіцій-
них реєстрах в Україні, відповідно до новітніх стандартів 
ЄС.

Прийняття Стратегії кібербезпеки України має важли-
ве значення для створення належних умов для безпечного 
функціонування кіберпростору, у тому числі електронних 
офіційних реєстрів, його використання в інтересах особи, 
суспільства та держави.

Існують перспективи подальших наукових досліджень 
у  цьому  напрямі,  зокрема,  щодо  порівняльно-правового 
аналізу  адміністративно-правового  регулювання  захисту 
персональних даних, які містяться в електронних офіцій-
них реєстрах в Україні та в країнах – членах ЄС; стосовно 
електронного урядування у сфері публічного управління; 
щодо  еволюції  адміністративно-правового  регулювання 
захисту персональних даних, які містяться в електронних 
офіційних реєстрах в Україні.

Таким чином, у статті охарактеризовано проблемати-
ку  адміністративно-правового  регулювання  захисту  пер-
сональних даних, що містяться в електронних офіційних 
реєстрах в Україні.
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У статті досліджено поняття «внутрішньо переміщена особа» в контексті порівняльного аналізу з терміном «біженець». Крім того, 
досліджено відповідність Керівним принципам із питань щодо переміщення осіб усередині країни визначень, які законодавчо закріплені 
в Україні, Хорватії, Грузії, Російській Федерації та Молдові.

Ключові слова: внутрішньо переміщена особа, біженець, закон, військовий конфлікт, окупація.

В статье исследовано понятие «внутренне перемещенное лицо» в контексте сравнительного анализа с термином «беженец». Кроме 
того, исследовано соответствие Руководящим принципам по вопросу о перемещении лиц внутри страны определений, которые законо-
дательно закреплены в Украине, Хорватии, Грузии, Российской Федерации и Молдове.

Ключевые слова: внутренне перемещенное лицо, беженец, закон, военный конфликт, оккупация.

The article deals with the concept of “internally displaced person” in the context of a comparative analysis of the term “refugee”. There has 
also been investigated the compliance of definitions with the Guiding Principles on Internal Displacement, which are legislatively set in Ukraine, 
Croatia, Georgia, Russia and Moldova.

Key words: internally displaced person, refugee, law, military conflict, occupation.

Постановка проблеми. У ХХІ ст. продовжується тен-
денція збільшення локальних і міждержавних військових 
конфліктів,  які в поєднанні  з надзвичайними ситуаціями 
як  природного,  так  і  техногенного  характеру  змушують 
дедалі більшу кількість людей покинути місця свого по-
стійного проживання у зв’язку  із  загрозою для  їх життя, 
переслідуванням чи порушенням прав. При цьому  якщо 
правовий статус осіб, які у зв’язку із зазначеними умовами 
змушені взагалі покинути країну свого громадянства або 
постійного  проживання  (біженців)  є  досить  урегульова-
ним як на міжнародному,  так  і на внутрішньонаціональ-
ному рівні, то правовий статус внутрішньо переміщених 
осіб (далі – ВПО) не має такого деталізованого норматив-
но-правового регулювання.

За  даними  Моніторингового  центру  з  питань  недо-
бровільних переміщень, чисельність ВПО у світі досягла 
рекордної відмітки 33,3 млн осіб, що вдвічі перевищує чи-
сельність біженців. З 2014 р. із цією проблемою зіткнулась 
Україна.  Згідно  з  офіційною  статистикою Державної мі-
граційної служби України станом на кінець квітня 2016 р.  
з  тимчасово окупованої  території  та районів проведення 
антитерористичної  операції  переселено  1  млн  30,9  тис. 
осіб. За даними ООН близько 2,3 млн осіб вимушено за-
лишили  свої  домівки в  зоні  конфлікту  та  виїхали в  інші 
регіони України й за кордон [12, с. 233]. При цьому саме 
відсутність універсальних механізмів захисту прав ВПО, 
недосконалість  норм  Закону України  «Про  забезпечення 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», відсутність 
єдиного  підходу  до  поняття  й  правового  статусу  таких 
осіб зумовлюють актуальність відповідного дослідження.

Термін  «внутрішньо  переміщена  особа»  відомий  за-
конодавству небагатьох країн,  а  для  з’ясування правово-
го статусу зазначеної категорії осіб та розробки правових 
механізмів захисту їхніх прав необхідно чітко визначити, 
кого  саме  варто  відносити  до ВПО. Дослідження  змісту 
поняття  внутрішньо  переміщеної  особи  ускладнюється 
відсутністю в  законодавстві  багатьох держав визначення 

такої  категорії  осіб  навіть  у  разі  вживання  відповідного 
терміна в змісті окремих нормативних актів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні 
порівняно  мало  комплексних  наукових  досліджень  по-
няття та правового статусу ВПО. У вітчизняній правовій 
доктрині приділено увагу дослідженню природи Керівних 
принципів,  вироблених  ООН,  щодо  осіб,  недобровільно 
переміщених усередині країн, аналізу досвіду розв’язання 
проблем ВПО в Азербайджані, Грузії та Молдові [8], а та-
кож  окремим  аспектам  конституційно-правового  статусу 
ВПО  в  Україні  [4].  Закордонні  вчені  також  приділяють 
увагу  аналізу  Керівних  принципів  ООН  щодо  внутріш-
нього переміщення, міжнародним стандартам у цій сфері 
[18],  дослідженню правового  статусу ВПО,  змісту права 
на  свободу  пересування  та  вибір місця  проживання,  по-
рушення цих прав у Грузії в результаті війни в серпні 2008 
р.  з Росією  [13]. Також вивчається досвід окремих країн 
щодо  забезпечення  права  на  свободу  пересування  та  ін-
ших прав біженців і внутрішньо переміщених осіб, зокре-
ма Австралії, Йорданії, Лівану, Афганістану, Сомалі, Сирії 
та України [14].

Мета статті полягає в комплексному аналізі окремих 
підходів до визначення змісту поняття «внутрішньо пере-
міщена  особа»  на  основі  дослідження  положень  норма-
тивно-правових актів України та зарубіжних держав.

Виклад основного матеріалу. Термін «внутрішньо пе-
реміщена особа»  (або «переміщена всередині країни осо-
ба»), на відміну від поняття «біженець», почав використо-
вуватись у міжнародному праві лише наприкінці ХХ ст.

Перші спроби закріплення в міжнародному праві по-
нятті  «біженець»  було  зроблено  під  час  діяльності  Ліги 
Націй.  Характерною  ознакою  новостворюваної  системи 
захисту прав біженців було те, що вона, як правило, була 
розрахована на поодинокі, одноразові заходи щодо захисту 
осіб, які залишають країну громадянства чи переважного 
місця проживання. Після Другої світової війни, на другій 
сесії (1946 р.), Генеральна Асамблея ООН заснувала Між-
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народну організацію в  справах біженців  (далі  – МОСБ), 
яка  отримала  тимчасовий  мандат  на  реєстрацію,  захист, 
переселення й репатріацію біженців.

Універсальне  визначення  поняття  «біженець»  уперше 
закріплено  в  Статуті  МОСБ.  Так,  біженцем  визнавалась 
особа, яка залишила країну походження (громадянства чи 
постійного місця проживання) і характеризувалась однією 
з таких ознак: була жертвою фашистських або інших режи-
мів, які співпрацювали з фашистським режимом; іспанські 
республіканці та інші жертви режиму в Іспанії; особи, які 
мали статус біженця до початку Другої світової війни з при-
чин переслідування за ознаками раси, релігії, етнічного по-
ходження чи політичних переконань. Крім того, біженцями 
визнавались особи, які не могли або не бажали користува-
тись захистом держави громадянства, а також особи єврей-
ського походження, які були жертвами режимів у Німеччи-
ні  та Австрії. Біженцями визнавались також безпритульні 
діти, які перебували поза межами країни походження.

Сучасне  визначення  поняття  «біженець»  було  закла-
дено  в Статуті Управління Верховного Комісара ООН  у 
справах біженців. Біженцем вважалась особа, яка не була 
громадянином  країни,  у  якій  просила  притулку,  і  мала 
цілком обґрунтовані побоювання стати жертвою переслі-
дування  за ознаками раси,  віросповідання,  громадянства 
чи політичних переконань  та не користувалась  захистом 
країни громадянства. Варто звернути увагу на те, що пере-
слідування за належність до певної соціальної групи спо-
чатку  не  було  вказано  у  визначенні  поняття  «біженець» 
[11, с. 8–9].

У  1951  р.  Генеральна Асамблея ООН прийняла Кон-
венцію ООН «Про статус біженців» [1]. Україна приєдна-
лась до неї в 2002 р. У ст. 1(А)2 цієї конвенції біженцем 
визнається  «особа,  яка  через  обґрунтовані  побоювання 
стати жертвою переслідувань за ознакою расової належ-
ності,  релігії,  громадянства,  належності  до  певної  соці-
альної групи чи політичних поглядів перебуває за межами 
країни своєї національної належності та не в змозі корис-
туватися захистом цієї країни або не бажає користуватися 
таким  захистом  унаслідок  таких  побоювань;  або,  не ма-
ючи визначеного громадянства й перебуваючи за межами 
країни  свого  колишнього місця  проживання  в  результаті 
подібних подій, не може чи не бажає повернутися до неї 
внаслідок таких побоювань».

Обмеженість  практичного  застосування  поняття  «бі-
женець» призвела  також до  створення  субсидіарного  за-
хисту шукачів притулку. Наразі в країнах світу немає єди-
ного підходу щодо субсидіарного захисту. В Україні лише 
з 2011 р. впроваджено субсидіарні форми захисту шукачів 
притулку. Так,  Закон України «Про біженців  та  осіб,  які 
потребують додаткового або тимчасового захисту» регла-
ментує, крім прав та обов’язків біженців, статус осіб, які 
потребують додаткового й тимчасового захисту [3].

Механізми,  створені  для  біженців,  не  врахували  тих 
осіб,  які  вимушені  були  переміщатись  усередині  своєї 
країни. Ці особи, які внаслідок різних причин не змогли 
або не побажали покинути свою країну, не підпадали під 
міжнародно-правовий  захист.  Виходу  на  міжнародний 
рівень цієї проблеми також заважало традиційне уявлен-
ня про державний  суверенітет. Уряди країн  залишали  за 
собою  виключне  право  вирішувати  питання,  пов’язані  з 
положенням своїх  громадян  [5,  с.  258]. У  зв’язку  із цим 
тривалий час не існувало легального визначення терміна 
«внутрішньо переміщена особа».

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав 
і  свобод  внутрішньо  переміщених  осіб»  внутрішньо  пе-
реміщеною особою є громадянин України, іноземець або 
особа без громадянства, яка перебуває на території Укра-
їни на законних підставах та має право на постійне про-
живання  в  Україні,  яку  змусили  залишити  чи  покинути 
своє місце проживання в результаті або з метою уникнен-
ня негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 

окупації,  повсюдних проявів  насильства,  порушень прав 
людини та надзвичайних ситуацій природного чи техно-
генного характеру [2].

У  Хорватії  замість  терміна  «внутрішньо  переміщена 
особа»  вживається  близьке  за  змістом  поняття  «вигна-
нець». Пункт 1 ст. 2 Закону Хорватії «Про статус вигнаних 
осіб та біженців» 1993 р. закріплює визначення одночас-
но і терміна «вигнанець», і терміна «біженець». Так, осо-
ба з підданої війні території Хорватської Республіки, яка 
окремо або в організованому порядку покинула місце сво-
го проживання, щоб уникнути безпосередньої небезпеки 
для свого життя через агресію або інші воєнні дії, набуває 
статусу вигнанця чи біженця. Вигнанцем у розмінні зазна-
ченого  закону є особа, визначена в п. 1  ст. 2,  яка втекла 
з однієї території Республіки Хорватія на іншу територію 
Республіки Хорватія [17].

