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населения. Государство должно принимать
меры в интересах того, чтобы обеспечивать
каждому человеку наличие и экономическую
доступность медицинской помощи и лечения.
Ключевые слова: права и свободы, государство, правовые ограничения, Международный
пакт, гражданин, индивидуальная свобода.

В представленной статье прежде всего
отмечается, что правовые ограничения являются мерами, направленными на реализацию позитивных прав и свобод человека и
гражданина, исключающими нелегитимные
способы их реализации. Утверждается, что
чаще всего права индивида нарушаются государством, и поэтому тезис о приоритете прав
и свобод личности должен означать, в первую
очередь, верховенство прав индивида над государством.
Далее
автором
рассматриваются
принятые в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Азербайджане, ограничительные и запретительные
меры и их соответствие действующему законодательству Республики, а также то, что
в законодательстве Азербайджана отсутствует такое легальное понятие, как «особый
карантинный режим». Напоминается, что
категория «самоизоляция» вошла в юридический оборот только в прошлом году, однако юридически она не закреплена на уровне
законодательных актов, что приводит к
неоднозначному ее толкованию. При этом,
эффективность правовых норм, их исполнение во многом обусловливается тем, насколько они соответствуют требованиям морали.
В итоге исследования отмечается моральная обязанность государства не допускать
того, чтобы серьезный кризис медицинского
характера перерастал в кризис с правами человека только потому, что надлежащее здравоохранение может быть недоступным для

Права и свободы человека – неотъемлемое, неотчуждаемое достижение человеческого рода. Какие бы события и действия ни
совершались в этом мире, какие бы научные
открытия ни входили в него, они не должны негативно влиять на положение человека, его права и свободы. В этом состоит суть
человеческого измерения всех процессов
мирового и национального развития, выдвигающего ценностный ориентир, позволяющих дать оценку всех процессов, – права человека (1, 2-3).
Ограничения, в свою очередь, есть меры,
направленные на реализацию позитивных
прав и свобод человека и гражданина, исключающие нелегитимные способы их реализации. Ограничения есть форма реализации позитивных действий и исключение
действий негативных. Ограничения можно
классифицировать на экономические, политические, социальные, правовые. Нас интересуют, конечно же, правовые ограничения, и поэтому, исходя из формы права, закрепляющей ограничение можно выделять
конституционно-правовые
ограничения,
ограничения, устанавливаемые законами,
5
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ской расы, ликвидация не только прав, но
и самих представителей «неполноценных»
наций привели к диктатуре и порабощению
всего немецкого народа. Эти примеры, пожалуй, – крайности, но, тем не менее, или
благодаря этому они весьма наглядны. Проанализировав соотношение индивидуальных и коллективных прав, Р.А. Мюллерсон
совершенно правильно отмечал, что обеспечение прав и свобод каждого человека необходимо ставить, если не выше, то, во всяком случае, на один уровень с правами любых других социальных общностей, будь то
государство, класс, нация или даже народ.
Ибо под флагом примата прав и интересов
последних, как далее он заключает, нередко
совершались тяжкие преступления не только против отдельных людей, но и против
целых народов (3, 43). Чаще всего права индивида нарушаются государством и поэтому
тезис о приоритете прав и свобод личности
должен означать в первую очередь верховенство прав индивида над государством,
т.е. права и свободы личности ставят пределы для государственной власти. В каком-то
смысле это может означать торжество моральных принципов, когда слабая сторона,
в лице прав индивида, не поглощается сильной стороной, т.е. государством.
Произошедшая весной 2020 года пандемия новой коронавирусной инфекции
COVID-19, проявления которой продолжаются и в настоящее время, стала серьезнейшим вызовом не только для экономических
и политических систем, но и для механизмов реализации и защиты основных прав и
свобод человека, активно формировавшихся в последние десятилетия. В числе стран,
столкнувшихся с указанными вызовами,
оказалась и Азербайджанская Республика.
Существует мнение, что наши общества
и системы здравоохранения не были готовы к пандемии COVID-19, и это подняло
моральные и медико-правовые проблемы.
Ученые поясняют, что на постсоветском
пространстве очевидный конфликт между
обязанностью врачей заботиться о пациентах и их правами защищать свое здоровье,
свои семьи и близких. Тем не менее, заражение медицинских работников является
неотъемлемым профессиональным риском