Крім  того,  Закон  Хорватії  «Про  статус  вигнаних  осіб 
та біженців» до 1999 р. поділяв ВПО ще на дві категорії: 
так званих «вигнаних» осіб та власне «переміщених» осіб. 
Зазначений  поділ  здійснювався  за  критерієм  дати  виму-
шеного переміщення тих чи інших осіб [19, с. 6–7]. Однак 
насправді зазначений поділ ВПО розмежовував їх також за 
ознакою етнічного походження. «Вигнані» особи – це пе-
реважно етнічні хорвати всіх вікових  груп, переміщені  за 
межі  Придунайського  району Хорватії.  Станом  на  лютий 
2000 р.  кількість  таких осіб  складала 47  тис.  «Переміще-
ними» особами є етнічні серби, переважно особи похилого 
віку та соціально незахищені групи населення, переміщені 
до Придунайського району Хорватії. Станом на лютий 2000 
р. їх чисельність складала 3 тис. осіб [15, с. 39].

Поділ  ВПО  ще  на  декілька  категорій  передбачався 
тільки  законодавством  Хорватії,  хоча  це  не  відповідає 
принципам міжнародного  права,  оскільки містить  певну 
дискримінацію (хоч і приховану) за ознакою етнічного по-
ходження.

У листопаді 1999 р. Уряд Хорватії вніс до діючого на той 
час  законодавства  зміни,  які  формально  ліквідували  дис-
кримінацію на користь однієї категорії ВПО – «вигнаних» 
осіб (переважно хорватів) – за рахунок інших переміщених 
осіб (переважно сербів). Однак на практиці дискримінацій-
ні наслідки закону залишились: особи («вигнані») зберегли 
за собою відповідний статус і переваги, які вони отримали 
відповідно до початкового закону [15, с. 84].

Дискримінацію  серед  двох  категорій  ВПО,  хоча  вже 
юридично й скасованих, можна було спостерігати на по-
зачергових президентських виборах, які відбулись у Хор-
ватії в 2000 р. Так, згідно з даними Бюро демократичних 
інститутів  і  прав  людини  під  час  позачергових  виборів 
Президента Хорватської Республіки  в  2000 р.  багато  ви-
борчих дільниць були створені для «вигнаних» осіб, які, 
як правило, є етнічними хорватами, тоді як лише дві ви-
борчі дільниці були створені для «переміщених» осіб, які 
загалом є етнічними сербами [19, с. 6–7]. Зазначені факти 
свідчать про збереження прихованої дискримінації в Хор-
ватії ВПО за ознакою етнічного походження.

У Грузії офіційне визначення терміна «внутрішньо пе-
реміщена особа» закріплене в Законі Грузії «Про внутріш-
ньо переміщених  осіб-переслідуваних»  1996  р.  Зокрема, 
внутрішньо переміщеною особою визнається громадянин 
Грузії чи особа без громадянства, яка постійно проживає 
в  Грузії  та  яка  змушена  була  покинути місце  свого  зви-
чайного  проживання  й  переміщена  (у  межах  території 
Грузії) у результаті загрози її життю, здоров’ю чи свободі 
або життю,  здоров’ю чи свободі членів  її  сім’ї у  зв’язку 
з  агресією  іноземної  держави,  внутрішніми  конфлікта-
ми або масовими порушеннями прав людини. Однак для 
того, щоб набути статусу внутрішньо переміщеної особи в 
Грузії, відповідна особа повинна подати заяву до місцевих 
адміністративних органів Міністерства в справах біженців 
та розселення Грузії або до дипломатичного представни-
цтва Грузії [20].
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Законодавство  Російської  Федерації  визначає  та  регу-
лює правовий статус вимушених переселенців. Відповідно 
до ч. 1 ст. 1 Закону Російської Федерації «Про вимушених 
переселенців» 1993 р. вимушений переселенець – це гро-
мадянин  Російської  Федерації,  який  покинув  своє  місце 
проживання внаслідок  здійснення проти нього або членів 
його  сім’ї  насильства  чи  переслідувань  в  інших  формах 
або  внаслідок  існування  реальної  загрози  переслідування 
за ознакою раси, національної приналежності, віросповіда-
ння, мови, а також за ознакою приналежності до певної со-
ціальної групи чи політичних поглядів, що стали приводом 
для здійснення ворожих дій щодо цієї особи або групи осіб, 
масових  порушень  громадського  порядку  [8].  Водночас 
відповідно до  ст.  2 Закону Російської Федерації  «Про ви-
мушених переселенців» не вважається вимушеним пересе-
ленцем особа, яка покинула місце свого проживання через 
економічні причини,  голод,  епідемії, надзвичайні  ситуації 
природного чи техногенного характеру [8].

Таким чином, у Російській Федерації під вимушеними 
переселенцями  маються  на  увазі  лише  ті  особи,  які  по-
кинули місце  свого проживання у  зв’язку  з порушенням 
прав людини у формі насильства, переслідувань, здійснен-
ня ворожих дій. При цьому жодним чином не згадуються 
збройні конфлікти або воєнні дії як підстави вимушеного 
переміщення  осіб.  Питання  про  те,  чи  можна  розгляда-
ти збройні конфлікти або воєнні дії як форми прояву на-
сильства  чи  ворожих  дій  у  розумінні  Закону  Російської 
Федерації  «Про  вимушених  переселенців»,  залишається 
відкритим.

Як бачимо, ч. 1 ст. 1 Закону Російської Федерації «Про 
вимушених переселенців»  визначає  переважно підстави, 
у зв’язку з якими вимушені переселенці покидають місце 
свого постійного проживання, а вже ч. ч. 2 та 3 ст. 1 Зако-
ну Російської Федерації «Про вимушених переселенців» 
уточнюють,  які  саме  категорії  осіб  можуть  визнаватись 
вимушеними переселенцями, а саме:

1) громадяни Російської Федерації, вимушені покину-
ти місце свого проживання на території іноземної держави 
та які прибули на територію Російської Федерації;

2) громадяни Російської Федерації, вимушені покину-
ти місце  свого проживання на  території  одного  суб’єкта 
Російської Федерації та які прибули на територію іншого 
суб’єкта Російської Федерації;

3) іноземні громадяни або особи без громадянства, які 
постійно проживають на законних підставах на території 
Російської Федерації та які змінили місце свого проживан-
ня в межах території Російської Федерації [8].

Як і законодавство Грузії, Закон Російської Федерації 
«Про  вимушених  переселенців»  передбачає  певну  про-
цедуру  набуття  статусу  вимушеного  переселенця.  Тому 
термін  «вимушені  переселенці»  в  Російській  Федерації 
не  охоплює  тих осіб,  які не набули  такий  статус у  вста-
новленому  законом порядку,  зокрема  тих,  які  не  зверну-
лись без поважних причин  із клопотанням про визнання 
їх вимушеними переселенцями протягом 12 місяців із дня 
вибуття  з  місця  їх  постійного  проживання  або  протягом  
1 місяця з дня втрати статусу біженця у зв’язку з набуттям 
громадянства Російської Федерації [8].

Зазначену  норму,  на  нашу  думку,  можна  вважати  та-
кою, що необґрунтовано обмежує права вимушених пере-
селенців,  оскільки  в  умовах  переслідувань,  загрози  для 
життя чи здоров’я або просто через необізнаність особи 
щодо  порядку  набуття  статусу  вимушеного  переселенця 
особі буде відмовлено в набутті такого статусу.

Таким чином, до осіб, які через ті чи інші небезпечні 
для життя ситуації змушені покидати місця свого постій-
ного проживання та переселяються до інших районів (ре-
гіонів)  тієї ж  країни,  за  законодавством окремих держав 
вживаються  різні  терміни:  внутрішньо  переміщені  осо-
би  (наприклад,  в  Україні,  Грузії),  вимушені  переселенці  
(у Російській Федерації), вигнанці (у Хорватії) тощо.

Окрім  розбіжностей  у  самому  терміні,  певні  відмін-
ності спостерігаються у визначенні підстав, через які ВПО 
покидають місця свого постійного проживання. Якщо уза-
гальнювати,  то  основною підставою переселення осіб  із 
місць  свого  постійного  проживання  за  законодавством 
окремих  держав  є  прояви  порушення  прав  людини,  за-
гроза життю,  здоров’ю,  масові  порушення  громадського 
порядку тощо. При цьому нормативні акти деяких держав 
акцентують на самих причинах порушення прав людини, 
зокрема  на  наявності  воєнних  дій,  збройних  конфліктів 
або окупації (Україна, Грузія, Хорватія). У контексті цьо-
го  привертає  увагу  визначення  вимушених переселенців 
за законодавством Російської Федерації, де серед причин 
переслідувань  і  виникнення  загрози  для  життя  осіб  не 
згадуються ні воєнні дії, ні збройні конфлікти. Таку ситу-
ацію можна розцінювати як прогалину в російському за-
конодавстві, адже складається ситуація, за якої особа, яка 
покинула місце свого постійного проживання на території 
Російської Федерації у зв’язку з воєнними діями чи зброй-
ним  конфліктом  та  переселилась  для  постійного  прожи-
вання в інший регіон держави, юридично не має підстав 
для визнання її вимушеним переселенцем.

Привертає  увагу  також  той факт, що  серед проаналі-
зованих нормативних актів окремих держав, які визнача-
ють поняття внутрішньо переміщеної особи  (вимушено-
го переселенця), лише законодавство України згадує про 
надзвичайні ситуації природного чи техногенного харак-
теру як про причину переселення особи в межах країни. 
Нормативні акти Хорватії, Грузії, Російської Федерації не 
визначають надзвичайні ситуації будь-якого характеру як 
причину переселення особи з місця її постійного прожи-
вання як внутрішньо переміщеної особи. Більше того, За-
кон Російської Федерації «Про вимушених переселенців» 
у п. 3 ч. 1 ст. 2 визначає надзвичайні ситуації природно-
го чи техногенного характеру як підстави, переселення у 
зв’язку з якими не є підставою для визнання відповідних 
осіб внутрішньо переміщеними [8].

Тому постає питання про те, чи охоплює поняття вну-
трішньо переміщених осіб ту категорію осіб, які покину-
ли  місця  свого  постійного  проживання  та  переселились 
на іншу територію тієї ж держави у зв’язку зі стихійним 
лихом  природного  походження,  техногенною  катастро-
фою (наприклад, такою як аварія на Чорнобильській АЕС) 
тощо. Для вирішення цього питання варто звернутись до 
міжнародного  розуміння  поняття  внутрішньо  переміще-
них осіб.

Одним з основних актів міжнародного рівня, що при-
свячений  визначенню правового  статусу  внутрішньо  пе-
реміщених осіб, хоча й має рекомендаційний характер, є 
Керівні  принципи  з  питань щодо  переміщення  осіб  усе-
редині країни, розроблені Управлінням Верховного Комі-
сара ООН у справах біженців (далі – Керівні принципи). 
Зазначений документ під внутрішньо переміщеними осо-
бами розуміє тих осіб, які вимушені були покинути місця 
свого  постійного  проживання,  зокрема  внаслідок  зброй-
ного  конфлікту,  масових  проявів  насильства,  порушення 
прав людини, стихійних або спричинених діяльністю лю-
дини лих, та які не перетинали міжнародно визнані дер-
жавні кордони [16].

Отже, найбільш наближеним до визначення внутріш-
ньо переміщених осіб,  закріпленого  в Керівних принци-
пах,  є  відповідне  визначення  в  Законі  України  «Про  за-
безпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб». 
Відсутність у законодавстві окремих держав серед підстав 
визнання  осіб  внутрішньо  переміщеними  надзвичайних 
ситуацій чи стихійних лих та акцентування уваги на по-
рушенні прав людини або загрозі життю громадян через 
збройні  конфлікти  чи  окупацію,  очевидно,  викликані  іс-
торичними  передумовами.  Адже  в  таких  державах,  як, 
наприклад,  Грузія, Україна  чи Хорватія,  відповідні  зако-
нодавчі  акти,  присвячені  правовому  статусу  внутрішньо 
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переміщених  осіб,  були  розроблені  й  прийняті  безпосе-
редньо після виникнення на їх території фактів збройної 
агресії, тимчасової окупації, воєнних дій тощо.