подзаконными актами, судебными решениями.
Государство, принимая на себя обязанность обеспечения закрепленных ею в конституции прав и свобод человека и гражданина, в то же время на основании закона и
норм международного права, в интересах
национальной безопасности, охраны общественного порядка прибегает к их ограничению и даже отчуждению. Особенный
общественный резонанс вызывают случаи
правомерности ограничения таких лично
и социально-значимых прав и свобод человека, как право на свободу и неприкосновенность, свободы мысли, слова, совести,
передвижения. Как отмечают некоторые
ученые, все основные права, даже если они
являются производными от естественных
прав человека, имеют предпосылкой своего
существования, с одной стороны, наличие
именно государства, которое их гарантирует и защищает, а с другой – противостояние
государства основным правам, и здесь уже
возникают вопросы морального обоснования подобного противостояния. Необходимость учета международно-правовых актов
по поводу ограничения прав человека и
гражданина отмечает, например российская исследовательница В.М. Малиновская
(2, 181-182). На ее взгляд, государству важно вводить на законодательном уровне те
ограничения, которые будут отвечать установленным международным стандартам и
насущным потребностям общественных отношений, которые развиваются.
Выдвижение прав индивида над правом
государства – одно из великих достижений человеческой культуры. Утверждение
о приоритете прав человека над коллективными правами, в частности правом на
самоопределение, сделано из лучших побуждений. История Советского Союза убедительно показала, к чему приводит пренебрежение правами и свободами индивида,
их принесение в жертву якобы интересам
коллектива (в нашем случае – главным образом класса, партии или государства). Результат – диктатура и отсутствие каких-либо
прав и свобод даже у «господствующего»,
т.е. рабочего класса. В Германии, например,
упор на права и исключительность арийÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021
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для медицинских работников, и Уголовный
кодекс наказывает специалистов, связанных
с охраной здоровья населения, которые «не
в состоянии оказать помощь» нуждающемуся лицу, но в то же время и для этих работников должны быть созданы надежные
гарантии для того, чтобы они могли защитить себя» (4, 14). В целом же, по всему миру
женщины составляют 70% работников здравоохранения и социальной защиты, то есть
именно они находятся на передовой борьбы с пандемией и в сфере здравоохранении
имеют повышенный риск заражения вирусом. Возникающее в связи с этим в обществе
настороженное отношение к медикам-женщинам чревато социальным отчуждением
или стигматизацией в ситуации, когда они
и без того вынуждены уделять повышенное
внимание собственному здоровью и здоровью своих близких. Это может создавать
проблемы, например, когда возникает необходимость организовать или сохранить
присмотр за детьми, пока женщина выполняет свой врачебный долг.
В целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией в большинстве стран были
приняты ограничительные и запретительные меры, которые формально не отвечали признакам чрезвычайной ситуации, но
содержали предписания, характерные для
них. Например, формально в и ряде других
стран были приняты меры, которые характеризуются как режим повышенной готовности, а также иные ограничительные меры
санитарно-эпидемиологического характера. Такие меры не соответствовали режиму
чрезвычайной ситуации, который не был
введен, но ориентировали государственные
органы и население на соответствующее
этому режиму поведение. Эти меры не содержали прямого запрета или ограничения прав и свобод, содержащихся в Законе Азербайджанской Республики «О чрезвычайной ситуации», но накладывали ряд
ограничений на права населения и налагают на него дополнительные обязанности
(5). При этом одновременно был введен ряд
дополнительных полномочий организационно-распорядительного и запретительного характера для органов власти. Особый
карантинный режим (ОКР) у нас в стране

введен в соответствии со статьей 25 Закона
АР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» (6). Интересно, что Закон был
принят в 1992 году и, несмотря на внесение
в него некоторых изменений, все еще находится в силе. В соответствии со статьей 25
этого Закона, «При угрозе возникновения
или распространения инфекционных, паразитарных, неинфекционных массовых заболеваний правительство Азербайджанской
Республики, главные государственные санитарные врачи в пределах своей компетенции вводят в установленном порядке на соответствующих территориях или объектах
особые условия и режимы труда, учебы, передвижения, перевозок, а при необходимости проводят работы по обеззараживанию,
дезинфекции, дезинсекции, дератизации
и дезактивации, направленные на предупреждение возникновения и распространения этих заболеваний и их ликвидацию» (6).
ОКР, вступивший в силу 24 марта, позже
был ужесточен Постановлениями Кабинета
министров АР № 120 от 30 марта 2020 года
и № 124 от 2 апреля 2020 года. Как видно
из статьи закона, приводимой в качестве
правовой основы особого карантинного режима, этот режим может вводиться «на соответствующих территориях или объектах».
Однако, указанный ОКР, как известно введен по всей стране, что несколько не совпадает с буквой упомянутого закона. С другой
стороны, налагаемые ОКР ограничения, например ограничение свободы передвижения, и возлагаемые на людей дополнительные обязанности наводят на определенные
сомнения по поводу их соответствия как
Конституции Азербайджана, так и конвенциям, подписанным нашей страной.
Наиболее показательными стали практически в полном объеме выполняемые населением меры соблюдения режима самоизоляции, контролируемые посредством
новых коммуникационных технологий, в
частности, специальных приложений на мобильных телефонах, переход на удаленную
работу, запрет на поездки не только в другие
регионы, но и в рамках конкретного населенного пункта, соблюдение «масочного режима» и социальной дистанции и т.п. один
аспект, на который хотелось бы обратить
7
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чить осуществление прав и свобод человека
и гражданина. Права и свободы каждого
ограничиваются основаниями, установленными в настоящей Конституции и законах, а также правами и свободами других.
Данные гарантии также относятся к праву
полной охраны здоровья, поскольку право
на охрану здоровья стало неотъемлемой частью комплекса прав человека.
Во многих странах право на охрану здоровья стало частью внутригосударственного права, закреплено в основных правовых
актах, предоставляются широкие возможности для реализации данного права в соответствии с международно-признанными
стандартами. Всеобщая декларация прав
человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) закрепила положение
о том, что при осуществлении своих прав и
свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью
обеспечения должного признания и уважения прав и свобод других и удовлетворения
справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния
в демократическом обществе. Конституция
Азербайджанской Республики, ориентируясь на международные стандарты в области
прав человека, допускает в определенных
случаях их ограничение (8).
Кроме того, в статье 2 Протокола № 4
к «Европейской конвенции о защите прав
человека и основных свобод» также предусмотрено, как «…право на свободу передвижения и свободу выбора местожительства»,
так и ограничения, «…которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах государственной безопасности или общественного
спокойствия, для поддержания общественного порядка, предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравственности
или для защиты прав и свобод других лиц»
(9). Правда, здесь «охрана здоровья» может
выглядеть как законная цель, но трудно
утверждать, что ограничения «предусмотрены законом». В законодательстве Азербайджана нет такого легального понятия,
как «особый карантинный режим». По своим признакам и создаваемым им особым

внимание – это понятие «самоизоляция».
Сама категория «самоизоляция» вошла в
юридический оборот только в прошлом
году, однако юридически она не закреплена
на уровне законодательных актов, что приводит к неоднозначному ее толкованию, как
со стороны государственных органов, так и
со стороны граждан. Полагаем, что данное
понятие целесообразно определить законодательно и предусмотреть юридические
механизмы самоизоляции, а также последствия ее несоблюдения. Хотелось бы отметить, что данное понятие не определено и в
законодательстве иностранных государств.
Рассматривая ситуацию в конституционном измерении, можно утверждать, что
здоровье человека является естественным
условием осуществления провозглашенных
Конституцией АР прав и свобод личности, а
стало быть, естественным условием достойной жизни. Другими словами, реализация
предусмотренного положениями ст. 41 (ч.
1) Конституции АР права на охрану здоровья и медицинскую помощь находится в самой непосредственной взаимосвязи с такой
конституционной ценностью, как достоинство личности (ст. 16 и 46 Конституции АР)
(7). Государство, в силу положений ст. 16 и
46 Конституции АР, обязано охранять достоинство личности во всех сферах, чем утверждается приоритет личности и ее прав,
в то время как на законодателя возлагается
обязанность соотносить свою деятельность
с принципом признания достоинства личности. Как известно, посредством Конституции государство взяло на себя обязательство признавать, соблюдать и защищать от
любых незаконных вмешательств и ограничений права и свободы человека и гражданина.
В соответствии со статьей 12 Конституции Азербайджанской Республики 1995
года, обеспечение прав и свобод человека
и гражданина, достойного уровня жизни
гражданам Азербайджанской Республики –
высшая цель государства. Согласно статье
71, соблюдать и защищать права и свободы
человека и гражданина, закрепленные в
Конституции, является обязанностью органов законодательной, исполнительной и судебной властей (7). Никто не может ограниÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021
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но и окружающим, поскольку чревато распространением вируса. Оба вышеуказанных момента (потребности пожилых людей и доступность лечения в зависимости
от материального положения человека),
напрямую имеют отношение к морали и
нравственности. Правовые нормы служат
и должны служить проводниками морали, закреплять и защищать нравственные
устои общества. И эффективность права во
многом зависит от того, насколько полно,
адекватно оно выражает эти требования.
Сила законов во много раз увеличивается,
если они опираются не только на власть
(особый аппарат), но и на мораль. В свою
очередь, действие морали, как и других социальных норм, в немалой степени зависит
от четко функционирующей юридической
системы. Ведь все эти регуляторы составляют единое нормативное поле.
Для лиц, считающих себя высокоморальными, или для лиц, признающих моральные нормы «выше» закона, соблюдение
норм юридических должно являться естественным и обыденным. Об этом, в частности, очень хорошо сказал выдающийся немецкий философ Г.Ф. Гегель, на наш взгляд,
раз и навсегда поставив точку в вопросе о
взаимоотношении между правом и моралью: «…Право и мораль отличаются друг
от друга. Нечто вполне позволительное с
точки зрения права может быть чем-то таким, что моралью запрещается. Право, например, разрешает мне распоряжаться своим имуществом, совершенно не определяя
пределов этого распоряжения, и только
мораль содержит определения, которые его
ограничивают. Может казаться, будто мораль разрешает много такого, чего не разрешает право. Однако мораль требует не
только соблюдения права по отношению к
другим, а, напротив того, соединяет с правом умонастроение, состоящее в том, чтобы
уважать право ради права. Мораль требует
даже, чтобы, прежде всего, было соблюдено
право и лишь после того, как оно исчерпано, вступали бы в действие моральные определения» (12).
Эффективность правовых норм, их исполнение во многом обусловливается тем,
насколько они соответствуют требованиям