На підставі проведеного аналізу можна зробити висно-
вок, що лише в окремих країнах, зокрема в Російської Фе-
дерації,  внутрішньо  переміщеними  особами  вважаються 
також ті особи, які покинули місця свого постійного про-
живання  та  перемістились  усередині  країни  через  пере-
слідування за їх політичні переконання. Ні законодавство 
України, ні законодавство Грузії, ні законодавство Хорва-
тії такий чинник для набуття статусу внутрішньо перемі-
щеної особи не передбачає.

З іншого боку, переслідування осіб у зв’язку з їх полі-
тичними переконаннями можна розглядати також як одну 
з форм порушення прав людини. Отже, не можна ствер-
джувати,  що  законодавство  України  чи  Грузії  не  визнає 
внутрішньо переміщеними особами тих, хто змінив місце 
свого постійного проживання в межах країни у зв’язку з 
переслідуванням  за  їх  політичні  погляди.  Виняток  ста-
новить Хорватія,  у  законодавстві  якої  закріплено  дійсно 
дуже вузьке й обмежене  визначення  внутрішньо перемі-
щених осіб – такими вважаються тільки ті особи, які пере-
селились з одного регіону Хорватії до іншого у зв’язку з 
небезпекою для життя чи здоров’я через агресію або во-
єнні дії [17]. Про порушення інших прав і свобод людини 
мова не йде.

Варто  також  звернути  увагу  на  те, що  хоча  в  норма-
тивно-правових актах окремих держав згадується термін 
«внутрішньо переміщені особи», проте при цьому не да-
ється  його  легальне  визначення.  Такою  державою  є,  на-
приклад, Молдова. У грудні 2004 р. ухвалено Постанову 
Уряду Республіки Молдова «Про План заходів щодо забез-
печення житловою площею внутрішньо переміщених осіб 
із східних районів Республіки Молдова» № 1410  [9]. За-
значений план розроблено на виконання Постанови Уряду 
Республіки Молдова  «Про  забезпечення  житловою  пло-
щею громадян, які були вимушені покинути місце свого 
проживання у східних районах Республіки Молдова» від 
21 жовтня 1993 р. № 658. При цьому жоден нормативно-
правовий акт Молдови не закріплює легальне визначення 
внутрішньо переміщених осіб.

Центр  із прав людини Молдови організовує  заходи у 
форматі семінарів, на яких також обговорюються питан-
ня щодо міграції й обліку внутрішньо переміщених осіб. 
Так, наприклад, у 2000 р. в муніципії Бельц було проведе-
но семінар «Трудова міграція та проблеми прав людини» 
[10]. Однак, незважаючи на це, офіційне визначення вну-
трішньо переміщених осіб у нормативно-правових актах 
Республіки Молдова  не  закріплено. Це  варто  розглядати 
як прогалину в законодавстві Молдови, оскільки в державі 
існує План заходів щодо забезпечення житловою площею 

внутрішньо  переміщених  осіб  із  східних  районів  Респу-
бліки Молдова та вживаються заходи щодо забезпечення 
внутрішньо переміщених осіб житлом, однак офіційно не 
визначено, хто належить до цієї категорії осіб та, відповід-
но, має право на допомогу від держави.

Необхідно  зазначити, що  до  появи  внутрішньо  пере-
міщених  осіб  у Молдові  призвів  збройний  конфлікт, що 
тривав із березня по липень 1992 р. Як внутрішньо перемі-
щені особи в правобережній частині Республіки Молдова 
були зареєстровані 51 289 осіб, серед яких 28 746 дітей. 
Завершення бойових дій і досягнення завдяки посередни-
цтву ОБСЄ домовленостей щодо безперешкодного повер-
нення людей у місця їх постійного проживання дали змогу 
оперативно  вирішити  проблему  переміщених  осіб.  Біль-
шість людей повернулись у місця свого постійного прожи-
вання. Станом на 2013 р. залишилось близько 200 сімей, 
які опинились на правобережній частині держави та ще не 
повернулись у місця свого попереднього постійного про-
живання. Зокрема, залишається відкритим питання щодо 
забезпечення цих сімей житлом [7, с. 18].

Отже, відсутність у законодавстві Республіки Молдова 
легального  визначення  терміна  «внутрішньо  переміщені 
особи»,  очевидно,  викликана  тим, що  після  виникнення 
проблеми  з  поверненням  ВПО  були  складені,  а  згодом 
уточнені списки таких осіб, а також здійснені заходи щодо 
повернення їх у місця постійного проживання. Однак за-
уважимо,  що  навряд  чи  це  вдалося  б  реалізувати,  якби 
збройний конфлікт  тривав не декілька місяців,  а, напри-
клад, декілька років.

Висновки. Поняття  «внутрішньо  переміщена  особа» 
закріплене  в  законодавстві  тих  держав,  які  на  практиці 
стикались  із  проблемою  масового  переміщення  осіб  із 
місць їх постійного проживання з одного регіону держави 
до іншого, переважно у зв’язку зі збройними конфліктами 
чи окупаційними діями. Термін «внутрішньо переміщена 
особа»,  визначений у  Законі України «Про  забезпечення 
прав  і свобод внутрішньо переміщених осіб», відповідає 
Керівним  принципам  із  питань  щодо  переміщення  осіб 
усередині країни, на відміну від законодавчого закріплен-
ня цього поняття в інших державах світу.

Таким  чином,  поняття  «внутрішньо  переміщені  осо-
би»  охоплює  осіб,  які  постійно  проживали  на  території 
держави  (у  тому  числі  громадян,  іноземців  та  осіб  без 
громадянства) і були вимушені покинути місця свого по-
стійного проживання та переселитись у межах цієї ж дер-
жави у зв’язку з реальною загрозою для життя, здоров’я їх 
особисто або членів їхніх сімей, масовими порушеннями 
прав людини, переслідуваннями, що спричинені воєнни-
ми  діями,  збройними  конфліктами,  масовими  проявами 
насильства,  надзвичайними  ситуаціями  природного  чи 
техногенного характеру.
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У статті проаналізовано сучасний стан і проблеми адміністративно-територіального устрою. Внесено пропозиції щодо вдоскона-
лення концептуальних засад, інституційного забезпечення, практичної реалізації реформи адміністративно-територіального устрою (на 
прикладі Закарпатської області).

Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, реформа, критерії реформування.

В статье анализируется современное состояние и проблемы административно-территориального устройства. Внесены предложе-
ния по усовершенствованию концептуальных основ, институционального обеспечения, практической реализации реформы админи-
стративно-территориального устройства (на примере Закарпатской области).

Ключевые слова: административно-территориальное устройство, реформа, критерии реформирования.

In the article a modern state and problems of Ukraine’s territorial system are analyzed. The ways of improvement of basic principles, institu-
tional providing of administrative and territorial reform are proposed (for example Transcarpathian region).

Key words: territorial system, administrative and territorial reform, reforms criterion.

Ефективність  функціонування  суспільства  безпосе-
редньо  пов’язана  з  питаннями  адміністративно-територі-
ального устрою як внутрішньої територіальної організації 
держави з поділом її на відповідні складові частини – ад-
міністративно-територіальні одиниці. На сьогодні в Україні 
існує  адміністративно-територіальний  устрій,  що  склався 
ще  за часів командно-адміністративної моделі управління 
майже 70 років тому. Основним його принципом було «на-
ближення  апарату  управління  та  партійного  керівництва 
безпосередньо до населення й суб’єктів господарювання». 
Надмірна політизація, класовий підхід не могли не вплину-
ти на вирішення цієї проблеми.

Сучасний  адміністративно-територіальний  устрій  не 
відповідає Конституції України, не враховує повною мірою 
інтереси  місцевого  самоврядування,  яке  розглядається  як 
складник  державного  управління  з  підпорядкуванням  за 
вертикаллю органам влади вищого рівня. Такий адміністра-
тивно-територіальний поділ унеможливлює проведення су-
часної державної політики України в регіонах і підвищення 
потенціалу місцевого самоврядування, ефективне запрова-
дження гарантованих державою соціальних стандартів.

Осмислення  процесу  адміністративно-територіально-
го  устрою  України  та  зарубіжних  країн  здійснюється  на 
основі  положень  конституційного  права,  теорії  та  історії 
державного управління, наукових підходів до дослідження 
проблем  адміністративно-територіального  устрою  таких 
вітчизняних  учених,  як  В.Б.  Авер’янов,  О.Ф.  Андрійко,  
Ю.П.  Битяк,  В.І.  Борденюк,  А.П.  Заєць,  Р.А.  Калюжний, 
В.І.  Кампо,  В.І.  Нудельман.  Значна  увага  дослідженню 
зазначеної  проблеми  приділяється  в  наукових  виданнях, 
що  вийшли  друком  у  країнах  Європи,  зокрема,  у  працях  
Р. Аграноффа, Ф. Вагенера, Т. Вюртенбергера, С. Гізевіу-
са, А. Герна, С. Гунлікса, К. Дейві, Ж. Зілера, М. Френкеля,  
Т. Хорвата та інших авторів.

Розглянемо  питання  адміністративно-територіального 
устрою в Україні більш детально.

1. Сучасний адміністративно-територіальний устрій 
України – «мутант» пострадянського періоду

Про застарілість системи адміністративно-територіаль-
ного устрою в Україні сьогодні не говорить лише лінивий. 
Водночас територіальна організація влади є одним із клю-
чів до правильного державного менеджменту, який, забез-
печуючи  виконання  адміністративних  функцій  і  надання 
відповідних  послуг  громадянам,  неодмінно  приводить  до 

реалізації основної місії держави – створення зручного се-
редовища для життя з постійною тенденцією зростання по-
літичних та економічних стандартів.

В Україні із часу проголошення незалежності говорить-
ся про необхідність територіального реформування, а також 
зміну повноважень і функцій місцевих органів влади. Нато-
мість за роки існування суверенної держави на здійснення 
реальних кроків у цій площині ніхто не наважився. Серед 
останніх  невдалих  спроб  –  реформування  зразка  2005  р., 
яке, як і багато іншого, було голосно проголошене, створе-
но відповідні інститути влади, розпочались напрацювання 
програм,  а  у фіналі  –  абсолютна  відсутність  результату.  І 
все  це  на  тлі  непоганого  ступеня  довіри  народу,  за  якого 
можна наважитись на дійсно реформаторські кроки. Чому 
так сталось? Питання риторичне. Як правило, не наводять-
ся жодні аргументи, чому декілька потуг у цьому напрямі 
завершились  великим  пшиком.  Хоча  в  «знаючих»  колах 
мовчазно мається на увазі, що це велика політика. Мовляв, 
не час роздмухувати це питання, воно надзвичайно чутливе 
з огляду на різнобарвність регіонів, а отже, може викликати 
зайвий клопіт, відцентрові тенденції в державі та, чого до-
брого, спровокувати дискусію про федералізм.

Згодні, що реформування територіального устрою здат-
не  викликати  резонанс,  причому  немалий.  Проте  у  світі 
не відомо про жодну подібну реформу, яка не викликала б 
жваве публічне обговорення. Однак безліч країн на відпо-
відному етапі свого розвитку вдавались до таких кроків, до 
того ж неодноразово. І вижили, більше того, успішно роз-
виваються сьогодні. Зрештою, мало кому відомі які-небудь 
реформи, що не викликали б суспільну увагу. Тому елемент 
полеміки не може бути аргументом заперечення.

Як  не  може  бути  таким  і  думка  про  відцентровість  та 
федералізм. Сьогодні взагалі не «модно»  заганяти системи 
територіального устрою в штампи першого курсу юрфаку – 
унітаризм чи федералізм. Ці терміни є швидше позначення-
ми для розрізнення держав за принципом устрою (за більш 
ніж умовної класифікації), проте аж ніяк не догмою, якою 
варто керуватись під час практичної дискусії щодо територі-
ального устрою нашої держави, а тим більше ставити термі-
нологію в кут питання. Зрештою, навряд чи хтось зможе на-
вести «десять відмінностей» між, наприклад, регіоном Італії 
чи Іспанії, які звикли класифікувати як унітарні, та землею 
федеративної Австрії. У Європейському Союзі одним із до-
мінантних є принцип Європи регіонів як самодостатніх те-
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риторіальних  співтовариств,  наділених  відповідним  потен-
ціалом і функціями. Про класичні приклади, зокрема те, як 
зміна територіального устрою з унітарного на федеративний 
зберегла сучасну Бельгію, взагалі не будемо згадувати.