правовым последствиям этот режим, скорее, похож на чрезвычайное положение
(которое никто и не объявлял – курсив автора). А в период объявления чрезвычайного
положения предусматриваются широкие
гарантии соблюдения имущественных и
социальных прав всех юридических и физических лиц. Не исключено, что власть
предержащие желают избежать выполнения этой обязанности. В медицинской
науке ХХ век связывается с углублением
понимания сущности здоровья и болезни,
успехами биологии, микробиологии, вирусологии, иммунологии, изучения нервной
и эндокринной регуляции, наследственности и генетики (10, 15).
Пожилые люди подвержены более высокому риску развития побочных эффектов от лекарственных препаратов, а также
ятрогенных заболеваний. Сочетание множественных мелких расстройств может
оказывать на пожилых людей значительное кумулятивное психологическое воздействие. Расстройства, обусловленные
острым заболеванием, могут развиваться
на фоне имеющихся физических или психических нарушений, а также сочетаться с
материальными трудностями и социальной
изоляцией (11, 32). В домах престарелых
и других учреждениях с большим числом
пожилых людей политика допуска посетителей должна строиться на балансе интересов защиты подверженного риску контингента с их потребностями в общении с
семьей и человеческих контактах. Пожилые люди действительно относятся к группе повышенного риска, однако тотальные
ограничения не учитывают медицинских
рекомендаций и потребностей этих пожилых людей.
Государство также должно обеспечивать, чтобы финансовые соображения не
ограничивали доступ людей к тестированию, профилактике и лечению COVID-19.
В Азербайджане многие говорят, что изза своего материального положения избегают обращаться к врачу или покупать
назначенные лекарства, что приводит к
ухудшению их состояния. В условиях эпидемии уклонение от обращения к врачу
наносит ущерб не только самому человеку,
9
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морали. Чтобы правовые нормы работали,
они, по крайней мере, не должны противоречить правилам морали. Право в целом
должно соответствовать моральным взглядам общества. Мораль – необходимая принадлежность всякого общества, ее значение
неуклонно возрастает, причем должно постоянно усиливаться взаимодействие правовых и моральных факторов в жизни общества, их взаимная поддержка, а не поглощение права моралью; чем лучше будет налажено это взаимодействие, тем успешнее будет движение общества по пути прогресса.
Право и мораль находятся в тесном единстве и взаимодействии. С помощью норм
права государство добивается утверждения
прогрессивных норм морали, которые, в
свою очередь, способствуют укреплению
морального авторитета права, воспринимаемого как социальная ценность всего общества. Но при всем этом, нельзя упускать из
виду опасность освобождения от моральных
принципов самого государства.
Подытоживая вышеизложенное, отметим моральную обязанность государства
не допускать того, чтобы серьезный кризис
медицинского характера перерастал в кризис с правами человека только потому, что
надлежащее здравоохранение может быть
недоступным для населения. Любое правительство должно принимать меры в интересах того, чтобы обеспечивать каждому человеку наличие и экономическую доступность
медицинской помощи и лечения.
В правовой плоскости государство должно принимать законодательные меры в интересах того, чтобы здравоохранение было
доступным для всех, в том числе по цене,
без дискриминации и при соблюдении медицинской этики и уважении культурных
особенностей, и чтобы услуги здравоохранения были надлежащего качества. Также
государству следует воздерживаться от тотальных и избыточно широких ограничений свободы передвижения и личной свободы и прибегать к общеобязательным ограничениям в период пандемии только в тех
случаях, когда это оправдано и необходимо
с научной точки зрения и когда возможно
обеспечение наличия механизмов поддержки социально уязвимых слоев населения.
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

Морально обоснованными меры добровольной самоизоляции будут лишь в сочетании
с просвещением и всеобщей доступностью
лечения, что будет способствовать сотрудничеству с государством и вызывать закономерное доверие со стороны общества.
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concept as a “special quarantine regime” in
the legislation of Azerbaijan. It is pointed out
that the category of “self-isolation” entered the
legal space only last year, but it is not legally
enshrined at the level of legislative acts, which
leads to its ambiguous interpretation. At the
same time, the effectiveness of legal norms,
their implementation is largely determined by
the extent to which they meet the requirements
of morality.
The study summarizes the moral obligation
of the state to prevent a serious medical crisis
from escalating into a human rights crisis only
because that adequate health care may not be
available to the population.
The state should take measures to ensure
every person the availability and affordability
of medical care and treatment.
Keywords: rights and freedoms, state,
legal restrictions, International Covenant, citizen, individual freedom.

Aliyev Ilham Malik oghlu
MORAL AND LEGAL ASPECTS OF THE
RESTRICTION OF CIVIL RIGHTS AND
HUMAN FREEDOMS IN THE TIME OF
COVID-19
The proposed article, first of all, notes that
legal restrictions are measures aimed at the realization of positive human and civil rights and
freedoms, excluding illegitimate ways of their
implementation. It is argued that most often
the rights of the individual are violated by the
state and therefore the thesis about the priority of the rights and freedoms of the individual
first of all, should mean, the supremacy of the
rights of the individual over the state.
Further, the author analyses the restrictive
and prohibitive measures adopted in order
to combat the new coronavirus infection (COVID-19) in Azerbaijan, and their compliance
with the current legislation of the Republic,
as well as the fact that there is no such legal
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нерство між поліцією та громадськістю, яке
будується на довірі з обох сторін.
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Однією з головних умов успішного функціонування будь-якої соціальної системи, у тому
числі і правоохоронної, є об’єднання зусиль і
можливостей її складових частин для досягнення загальних цілей. Будь-яка держава має
цілісну систему, що володіє безліччю інтеграційних властивостей. Будучи покликаною забезпечити певну урегульованість і впорядкованість соціальних відносин, держава сама має
володіти якістю єдності, складатися з сукупності державних органів у певній залежності
складових компонентів з властивими їй внутрішніми (системними) і зовнішніми (функціональними зв’язками), взаємозв’язками і
взаємодіями. Взаємодія як прояв діяльності
цілісності будь-якої системи органічно притаманне їй, у силу чого носить об’єктивний
характер.
Вивчаючи історію та сучасний стан
участі правоохоронних органів як частини
громади можна констатувати, що одним із
найважливіших інструментів правоохоронної
діяльності є взаємодія з населенням. Мета
правоохоронних органів зосереджується на
контролі конкретної території, протидії
кримінальним правопорушенням та забезпечення охорони правопорядку, для реалізації
поставлених цілей необхідно враховувати потреби громадян. Така постановка питання
потребує індивідуального підходу, з одного боку,
а з іншого – це готовність громадськості взяти на себе частину відповідальності, спрямованості на покращення загальної якості
життя. Таким чином, породжується партÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