Натомість, на нашу думку, усі ці доводи є нічим іншим, 
як заговоренням теми на тлі небажання нічого змінювати. 
Номенклатура має надзвичайно розвинений інстинкт само-
збереження, тому насамперед хвилюється про своє місце в 
новій системі координат. Звідси – «страшилки» на кшталт 
сепаратизму-федералізму,  про  уявні  бунти  населення  в 
окремих областях, надзвичайну чутливість реформи тощо.

Адміністративно-територіальний  устрій  України  сьо-
годні – це мутант пострадянського часу, радянська за фор-
мою та незрозуміла за змістом система. Вона сформувалась 
у період Радянського Союзу, на той час досить чітко вико-
нуючи відведені їй функції в державному механізмі. Кожна 
з республік була на папері суб’єктом федерації, а кожна з 
областей, районів, міст і сіл у складі республіки – ланкою, 
що  забезпечувала  уявне  народовладдя  (через  відповідні 
ради) під контролем і супервайзерством КПРС.

Після проголошення Україною незалежності існуюча сис-
тема  залишилась майже  без  змін. Невеликий  «косметичний 
ремонт» торкався органів влади в територіальних одиницях, 
не чіпаючи самі території. Так, роль виконкомів обласних і ра-
йонних рад та водночас райкомів, обкомів КПРС почали вико-
нувати адміністрації. У містах обласного значення залишили 
виконкоми рад, однак функції державного нагляду, які раніше 
виконувались фактично відповідними міськкомами партії, не 
виконуються ніким. На рівні сіл усе залишилось без суттєвих 
змін, із частковим збільшенням повноважень.

Розбалансованість територіальних органів відповідних 
міністерств (особливо після «помаранчевого» періоду, коли 
відповідні посади роздавались як регалії, майже як у серед-
ньовіччі, керівниками політичних сил), відсутність чіткої й 
простої системи надання державних послуг, низький рівень 
кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування, 
зокрема на  тлі бажання швидко  збагатитись через роботу 
в них, – усе це далеко не повний перелік характерних рис 
територіальної організації влади сьогодні.

Взагалі,  коли  згадують  досить  заїжджений  стереотип, 
що в нас надзвичайна централізованість влади, на відміну 
від цивілізованої Європи, – це моветон. У нас надзвичай-
ний хаос у цьому питанні, про жодну централізованість не 
може йти мови. Уже досить давно немає єдиного інституту 
прийняття рішень  із будь-якого питання в області,  районі 
чи місті. А от чи є досягненням те, що сьогодні кожен орган 
на місці краще чи гірше відпрацьовує свій функціонал, час-
то діючи, м’яко кажучи, не зовсім у межах правового поля 
та зовсім поза контекстом розвитку окремої територіальної 
ланки,  –  то  це  велике питання. Як  і  зовсім не  відповідне 
європейським стандартам свавілля місцевої влади, яке час-
то трапляється на теренах країни та невдало маскується під 
світові стандарти самоврядування.

Сучасний  стан  територіального  устрою  є  таким,  що 
особа  із  середнім  рівнем  IQ  навряд  чи може  зрозуміти  й 
тим більше навести його ланки без заглядування в книжку. 
Зокрема, загальновідома енциклопедія «для чайників» Ві-
кіпедія в  іншомовних версіях, порівнюючи нашу систему 
з іншими країнами, досить сильно напружується, щоб роз-
поділ на рівні областей, міст Києва й Севастополя, Авто-
номної Республіки Крим, районів, міст обласного значення, 
районів у містах, сільських, селищних і міських рад спів-
віднести з відповідними ланками в європейських країнах.

Не кажучи вже про те, що житель окремого району аб-
солютно не впевнений, що низку державних послуг можна 
отримати в межах його району. Маємо на увазі наявність 
низки інституцій міжрайонного рівня (реєстраційних орга-
нів поліції, юстиції, податкову, держміграцію тощо), які до 
того ж мають різну територіальну конфігурацію. Про райо-
ни з населенням у 25 тис. і 200 тис. осіб чи територією від 
0,3 тис. км2 до 3,5 тис. км2 не варто навіть згадувати.

2. Ефективний територіальний устрій: концепту-
альні засади

Беручи  до  уваги  наведене,  спробуємо  запропонувати 
полеміку щодо параметрів територіального устрою. У його 
основі лежать декілька важливих чинників: простота, або 
уніфікація (усі ланки територіального устрою наділені од-
наковим  набором  інструментів  державної  влади  й  місце-
вого самоврядування), самодостатність (кожна ланка наді-
лена ресурсним потенціалом і рівнем компетенції для його 
використання  й  забезпечення  розвитку)  та  субсидіарність 
(територіальні ланки вирішують проблематику існування й 
розвитку самостійно, у разі неможливості вирішення допо-
могу їм надає держава).

Державний  компонент  визначається  тим,  що  держава 
забезпечує  надання  державних  послуг  та  контролює  за-
конність діяльності місцевих органів влади через відповід-
ні  територіальні  органи  влади.  Визначення  компетенції  й 
уникнення  дублювання  мають  стати  запорукою  нормаль-
ного функціонування системи. Пропонується запровадити 
триступеневу систему територіального устрою.

Низовою одиницею є громада, яка включає одне голо-
вне місто, селище чи село та декілька інших сіл. Громада 
утворюється на підставі географічного фактора, беручи до 
уваги історію взаємодії окремих населених пунктів, тяжіння 
до центрів,  економічні стартові можливості, ментальність 
населення тощо. У кожній громаді діють органи місцевого 
самоврядування:  представницькі  (рада)  та  виконавчі  (ме-
рії). Населенням обирається мер на  основі  прямого  голо-
сування. Право на висунення кандидатів належить політич-
ним партіям і громадським організаціям. Кожна політична 
партія та громадська організація, яка висунула кандидата в 
мери, формує список кандидатів у депутати ради кількістю, 
що дорівнює кількості місць у раді. Партія чи громадська 
організація, кандидата в мери якої обрала громада, отримує 
2/3 місць у раді. Решта місць розподіляється пропорційно 
до набраних голосів. Голова громади формує мерію.

До  компетенції  органів місцевого  самоврядування  на-
лежать  такі  сфери  життєдіяльності,  як  інженерна  інфра-
структура громади (водопостачання, водовідведення, енер-
гозабезпечення),  дороги  місцевого  значення,  благоустрій, 
місцевий  публічний  транспорт,  сегментація  населених 
пунктів (визначення місць для торгівлі, обслуговування, до-
звілля тощо), архітектура, управління майном і земельними 
ресурсами громади, організація змістовного дозвілля.

Головним джерелом доходів бюджету громади має стати 
вдосконалена податкова система. Наприклад, можна запро-
вадити податок із нерухомості та податок на доходи. Важ-
ливим ресурсом мають стати доходи від діяльності підпри-
ємств, установ та організацій громади, її майна й ресурсів, 
платежі за надання послуг і відрахування на розвиток інф-
раструктури з будівництва об’єктів. У громадах створення 
територіальних органів державної влади не передбачається.

Проміжною ланкою територіального устрою є райони. 
На  цьому  рівні  утворюється  районна  рада,  яка  вирішує 
спільну проблематику громад відповідного району. До та-
ких належать шляхи районного значення, організація тран-
спортного сполучення між громадами, вирішення спільних 
інфраструктурних проектів (утилізація твердих побутових 
відходів, упровадження енергозберігаючих технологій,  ін-
новації),  створення  сприятливого  інвестиційного  клімату, 
розробка  спільних  державних  і міжнародних  грантів  тех-
нічної допомоги. Райони утворюються Верховною Радою 
України  за  поданням  Уряду,  узгодженим  із  відповідною 
обласною радою. Під час формування району береться до 
уваги кількість населення (200–300 тис.), зв’язки між гро-
мадами, географія, у тому числі шляхи сполучення.

Районна рада складається з мерів громад відповідного 
району та очолюється головою, яким за посадою є мер гро-
мади  –  центра  району. Для  вирішення  тактичних  завдань 
рада  утворює  виконавчий  комітет.  Безпосереднє  керівни-
цтво виконкомом здійснює керуючий, якого призначає рада. 
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Керуючий виконкомом також представляє раду в перервах 
між її засіданнями, за погодженням із радою для виконання 
окремих проектів може утворювати підприємства, устано-
ви, організації або залучати існуючі на контрактній основі. 
Бюджет районної ради складається з відрахувань із бюдже-
тів громад.

На рівні району передбачається утворення територіаль-
них органів державної влади низового рівня. Із цієї позиції 
він є базовою одиницею в системі адміністративно-терито-
ріального устрою. Передбачається, що всі органи держав-
ної влади, які надають державні послуги населенню, утво-
рюють  свої  структури. Серед  основних  сфер  –  дозвільні, 
реєстраційні, правоохоронні, судові, медичні, освітні. Пре-
зидент України  та  Уряд  у  районі  представлені  районною 
адміністрацією,  яка  очолюється  префектом.  Основними 
функціями  адміністрації  є  нагляд  за  додержанням  закон-
ності з боку територіальних органів державної влади й міс-
цевого самоврядування, забезпечення гармонізації в засто-
суванні  законодавства  різними  структурами,  координація 
діяльності всіх територіальних органів державної влади на 
території району.

Найвищою  територіальною  ланкою  є  область,  у  якій 
утворюється обласна рада, що представляє інтереси регіо-
ну в цілому перед державними органами влади. До її ком-
петенції належить визначення меж громад, їх утворення й 
реорганізація, надання погодження на формування районів, 
реалізація спільних проектів розвитку, міжнародне співро-
бітництво та інвестиційна політика регіону, упровадження 
інноваційних  технологій,  експлуатація  шляхів  обласного 
значення, забезпечення транспортного сполучення між ра-
йонами, керівництво спільними  інфраструктурними мере-
жами.

За аналогією з районом проходить формування обласної 
ради та її виконавчих органів; так само вирішується питан-
ня бюджету.

3. Закарпатська модель територіального устрою
Розглядаючи питання в практичній площині, можна змо-

делювати такий устрій на теренах Закарпатської області.
Так, пропонується утворити 5 районів:

Район,  
за назвою центру

Площа,  
км2

Населення,  
осіб

Ужгородський 2 342 251 556
Мукачівський 2 245 264 722
Берегівський 1 820 256 246
Хустський 2 645 225 259

Солотвинський 3 710 263 200

Ужгородський  район  пропонуємо  утворити  на  тери-
торії  сучасних  Ужгородського,  Великоберезнянського  
та Перечинського районів, міст Ужгород і Чоп.

Мукачівський район має охопити Мукачівський, Сва-
лявський, Воловецький райони, місто Мукачево.

Берегівський район мають утворити Берегівський, Ви-
ноградівський райони, більша частина Іршавського райо-
ну, місто Берегово.

Солотвинський район має охопити Тячівський, Рахів-
ський райони.

Хустський район повинні скласти Хустський, Міжгір-
ський райони, частина Іршавського району, місто Хуст.

Що стосується утворення громад, то це питання необхідно 
вирішити шляхом укрупнення  існуючих міських  і сільських 
рад на основі фактичної інтеграції, що склалась останнім ча-
сом. Наприклад, довкола Ужгорода села, що його оточують, 
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досить давно практично влились в інфраструктуру міста – ко-
ристуючись його транспортом, об’єктами соціальної мережі, 
значна частина  їх жителів працює на міських фірмах тощо. 
Водночас  під  час  утворення  різних  адміністративно-терито-
ріальних одиниць дуже часто виникають конфліктні ситуації, 
пов’язані з використанням ресурсів, плануванням, містобуду-
ванням, які гальмують процеси розвитку як міста, так і сіл.

Таким чином, можна  запропонувати  сформувати  такі 
громади (наводимо їх за районами):

Ужгородський район (населення – 253 509 осіб)
Громади  (з  кількістю  населення  та  існуючими  сіль-

ськими радами, які увійдуть у їх склад):
Ужгород (124 597 осіб): Ужгород, Оноківці, Невицьке, 

Камяниця, Великі Лази, Ярок;
Чоп  (15 856 осіб): Чоп, Соломоново, Есень, Соловка, 

Тісаашвань, Тісаагтелек, Червоне;
Сюрте (16 472 особи): Холмок, Тарнцівці, Паладь Ко-

марівці, Галоч, Сюрте, Тийглаш, Сторожниця;
Середнє (19 698 осіб): Середнє, Баранинці, Руські Ко-

марівці, Холмець, Дубрівка, Ірлява, Кібляри, Пацканьово, 
Худльово;

Велика Добронь (15 399 осіб): Велика Добронь, Великі 
Геєвці, Мала Добронь, Ратовці, Часлівці, Коритняни;

Великий Березний  (15 103 особи): Великий Березний, 
Буківцьово, Малий Березний, Розтоцька Пастіль, Смере-
кова, Стричава, Забрідь;

Кострина (14 358 осіб): Кострина, Волосянка, Вишка, 
Верховина Бистра,  Загорб, Лубня, Люта, Ставне, Тихий, 
Ужок, Соль, Стужиця;

Перечин (15 862 особи): Перечин, Ворочево, Дубрини-
чі, Новоселиця, Сімер, Сімерки, Зарічево;

Туря Ремета (16 164 особи): Туря Ремета, Туря Поля-
на, Туря Бистра, Туря Пасіка, Порошково, Туриця, Турич-
ки, Вільшинки.

Берегівський район (населення – 256 701 особа)
Громади  (з  кількістю  населення  та  існуючими  сіль-

ськими радами, які увійдуть у їх склад):
Берегово (33 946 осіб): Берегово, Кідьош, Великі Бере-

ги, Нижня Ремета, Берегуйфалу, Астей;
Варі (17 829 осіб): Варі, Бадалово, Геча, Бене, Квасово, 

Мужієво, Оросієво, Четфалва, Боржава, Велика Бакта, Га-
лабор, Чома, Мачола;

Батєво  (16 911 осіб): Батєво, Косонь, Батрадь, Шом, 
Запсонь, Попово, Рафайново, Свобода;

Яноші  (12 607 осіб): Яноші, Дийда, Гат, Велика Бий-
гань, Гут;

Іршава (19 213 осіб): Іршава, Ільниця;
Заріччя (18 107 осіб): Заріччя, Сільце, Гребля, Дубрів-

ка, Лоза, Камянське, Вільхівка;
Арданово  (17  289  осіб): Арданово,  Загаття,  Брід, До-

робратово, Негрово, Чорний Потік;
Виноградів (34 765 осіб): Виноградів, Велика Копаня, 

Широке, Букове, Мала Копаня;
Великі Комяти  (20 581 особа): Великі Комяти, Онок, 

Боржавське, Шаланки, Олешник;
Вілок  (24  072  особи):  Вілок,  Фанчиково,  Матієво, 

Пушкіно,  Нове  Село,  Перехрестя,  Вербовець,  Дротинці, 
Підвиноградів;

Королево (20 505 осіб): Королево, Хижа, Новоселиця, 
Веряця, Черна, Теково, Сасово;

Пийтерфолво (20 876 осіб): Пийтерфолво, Чепа, Чер-
нотисів, Неветленфолво, Велика Паладь, Дюла.

Хустський район (населення – 225 010 осіб)
Громади  (з  кількістю  населення  та  існуючими  сіль-

ськими радами, які увійдуть у їх склад):
Хуст (37 105 осіб): Рокосово, Хуст;
Вишково (17 589 осіб): Вишково, Велятин, Крива;
Драгово  (19 062 особи): Драгово,  Забрідь, Вільшани, 

Копашнево, Золотарьово;
Стеблівка (16 654 особи): Сокирниця, Боронява, Сте-

блівка, Данилово, Олександрівка, Крайниково;

Іза (17 945 осіб): Іза, Липовець, Нанково, Кошельово, 
Нижнє Селище;

Горінчово (20 469 осіб): Горінчово, Монастирець, Лип-
ча, Березово, Нижній Бистрий, Липецька Поляна;

Білки (16 961 особа): Білки, Великий Раковець, Осій;
Довге  (17 748 осіб): Довге, Луково, Малий Раковець, 

Імстичево, Приборжавське;
Кушниця (11 587 осіб): Бронька, Кушниця, Лисичово;
Колочава (16 253 особи): Колочава, Негровець, Сине-

вірська Поляна, Синевір;
Сойми (15 553 особи): Сойми, Буковець, Ізки, Келечин, 

Лісковець, Нижній-Верхній Студений, Новоселиця, Пили-
пець, Присліп, Репинне, Річка, Лозянський, Тюшка;

Міжгір’я (18 084 особи): Міжгір’я, Вучково, Майдан, 
Голятин, Верхній Бистрий, Торунь.

Мукачівський район (населення – 263 423 особи)
Громади  (з  кількістю  населення  та  існуючими  сіль-

ськими радами, які увійдуть у їх склад):
Мукачево  (85  606  осіб): Мукачево,  Лавки, Шенборн, 

Форнош, Павшино;
Страбичово (19 829 осіб): Страбичово, Чомонин, Сер-

не, Горонда, Жнятино, Нижній Коропець, Дерцен;
Ракошино  (18  404  особи):  Ракошино,  Іванівці,  Каль-

ник, Лохово, Копинівці, Жуково, Бобовище;
Великі Лучки (20 175 осіб): Великі Лучки, Нове Давид-

ково, Ключарки, Зняцево;
Кольчино  (19  760  осіб):  Кольчино,  Лалово, Макарьо-

во, Залужжя, Верхній Коропець, Пузняківці, Пістрялово, 
Верхня Визниця;

Чинадієво  (19 306 осіб): Чинадієво, Завидово, Стано-
во, Яблунів, Бабичі, Бистриця, Зубівка, Брестів, Обава;

Свалява (22 933 особи): Свалява, Неліпіно;
Поляна (14 441 особа): Поляна, Келечин, Ганьковиця, 

Плоске, Родниківка, Сусково, Голубинне;
Дусино (17 495 осіб): Дисуно, Стройне, Керецьки, Ти-

бава, Березники;
Воловець (12 774 особи): Воловець, Верхні Ворота, Гу-

кливий, Скотарське, Лази;
Нижні Ворота (12 700 осіб): Жденієво, Нижні Ворота, 

Абранка, Біласовиця, Буковець, Вербяж, Підполоззя, Роз-
тока, Тишів, Щербовиця.

Солотвинський район (населення – 262 795 осіб)
Громади  (з  кількістю  населення  та  існуючими  сіль-

ськими радами, які увійдуть у їх склад):
Буштина (16 872 особи): Буштина, Вонігово, Теребля, 

Новобарово;
Угля (18 927 осіб): Колодне, Кричово, Чумалево, Дуло-

во, Велика Уголька, Угля;
Тячево (15 438 осіб): Тячево, Руське Поле;
Тересва (15 968 осіб): Тересва, Крива, Бедевля;
Лази (17 504 особи): Біловарці, Лази, Вільхівці, Віль-

хівці Лази, Добрянське;
Нересниця (15 726 осіб): Нересниця, Широкий Луг, Та-

расівка, Новоселиця;
Дубове  (20  354  особи):  Дубове,  Красна,  Усть-Чорна, 

Руська Мокра, Лопухів;
Терново (19 925 осіб): Терново, Калини, Ганичі;
Нижня Апша (16 283 особи): Нижня Апша, Топчино, 

Глибокий Потік;
Солотвино (14 853 особи): Солотвино, Грушово;
Ясіня  (18  083  особи):  Ясіня,  Лазещина,  Чорна  Тиса, 

Кваси;
Верхнє Водяне (16 171 особа): Верхнє Водяне, Водиця, 

Середнє Водяне;
Великий Бичків  (15 839 осіб): Великий Бичків, Коби-

лецька Поляна, Біла Церква;
Ділове  (13 550 осіб): Луг, Косівська Поляна, Росішка, 

Костилівка, Ділове;
Рахів (14 969 осіб): Рахів;
Богдан  (12  333  особи):  Богдан,  Розтоки,  Видричка,  

Білин, Луги.
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ВІДМЕЖУВАННЯ ПОНЯТТЯ «НЕЗАКІНЧЕНиЙ ЗЛОЧиН» 
ВІД ІНШих СУМІЖНих ПОНЯТь
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доцент кафедри кримінально-правових дисциплін
та міжнародного кримінального права

Ужгородського національного університету

Розглянуто проблематику співвідношення поняття «незакінчений злочин» із суміжними поняттями, зокрема «стадії вчинення злочи-
ну» та «попередня злочинна діяльність». Висловлено пропозиції щодо вирішення проблем розрізнення «готування» і «замаху» як певних 
стадій злочинної діяльності та «готування» і «замаху» як видів незакінченого злочину.

Ключові слова: незакінчений злочин, стадії вчинення злочину, готування до злочину, замах на злочин, попередня злочинна діяльність.

Рассмотрена проблематика соотношения понятия «неоконченное преступление» со смежными понятиями, в частности «стадии со-
вершения преступления» и «предварительная преступная деятельность». Высказаны предложения по решению проблем различения 
«приготовления» и «покушения» как определенных стадий преступной деятельности и «приготовления» и «покушения» как видов нео-
конченного преступления.

Ключевые слова: неоконченное преступление, стадии совершения преступления, приготовление к преступлению, покушение на 
преступление, предыдущая преступная деятельность.

The correlation issues of the notion “preliminary crime” with the related notions, like “degree in the commission of crime” and “previous 
criminal activities” has been examined. It has been proposed to solve the problem of separability of “an attack setup” and “an attempt” as the 
certain stages of the criminal activity from “an attack setup” and “an attempt” as the types of a preliminary crime.

Key words: preliminary crime, degree in the commission of crime, attack setup, criminal attempt, previous criminal activities.

Під поняттям «стадії вчинення злочину» в теорії кри-
мінального права й судовій практиці розуміють суспільно 
небезпечні етапи здійснення злочину, які істотно різняться 
між собою ступенем реалізації  злочинного наміру, тобто 
характером діяння (дії або бездіяльності) і моментом його 
закінчення (припинення), а тим самим і ступенем тяжкості 
вчиненого особою діяння [1, с. 194].

У кримінальному праві стадії вчинення злочину тради-
ційно  пов’язані  з  виникненням  умислу,  його  виявленням, 
готуванням до злочину, закінченим злочином і результатом 
вчиненого злочину (настанням суспільно небезпечних на-
слідків). На цей час, як і в минулому, спільної думки щодо 
кількості стадій вчинення злочину немає. За останні деся-
тиліття з цього питання наукові дослідження майже не про-
водились, хоча з ухваленням Кримінального кодексу Укра-
їни (далі – КК України) 2001 р. щодо нього виникло багато 
проблем. Зокрема, поняття «стадії» використовується лише 
в назві розділу Загальної частини, у тексті ж статей – лише 
поняття «види незакінченого злочину». 

Важливість  виокремлення  інституту  стадій  злочину 
обумовлюється, зокрема, і тим, що для суспільних відно-
син, які охороняються кримінальним законом, становлять 
небезпеку не лише закінчені, тобто цілком виконані чи до-
ведені до кінця злочини, але й такі умисні дії, що створю-
ють умови для подальшого вчинення злочину, а також без-
посередньо спрямовані на його вчинення, але не закінчені 
через причини, що не залежали від волі винного [2, с. 95].

У кримінально-правовій теорії протягом всієї історії її 
існування не було єдиної думки щодо визначення понят-
тя  «стадії  злочину»  та  його  співвідношення  з  поняттям 
«види незакінченого злочину» [3, с. 3].

На те, що стадії вчинення злочину нерідко використо-
вуються в науковій літературі у двоякому значенні, звер-
нув увагу ще М.Д. Дурманов. Він зауважив, що цей термін 
застосовується  як  для  позначення  тих  етапів,  які  прохо-
дить у своїй динаміці закінчений злочин, так і для позна-
чення особливостей відповідальності за злочинне діяння 
залежно від того етапу, на якому було закінчено здійснен-
ня злочину [4, с. 11].

Чітко розділила стадії здійснення злочину і види неза-
кінченого злочину Н.Ф. Кузнецова, виділивши стадії зло-
чину: 1) як етапи процесу злочинної діяльності; 2) як не-

закінчений злочин, а саме готування та замах на вчинення 
злочину [5, с. 40].

У свою чергу І.Я. Вакула зазначав: «Незважаючи на те, 
що визначення стадій злочину КК України не передбачає, 
проте  сам  розділ,  в  якому  зазначений  незакінчений  зло-
чин, має саме таку назву: «Злочин, його види та стадії». 
Виходячи з назви розділу, під стадіями злочину слід розу-
міти закінчений злочин і незакінчений злочин: готування 
та замах»[6, с. 149].

Очевидним є те, що поняття «стадії вчинення злочину» 
являє собою поняття про поступовий, непереривний, ди-
намічний розвиток злочинної діяльності в часі та просто-
рі, тоді як суди та органи слідства під час розгляду справ 
про незакінчений злочин у всіх випадках мають справу з 
«готуванням та замахом» як уже з припиненою і не дове-
деною до кінця з не залежних від волі суб’єкта обставин 
злочинною діяльністю.

У теорії немає однозначної думки щодо кримінальної 
значущості  таких  стадій,  як  виникнення  умислу  та  його 
виявлення. Процес виникнення злочинного умислу, обмір-
ковування способів і шляхів його реалізації – це внутріш-
ній  процес, що  відбувається  у  психіці  особи. Про нього 
не знають інші, поки він не виявиться назовні через якесь 
діяння. Оскільки відомо, що відповідальність не може на-
ставати тільки за думки людини, якщо вони ні в чому не 
проявились (не виявились у конкретному діянні), то й ви-
никнення та виявлення умислу як стадії злочину не мають 
самостійного  кримінально-правового  значення.  Отже,  ці 
стадії не є кримінально значущими.

Що  стосується  готування  до  злочину,  то  цей  термін 
розглядається з двох позицій.

Відповідно до п. 1 ст. 14 КК України «готуванням до 
злочину  є  підшукування  або  пристосування  засобів  чи 
знарядь,  підшукування  співучасників  або  змова  на  вчи-
нення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне 
створення умов для вчинення злочину» [7]. Якщо основою 
для  готування  як  стадії  здійснення  злочину  є  відповідна 
поведінка  винної  особи  –  підшукування,  пристосування 
знарядь чи засобів чи інше створення умов для здійснення 
злочину,  –  то для  готування як  стадії незакінченого  зло-
чину схожої поведінки явно недостатньо, а точніше, вона 
взагалі  є  лише основою наявності  готування  як незакін-
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ченого злочину – діяльності, кримінально караної, бо для 
неї характерна ще й перервність на цьому етапі. Це зазна-
чав і М.Д. Дурманов: «Создание условий при выполнении 
объективной  стороны не может  рассматриваться  как  акт 
приготовления, так как является частью действий по со-
вершению преступления».

Отже,  вирішити  проблему  розрізнення  готування  як 
певної  стадії  злочинної  діяльності  та  готування  як  виду 
незакінченого злочину можна шляхом заміни поняття «го-
тування»  в  значенні  «стадія  здійснення  злочину»  на  по-
няття «стадія створення умов для вчинення злочину».

Однак  необхідно  розмежувати  і  поняття  «замах»  як 
стадія злочину та як вид незакінченого злочину.

Відповідно до  ч.  1  ст.  15 КК України  «замах на  зло-
чин – це вчинення особою з прямим умислом діяння (дії 
або  бездіяльності),  безпосередньо  спрямованого  на  вчи-
нення злочину, передбаченого відповідною статтею Осо-
бливої частини цього Кодексу, якщо при цьому злочин не 
було  доведено до  кінця  з  причин, що не  залежали  від  її 
волі» [7]. У цьому визначенні замаху законодавець розу-
міє його як незакінчену злочинну діяльність, оскільки від-
биває і стадію вчинення злочину («діяння, безпосередньо 
спрямоване на вчинення злочину», «спрямовує свої дії на 
виконання злочину»), і перервність діяння на цьому етапі 
(«злочин не доводиться до кінця»), і причини припинення 
злочинної діяльності («що не залежить від волі особи»).

 Тож виходить, що  замах  є  видом незакінченого  зло-
чину, а не стадією вчинення злочину. Тоді постає запитан-
ня, як назвати ту стадію в процесі здійснення злочину, під 
якою ми розуміємо замах? Вбачається, що можна запропо-
нувати декілька синонімів щодо поняття «замах» як стадії 

конкретного  злочину:  «проміжний  злочин»,  «злочин, що 
не добігає свого кінця», «діяння, яке безпосередньо спря-
моване на вчинення злочину» тощо. Але головне – знайти 
відповідник такому поняттю, який би юридично правиль-
но відображав стадію замаху.

У наукових працях із кримінального права часто ото-
тожнюють й інші два поняття: «попередня злочинна діяль-
ність»  і  «незакінчений  злочин». Але,  на  нашу  думку,  це 
не має жодних підстав. Так, можна стверджувати, що до 
стадій готування та замаху на злочин за КК України 2001 
року  можна  застосовувати  термін  «попередня  злочинна 
діяльність». Але саме до стадій, а не видів незакінченого 
злочину. Така думка є обґрунтованою: вони мають місце 
до закінчення злочину, тобто передують його здійсненню 
й успішному закінченню.

Однак у разі наявності готування та замаху як видів не-
закінченого злочину за ними нічого об’єктивного наступ-
ного, подальшого не настає і не може настати у зв’язку з 
перерваністю злочину. 

Таким чином, попередня злочинна діяльність проявля-
ється виключно на стадіях вчинення злочину, у динаміч-
ній діяльності, коли злочин логічно розвивається і кожна 
попередня стадія відбувається раніше за наступну, більш 
пізню. Але при незакінченому злочині такий розвиток не 
спостерігається, бо ні за готуванням, ні за замахом як ви-
дами самостійних незакінчених злочинів нічого не настає.

Отже,  стадії  вчинення  злочину характеризуються по-
передністю злочинної діяльності. Проте ні замах, ні готу-
вання з урахуванням того значення, яке надає їм ст. 13 КК 
України  2001  року,  не  можна  назвати  попередньою  зло-
чинною діяльністю.
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У статті надано характеристику ролі засуджених як жертви в установах виконання покарань. Автором визначено сучасний стан і тен-
денції злочинних посягань відносно засуджених в установах виконання покарань й основні джерела таких посягань. Охарактеризовано 
поведінку засуджених, які належать до груп ризику й обґрунтовано доцільність внесення змін і доповнень до Кримінально-виконавчого ко-
дексу України та інших нормативно-правових актів щодо удосконалення правового механізму забезпечення особистої безпеки засуджених.

Ключові слова: засуджений, жертва, установа виконання покарань, особиста безпека, запобігання 

В статье дана характеристика роли осужденных как жертвы в учреждениях исполнения наказаний. Автором определено современ-
ное состояние и тенденции преступных посягательств в отношении осужденных в учреждениях исполнения наказаний и основные ис-
точники таких посягательств. Охарактеризовано поведение осужденных, относящихся к группам риска и обоснована целесообразность 
внесения изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс Украины и другие нормативно-правовые акты по совершенство-
ванию правового механизма обеспечения личной безопасности осужденных.

Ключевые слова: осужденный, жертва, учреждение исполнения наказаний, личная безопасность, предотвращение.

The article describes the role of convicted person as a victim in the penitentiary facilities. The author defines the current state and trends 
of criminal offenses against convicted people in penitentiary facilities and the main sources of such attacks. The behavior of convicted people 
belonging to risk groups is described in this article and the necessity of introduction of amendments and additions to the Correctional Code of 
Ukraine and other normative legal acts concerning the improvement of the legal mechanism of providing personal security of convicted people 
is substantiated.

Key words: convicted, victim, penitentiary facilities, personal safety, prevention.

Постановка наукової проблеми та її значення. У 
всіх  сферах  правового  регулювання,  включаючи  й  вико-
нання  кримінальних  покарань,  мають  набути  розвитку  і 
конкретизації  фундаментальні  конституційні  принципи, 
на яких ґрунтуються взаємовідносини між правовою дер-
жавою й особою: верховенство права та правового закону 
і суворе підпорядкування праву діяльності всіх державних 
органів  та  посадових  осіб,  обмеженість  і  підзаконність 
державної  влади;  невід’ємність,  непорушність  та  недо-
торканність прав і свобод особи; взаємна відповідальність 
держави та особи. Особливого значення ці положення на-
бувають у діяльності під час виконання кримінальних по-
карань у вигляді позбавлення волі, оскільки ці покарання 
здійснюються  за  істотного обмеження прав громадянина 
та застосування до нього заходів державної примусовості 
[1, с. 1]. Варто наголосити, що у ст. 3 Конституції України 
[2] закріплено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпека визнаються в Україні най-
вищою соціальною цінністю, а забезпечення прав і свобод 
людини  є  головним  обов’язком  держави. Аналогічні  по-
ложення знайшли своє відображення й у Кримінально-ви-
конавчому кодексі (КВК) України (ст. 7) [3]. 

Аналіз останніх досліджень із цієї проблеми. На сьо-
годнішній день кримінологічне вчення про жертву злочи-
ну є предметом дослідження таких науковців, як: Антонян 
Ю.М., Джужа О.М., Даньшин І.М., Давиденко Л.М., Зака-
люк А.П., Зелінський А.Ф., Рибальська В.Я., Карпеця І. І., 
Квашис В.Є., Коновалов В.П., Колб О.Г., Кузнєцова Н.Ф., 
Литвинов О.М., Міньковського Г. М., Моісеєв Є.М., Туля-
ков В.О., Устінов В.С. та інш.

Мета статті – визначити сучасний стан і тенденції зло-
чинних посягань відносно засуджених в установах вико-
нання покарань й основні джерела таких посягань. Досяг-
нення мети  забезпечується  виконанням  таких  завдань:  –  
охарактеризовати поведінку засуджених, які належать до 
груп ризику; – обґрунтовати доцільність внесення змін  і 
доповнень до Кримінально-виконавчого кодексу України 
та інших нормативно-правових актів щодо удосконалення 

правового механізму  забезпечення особистої безпеки  за-
суджених.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отри-
маних результатів дослідження. Зауважимо, що щорічно 
особи, які відбувають покарання, зокрема пов’язані з по-
збавленням волі, стають жертвами злочинних посягань як 
з боку інших засуджених, так і персоналу виправних коло-
ній. Зазначене спричинене тим, що досі ні на правовому, 
ні на практичному рівнях не створено реальних гарантій 
особистої  безпеки  засуджених  під  час  відбування  пока-
рання.  Станом  на  2016  рік  у  сфері  управління  Держав-
ної  кримінально-виконавчої  служби  України  перебувало 
148  установ  та  589  підрозділів  кримінально-виконавчої 
інспекції.  Крім  того,  29  установ  знаходяться  на  терито-
рії  Донецької  та  Луганської  областей,  що  тимчасово  не 
контролюється українською владою.

В  установах  виконання  покарань  та  слідчих  ізолято-
рах, розташованих на території, що контролюється укра-
їнською владою, тримається усього 60771 особи [4]. 

Щодо  структури  злочинів,  що  вчинялися  відносно 
засуджених  в  установах  виконання  покарань  (УВП),  то 
із  року  в  рік  вона  має  майже  однаковий  вигляд.  Зокре-
ма,  якщо  у  2007  році  було  зареєстровано  411  злочинів,  
2 із яких – за ознаками ч. 1 ст. 122 КК «Умисне середньої 
тяжкості тілесне ушкодження (0,7% у структурі всіх зло-
чинів) та один по ч. 1 ст. 121 КК «Умисне тяжке тілесне 
ушкодження», то у 2012 році було вчинено 406 злочинів, у 
тому числі 5, пов’язаних із посяганням на життя і здоров’я 
засуджених в УВП. [5, с. 3-4]. Суттєво не змінилися ці по-
казники й у 2014-2016 рр. [6].

Проведене опитування засуджених, які стали жертвою 
злочинів з боку інших засуджених під час відбування по-
карання у виправних колоніях, показало, що за віком се-
ред  потерпілих  переважають  особи  24–29  років  (50%), 
далі 18-24 (33%) та 30–40 років (17%). Якщо вести мову 
про категорії злочинів, то потерпілі засуджені відбувають 
покарання  за:  крадіжку  –  12,5%;  грабіж  –  4%;  розбій  – 
12,5%;  умисне  вбивство  –  21,5%;  зґвалтування  –  16,5%; 
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насильницьке задоволення статевої пристрасті неприрод-
ним способом – 16,5%; злочини у сфері обігу наркотичних 
засобів – 16,5%. На запитання «Чи визнаєте ви свою вину 
у вчиненні щодо вас  злочину?» 40% опитаних відповіли 
«Так», відповідно 60% – «Ні».

Серед опитаних жертв злочину в місцях позбавлення 
волі фактично відбутий строк покарання на момент вчи-
нення стосовно них злочинного посягання становить: до  
1 року – 12,5%; 1–3 роки – 38%; 3-5 років –33%; 5–10 ро-
ків – 16,5%. Що стосується стану, в якому перебував по-
терпілий  на момент  вчинення  стосовно  нього  злочинно-
го посягання,  то у  тверезому перебували 99% опитаних; 
у  стані  алкогольного  сп’яніння  –  0,7%;  у  наркотичному 
сп’янінні – 0,3%. Щодо наявності у жертв злочину захо-
дів заохочення і стягнення, то: 1 заохочення – 25%; 2 за-
охочення  –  25%;  не мали  заохочення  –  50%. Стягнення: 
1 стягнення – 16,5%; 3 стягнення – 21%; 2–5 стягнень – 
16,5%; 5 і більше стягнень – 21%; не мали стягнень – 25%.

Із числа засуджених – жертв злочинів брали участь у 
роботі самодіяльних організацій УВП на момент вчинення 
стосовно них злочинного посягання 33%, не брали – 67%. 
За  однією  справою  із  засудженим,  який  вчинив  злочин-
не посягання, проходило 13% потерпілих, відповідно, не 
проходило – 87%.

Щодо  знайомства до  засудження,  то 25% жертв були 
знайомі  з  особою,  яка  вчинила  стосовно  них  злочин,  
а 75% – не були. На момент вчинення злочину 67% жертв 
перебували  в  одному  відділенні  зі  злочинцем,  33% –  ні. 
Що  стосується  відносин  між  жертвою  та  злочинцем  до 
вчинення останнім злочину стосовно першого, то добро-
зичливі  стосунки  мали  місце  у  21%  випадків;  ворожі  – 
25%; стосунків не було – 54%.

Важливо  наголосити,  що  характеристика  особи,  яка 
вчинила  злочин  стосовно  потерпілого-засудженого  у 
37,5%  випадків  є  позитивною,  у  62,5%  –  негативною. 
Стосовно  благ  потерпілого,  на  які  спрямовано  злочинне 
посягання, то ними є: життя і здоров’я – 67%; статева сво-
бода  і  статева  недоторканність  –  12%;  власність  –  21%. 
Опитування  також  показало, що  67%  злочинів  стосовно 
потерпілого  вчинено  злочинцем-засудженим  одноосібно, 
а 33% – у співучасті.

Мотиви  вчинення  злочину  злочинцем-засудженим 
стосовно  потерпілого  такі:  помста  за  надання  допомоги 
адміністрації УВП – 12,5%; помста за неправомірні дії по-
терпілого – 13%; хуліганські мотиви – 21%; залякування 
потерпілого  –  12,5%;  переведення  до  іншої  УВП  –  8%; 
приховування іншого злочину – 12,5%; поширення потер-
пілим інформації, що негативно характеризувала злочин-
ця-засудженого – 8%; несплата боргу з боку потерпілого 
–  12,5%.  Щодо  віку  особи-злочинця,  то  він  становить:  
18-24 роки – 25%; 24-29 років – 50%; 30-40 років – 25%.

Найпоширеніші злочини, за які засуджений уже відбу-
ває покарання на момент вчинення нового злочину, такі: 
крадіжка – 8%; грабіж – 8%; розбій – 25%; умисне вбив-
ство – 17,5%; зґвалтування – 17,5%; умисне тяжке тілесне 
ушкодження – 8%; злочини у сфері обігу наркотичних за-
собів – 8%; хуліганство – 8%.

Важливо наголосити, що у структурі об’єкта злочину 
жертва є учасником охоронюваних кримінальним законом 
суспільних відносин, благу, праву чи  інтересу якого зло-
чином  заподіяна шкода  або  створена  загроза  заподіяння 
такої. Обставини, пов’язані з жертвою злочину, вчиненого 
особою,  яка  перебуває  в  установі  виконання  покарань  – 
це такі ситуаційні (не соціальні) фактори на боці потерпі-
лого, за яких вчинюється суспільно небезпечне діяння та 
(чи) настають суспільно небезпечні наслідки [7, с. 124].

Залежно від об’єктивного прояву обставини, пов’язані 
з жертвою, діляться на поведінку жертви та її стан. Крім 
того, зазначається, що деякі обставини, пов’язані з жерт-
вою  злочину,  вчиненого  особою,  яка  перебуває  в місцях 
позбавлення  волі  закритого  типу,  суттєво  впливають  на 

рівень  суспільної небезпечності  злочину  і  тому врахову-
ються законодавцем при криміналізації діянь та диферен-
ціації відповідальності (наприклад, ст. 392 КК) [8, с. 109]. 
Залежно  від  того,  з  якою  об’єктивною  ознакою  злочину 
вони взаємодіють, виділяються: обставини, що взаємоді-
ють із суспільно небезпечним діянням, та обставини, які 
сприяють розвитку причинного зв’язку, обумовлюючи на-
стання суспільно небезпечних наслідків. Деякі обставини, 
пов’язані з жертвою в місцях позбавлення волі, виступа-
ють ознаками складів окремих злочинів. У межах загаль-
ного вчення про склад злочину такі обставини є ознаками 
об’єктивної сторони злочину і охоплюються поняттям об-
становки вчинення злочину.

Жертва  злочину,  особа-злочинця,  які  перебувають  у 
місцях позбавлення волі та обставини, пов’язані з ними, 
виступаючи  ознакою  складу  злочину,  інкримінуються 
лише  у  тому  випадку,  коли  до  них  було  певне  психічне 
ставлення  з  боку  суб’єкта  злочину.  Таке  ставлення  охо-
плюється  інтелектуальним елементом вини й може мати 
вигляд:  усвідомлення  зазначених  ознак;  усвідомлення 
можливості їх наявності; неусвідомлення при тому, що ви-
нний повинен був і міг їх усвідомлювати [9, с. 509].

Щодо поведінки жертви злочину в місцях позбавлен-
ня волі слід наголосити, що вона може мати різні форми. 
З  одного  боку,  виражатися  в  дії  або  бездіяльності,  мати 
енергетичний (наприклад, фізичне насильство) або інфор-
маційний  (наприклад,  тяжка образа) характер.  З погляду 
соціальної оцінки, така поведінка може бути позитивною 
(наприклад,  виконання  засудженим  окремого  доручення 
адміністрації  установи),  нейтральною  (наприклад,  нена-
дання засудженим адміністрації установи згоди на вчинен-
ня певних дій) або негативною (наприклад, неправомірна 
або аморальна поведінка засудженого в період відбування 
покарання).

Аналіз  чинного  законодавства  показує, що  поведінка 
жертви злочину, вчиненого особою, яка перебуває в УВП, 
суттєво впливає на характер і типовий ступінь суспільної 
небезпечності  діяння,  недостатньо  враховується  під  час 
установлення  індивідуалізації  та  диференціації  кримі-
нальної відповідальності.

Стратегічним  напрямом  розвитку  Державної  кримі-
нально-виконавчої служби України (ДКВСУ) є безпека в 
УВП. Забезпечення безпеки засуджених та осіб, узятих під 
варту, персоналу й громадян, які перебувають на території 
УВП і слідчих ізоляторів, є одним з основних обов’язків 
посадових  і  службових  осіб  органів  та  УВП  й  слідчих 
ізоляторів.  У  Стратегії  реформування  судоустрою,  судо-
чинства  та  суміжних  правових  інститутів  на  2015-2020 
рр. наголошено на поліпшенні  заходів безпеки в УВП  із 
метою  вдосконалення  системи  виконання  покарань,  під-
вищення ефективності запобігання злочинам і реабілітації 
засуджених [10]. Отже, на законодавчому рівні визначено, 
що пріоритетним напрямом діяльності держави в цілому 
та ДКВСУ зокрема є безпека людини, її життя й здоров’я.

Відповідно до  ст.  7 КВК України держава поважає й 
охороняє права, свободи та законні інтереси засуджених, 
забезпечує необхідні умови для їх виправлення й ресоці-
алізації,  соціальну  та  правову  захищеність  і  їх  особисту 
безпеку.  Отже,  право  засудженого  на  особисту  безпеку 
безпосередньо  стосується його правового  статусу й пев-
ним чином закладає його основи. Забезпечення права засу-
дженого на особисту безпеку є лише частиною загального 
безпечного становища засудженого, механізмом підтрим-
ки  цього  права,  надання  йому  реальності  й  можливості 
бути  реалізованим.  Особиста  безпека  засудженого  –  це 
становище  засудженого  (комплекс  його  прав,  обов’язків 
і  можливостей  використовувати  механізми  захисту)  як 
суб’єкта  кримінально-виконавчих  правовідносин  під  час 
відбування  покарання, що  створює  умови  його життєді-
яльності за відсутності агресії, свавілля й загрози з боку 
персоналу, інших засуджених чи третіх осіб та має ефек-
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тивні  механізми  забезпечення  захисту  прав  засудженого 
[11]. Визначена та гарантована на нормативно-правовому 
й особистісному рівнях, а також забезпечена правоохорон-
ною  діяльністю  посадових  осіб  органів  й  установ  вико-
нання покарань та інших осіб, захищеність їх прав і закон-
них інтересів від різноманітних загроз, що посягають на їх 
життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканність та інші 
законні  інтереси. Це поняття  запропоновано  закріпити у 
ст. 10 Кримінально-виконавчого кодексу України [1, с. 7].  
Забезпечення особистої безпеки  засуджених  є  важливою 
складовою  у  реалізації  загальної  безпеки  в  ДКВСУ  та 
складає основу кримінально-виконавчих правовідносин.

Особливий інтерес виникає до аналізу ст. 10 КВК Укра-
їни, у якій урегульовано механізм забезпечення особистої 
безпеки засуджених. У цій нормі закріплюється не лише 
право засудженого на особисту безпеку, а й обов’язок пер-
соналу ДКВСУ вживати невідкладних заходів щодо забез-
печення його захисту. Адміністрація УВП вживає заходів 
до переведення засудженого в безпечне місце, а також ін-
ших заходів до усунення небезпеки, вирішує питання про 
місце подальшого відбування ним покарання. І.С. Яковець 
зазначає,  що  держава,  наділяючи  засуджених  правом  на 
особисту  безпеку,  не  лише  захищає  їх  від  імовірних по-
сягань, а й протидіє можливому вчиненню правопорушень 
у  виправних  установах  [12,  с.  37].  Законодавець  у  ч.  4  
ст. 10 КВК України вказує на певні особливості щодо за-
хисту засуджених у зв’язку з їх участю в кримінальному 
судочинстві,  до  яких  прийнято  рішення  про  застосуван-
ня заходів безпеки згідно із законом. Адміністрація УВП 
вживає  заходів щодо  забезпечення  безпеки  цих  осіб,  за-
стосовує  ізольоване  тримання  або  переведення  в  іншу 
установу виконання покарань. Н. В. Мальцева розглядає 
безпеку  потерпілих  або  свідків  із  числа  засуджених  до 
позбавлення волі як стан кримінально-виконавчих право-
відносин, коли протиправний вплив на життя, здоров’я й 
майно потерпілих і свідків із числа засуджених відсутній 
або попереджається чи заперечується шляхом застосуван-
ня заходів у встановленому в законі порядку [13, с. 14].

Регламентація порядку переведення засуджених до ін-
шої установи лише відомчими нормативно-правовими ак-
тами є однією з проблем, які негативно впливають на стан 
забезпечення особистої безпеки засуджених. Такий підхід, 
як показує практика, нерідко призводить до різноманітних 
зловживань із боку персоналу УВП та не дозволяє повною 
мірою забезпечити безпечні умови відбування покарання 
засудженими [14, с. 230].  Інакше кажучи, відсутність за-
конодавчого механізму реалізації заходів безпеки знижує 
рівень ефективності діяльності персоналу УВП з виконан-
ня  цього  завдання  та  зменшує  можливість  забезпечення 
безпечних умов життєдіяльності засуджених у місцях по-
збавлення волі.

Важливою нормою КВК України у врегулюванні без-
пеки  в ДКВСУ  є  ст.  11,  відповідно  до  якої  виправні  ко-
лонії  розподілено  на  колонії  мінімального,  середнього  й 
максимального  рівнів  безпеки.  На  нашу  думку,  позиція 

законодавця щодо класифікації виправних колоній надає 
процесу забезпечення безпеки певний пріоритет у діяль-
ності ДКВСУ та передбачає, що у виправних колоніях різ-
них рівнів безпеки має діяти також відповідний механізм 
забезпечення захисту  інтересів держави, прав  і законних 
інтересів  особи,  суспільства. Спробуємо окреслити  коло 
кримінально-виконавчих вимог, покладених в основу кла-
сифікації різних рівнів виправних колоній, та подивимось, 
чи відповідають вони певним рівням забезпечення безпе-
ки. Так, виправні колонії мінімального, середнього й мак-
симального  рівнів  безпеки,  відповідно  до  КВК України, 
відрізняються  за  структурними  дільницями,  категорією 
засуджених,  правовим  статусом  засуджених  і  правовим 
статусом  персоналу.  Отже,  категорія  «безпека»,  яку  по-
кладено в основу класифікації виправних колоній згідно 
з КВК України, практично не має явного вираження, при-
таманного конкретному рівню безпеки виправної колонії; 
існують лише незначні вимоги, що в більшості обумовлю-
ються  специфікою класифікації  засуджених у виправних 
колоніях  за  кримінально-правовими  й  кримінально-ви-
конавчими  показниками,  такими  як  тяжкість  вчиненого 
злочину,  наявність  чи  відсутність  судимості,  поведінка 
засудженого та ставлення його до праці  (за  її наявності) 
і навчання.

Значною  мірою  до  вирішення  цієї  проблеми  набли-
зився  І.  Г.  Богатирьов,  який  вважає,  що  забезпечення 
безпеки  відбувається  в  межах  кримінально-виконавчого 
законодавства  України  шляхом  застосування  організа-
ційно-управлінських,  матеріально-технічних,  силових  та 
інших  заходів,  спрямованих на  захист життя,  здоров’я й 
майна засуджених від протиправних посягань, створення 
належних умов відбування покарання та досягнення його 
мети [15, с. 120-121].

Висновки і перспективи подальших досліджень. 
Викладене  дозволяє  заявити  про  необхідність  комплек-
сного підходу до питань розмежування виправних колоній 
за конкретними рівнями безпеки в КВК України. З огля-
ду  на  це  варто  підкреслити,  що  кримінально-виконавчі 
установи закритого типу реалізують державну політику у 
сфері виконання кримінальних покарань, що полягає в за-
безпеченні ізоляції засудженого як пріоритетного завдан-
ня та виконанні функцій, передбачених законом й іншими 
нормативно-правовими актами. Основною метою ізоляції 
є  захист суспільства від осіб, які можуть становити сер-
йозну загрозу для громадської безпеки. Крім того, ізоляція 
забезпечує  захист  засуджених  і персоналу ДКВСУ. Тому 
найбільш вірогідним можливе припущення про те, що ізо-
ляція засуджених є вкрай важливим критерієм безпеки в 
ДКВСУ,  який  забезпечує  захист  інтересів  держави,  прав 
і  законних  інтересів  особи,  суспільства. На нашу думку, 
в основу розмежування виправних колоній різних рівнів 
безпеки необхідно покласти організаційно-правові, мате-
ріально-технічні, силові та інші заходи, спрямовані на без-
пеку в ДКВСУ. Рівень безпеки щодо кожного засудженого 
має визначатись на основі індивідуальної оцінки ризику.
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Харківського національного університету внутрішніх справ

Теоретико-прикладна  розробка  конституційного  за-
безпечення права на  звернення до міжнародних  судових 
установ  і  міжнародних  організацій,  безумовно,  є  вкрай 
важливою. З одного боку, це пояснюється досить значною 
кількістю проблем, що існують нині під часу його реаліза-
ції на практиці. З іншого боку, вибір автора зумовлюється 
також  необхідністю  комплексного  теоретичного  дослі-
дження  зазначеного  права,  оскільки  у  вітчизняній  юри-
дичній науці це питання не знайшло свого розв’язання.

З огляду на викладене тема монографії Л.М. Дешко є 
актуальною, а саме дослідження – своєчасним та необхід-
ним як для вітчизняної науки конституційного права, так і 
для правотворчої й правозастосовної практики.

Монографія  складається  із  чотирьох розділів. Метою 
розвідки  є  розробка  концепції  конституційного  права 
кожного  після  використання  всіх  національних  засобів 
правового  захисту  звертатися  за  захистом  своїх  прав  і 
свобод до відповідних міжнародних судових установ або 
до відповідних органів міжнародних організацій, членом 
чи учасником яких є Україна,  та вироблення пропозицій 
щодо  вдосконалення  конституційно-правового  регулю-
вання й практики реалізації цього права. Методологічною 
основою проведеного дослідження стали загальні методи 
наукового  пізнання,  а  також  такі,  що  застосовуються  в 
юридичній  науці:  методи  аналізу  й  синтезу,  формально-
логічний, порівняльно-правовий, статистичний методи.

У розділі 1 «Доктринальні дослідження та ґенеза кон-
ституційного  права  звертатися  до  міжнародних  судових 
установ  та  міжнародних  організацій»,  що  складається  з 
трьох  підрозділів,  автором  розглянуто  історіографію  й 
бібліографію досліджень конституційного права на звер-
нення  до  міжнародних  судових  установ  і  міжнародних 
організацій,  розкрито  методологію  дослідження  цього 
конституційного права,  вивчено процес  еволюції  ідеї  за-
хисту прав людини, її трансформацію в принцип захисту 
прав людини в правових системах держав та міжнародній 
правовій системі, процес еволюції принципу захисту прав 
людини й громадянина в Європейських співтовариствах і 
Європейському Союзі  та Україні,  конституційного права 
на звернення до міжнародних судових установ і міжнарод-
них організацій в Україні.

У розділі 2 «Конституційне право звертатися до між-
народних судових установ та міжнародних організацій у 
системі конституційних прав і свобод людини і громадя-
нина» проаналізовано основні наукові підходи щодо сут-

ності, ознак і змісту конституційного права на звернення 
до міжнародних судових установ та міжнародних органі-
зацій, його місця в системі конституційних прав людини й 
громадянина, співвідношення з  іншими правами людини 
та громадянина.

Поняття, сутність та особливості принципів, норм пра-
ва й правовідносин у механізмі конституційно-правового 
забезпечення права на звернення до міжнародних судових 
установ і міжнародних організацій розкрито в розділі 3.

Роль і значення конституційно-правових гарантій пра-
ва  кожного  після  використання  всіх  національних  засо-
бів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і 
свобод до відповідних міжнародних судових установ або 
до відповідних органів міжнародних організацій, членом 
чи учасником яких є Україна, визначено в розділі 4. Крім 
того, у цьому ж розділі досліджено їх систему, обґрунто-
вано шляхи вдосконалення.

Як постає зі змісту рецензованої роботи, дослідження 
є  ґрунтовним  загальнотеоретичним  аналізом  суспільних 
відносин,  що  виникають  під  час  реалізації  зазначеного 
конституційного права. За результатами проведеного до-
слідження автору цілком вдалося досягти визначеної нею 
мети  та  реалізувати  поставлені  завдання.  Вона  дійшла 
низки самостійних висновків і пропозицій, які мають на-
укову новизну та заслуговують на підтримку.

Таким чином, унаслідок проведеного Л.М. Дешко до-
слідження одержано нові наукові результати, сформульо-
вано  систему  теоретичних  уявлень  про  поняття  та  зміст 
конституційного права на звернення до міжнародних су-
дових  установ  і  міжнародних  організацій.  Положення  й 
висновки розвідки достатньою мірою обґрунтовані, чого 
досягнуто за допомогою як використання сучасної методо-
логії – широкого спектра загальнонаукових та спеціальних 
методів дослідження, так і опрацювання значного обсягу 
наукової літератури із цієї тематики та широкої емпірич-
ної  бази.  Варто  також  зазначити  про широку  апробацію 
результатів рецензованого дослідження, здійснену вченим 
як у  її  численних наукових публікаціях,  так  і  в  багатьох 
виступах на вітчизняних і міжнародних (у тому числі й за-
рубіжних) наукових та науково-практичних конференціях.

Таким  чином,  монографія Л.М. Дешко містить  ґрун-
товні  узагальнення  проведених  автором  досліджень,  а 
отримані нею нові науково обґрунтовані результати мають 
істотне значення для науки конституційного права. Моно-
графія рекомендується до друку.
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ДОЦЕНТОМ ДРОЗДОМ ОЛЕКСІЄМ ЮРІЙОВиЧЕМ1

Прилипко С.М.,
доктор юридичних наук, професор,

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України,
заслужений діяч науки і техніки України,
академік Академії правових наук України

1 (Дрозд О.Ю. Співвідношення норм трудового та адміністративного права при 
регулюванні проходження державної служби в Україні : монографія / Олексій 
Юрійович Дрозд. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 380 с.)

Одним  із  ключових  складових  елементів  державно-
владного  механізму  є  інститут  державної  служби,  через 
який реалізується основна частина публічно-управлінської 
діяльності. Тому очевидним є той факт, що від стану цього 
інституту, рівня його розвиненості прямо залежить якість 
та ефективність виконання державою низки своїх основних 
завдань і функцій, зокрема й тих, що здійснюються нею в 
цілях забезпечення прав, свобод і законних інтересів люди-
ни та громадянина, створення й підтримки належних умов 
для комфортної життєдіяльності та нормального розвитку 
як окремих осіб, так і суспільства в цілому. Зрозуміло, що 
будь-яка  більш-менш  суттєва  реформа  системи  публічно-
го управління передбачає також перегляд і вдосконалення 
засад організації й функціонування державної служби. На 
сьогодні  в  галузі  державної  служби  з  метою  її  вдоскона-
лення зроблено низку важливих позитивних кроків, однак 
багато з них мали також суперечливий характер. У зв’язку 
із  цим деякі  суттєві  аспекти  аналізованого  інституту досі 
не отримали конструктивне розв’язання, що зумовлює ак-
туальність  подальшого  наукового  вивчення  проблематики 
державної служби. Саме тому дослідження проблеми спів-
відношення норм трудового та  адміністративного права в 

правовому регулюванні проходження державної  служби є 
актуальним і своєчасним.

Автор  монографії  «Співвідношення  норм  трудового 
та адміністративного права при регулюванні проходжен-
ня державної служби в Україні» охарактеризував чинну в 
державі систему нормативно-правових актів у сфері про-
ходження державної служби в Україні. Виклад матеріалу 
в роботі здійснено логічно й послідовно, при цьому вико-
ристано методи аналізу, синтезу, групування, порівняння 
та деякі інші. Дуже важливим є те, що О.Ю. Дрозд під час 
висвітлення проблемних питань у монографії використав 
фундаментальні  наукові  дослідження  в  галузі  як  адміні-
стративного, так і трудового права.

Підготовлена  робота  є  досить  якісною  та  заслуговує 
на високу оцінку. Її теоретичні положення доцільно вико-
ристовувати як навчальну джерельну базу для підготовки 
юристів  у  вищих  навчальних  закладах. У  цілому  рецен-
зована  монографія  «Співвідношення  норм  трудового  та 
адміністративного  права  при  регулюванні  проходження 
державної служби в Україні» підготовлена відповідно до 
вимог, що висуваються до цього виду продукції, і рекомен-
дується до друку.
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