Постановка проблеми
Основним завданням встановлення
партнерських відносин поліції і суспільства,
при яких усі поліцейські структури, всі державні структури і населення активно співпрацюють у вирішенні територіальних проблем, поліцейська робота з громадянами за
місцем проживання зосереджується на зміні
процесу проведення своїх функцій, але не
основних цілей поліцейської діяльності. Такі
цілі, як і раніше, передбачають забезпечення громадського спокою і правопорядку; захист основних прав і свобод особи - особливо життя; запобігання та розслідування кримінальних правопорушень; надання сприяння і послуг суспільству з метою зниження
рівня страху перед злочинністю, можливістю отримання тілесних ушкоджень і виникнення соціально-побутових порушень,
а також з метою попередження соціального
занепаду районів проживання. Разом з тим,
партнерство поліції і суспільства дійсно забезпечує більш ефективну і дієву стратегію
досягнення цих цілей. Основною передумовою партнерства між поліцією і суспільством
є нагальна необхідність підвищення рівня
залученості суспільства у діяльність забезпечення безпеки та громадського порядку,
а також вирішення проблеми злочинності в
12
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місцях проживання громадян, оскільки ця
задача не може бути вирішена силами однієї
лише поліції.

Виклад основного матеріалу
Будь-яка держава – це формальний інститут, який є формою організації політичної та соціальної спільноти. Відносини в
суспільстві завжди повинні бути під контролем відповідних органів, такі відносини
можуть виходити з під контролю і в певній
мірі стають протиправними. Виходячи з вищевикладеного, для врегулювання, запобігання та охорони суспільства та державного устрою виникає необхідність у створенні
спеціальних органів, які б виконували ці
функції. На сучасному етапі розвитку України, згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про
Національну поліцію», такі функції виконує Національна поліція України (поліція)
центральний орган виконавчої влади, який
служить суспільству шляхом забезпечення
охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і
порядку [1].
Поліцейські функції завжди притаманні будь-якій державі. Але це не означає, що
держава завжди має у своєму механізмі постійні, спеціалізовані установи, що реалізують поліцейські функції. У період середини
XVII – початку XVIII століття значна частина українських земель входила до складу Російської імперії, на українських землях діяла
тоталітарна імперська політика російського
царизму. До початку Петровських реформ
XVIII ст. поліцейські завдання були покладені на різні державні установи. Підтримка
охорони громадського порядку здійснювалося стрільцями і в подальшому підрозділами професійної армії. Охорона громадського порядку та боротьба зі злочинністю
не була достатньо складною і актуальною
для Російської імперії XVII - початку XVIII
ст. Періодичні стихійні бунти, міські повстання, викликані соціально-економічними причинами, закінчувалися тим, що задовольнялися вимоги повсталих або ж вони
«придушувалися» стрільцями і дворянським
ополченням. Переважна частина населення
жила у сільській місцевості і перебувала під
соціальним, адміністративним контролем
громади. Поведінка підданих російського
царя регулювалося традиціями, обрядами,
морально-релігійними нормами.

Мета статті
Ця стаття присвячена визначенню місця
поліції як частини громади. Визначення та
аналізу форм комунікації правоохоронних
органів з суспільством в аспекті партнерства, метою якого є протидія кримінальним
правопорушенням та забезпечення охорони правопорядку.
Стан дослідження проблеми
Правові та функціональні аспекти взаємодії правоохоронних органів та суспільства досліджувані у працях таких учених, як
О.М. Бандурка, О.І. Беспалова, Т.З. Гарасимів, В.І.Борденюк, В.В. Кадала, М.В. Корнієнко, М.Я. Завальний, Л.Л. Прокопенко,
Н.Р.Нижник та інших. Досить обширно
розглянуто та проаналізовано вченими правові та функціональні аспекти взаємовідносин поліції з громадським суспільством. На
теперішній час залишається недостатньо дослідженим питання щодо визначення місця
правоохоронних органів як частини громади та їх форми комунікації.
Наукова новизна дослідження
У сучасних непростих соціально - економічних умовах, складної криміногенної
обстановки органи Національної поліції, як
ніколи, гостро потребують партнерських
відносин з громадськістю з метою підвищення рівня протидії кримінальним правопорушенням та забезпечення охорони правопорядку. Такі взаємини успішно будуть реалізовані лише при повній довірі з обох сторін.
На сьогодні, враховуючи дані опитування громадян, рівень довіри з боку суспільства до правоохоронних органів низький.У таких умовах основні завдання працівників поліції повністю не можуть бути реалізовані, хоча завдання співробітників поліції
і громади, направлені на протидію кримінальним правопорушенням та охороні правопорядку співпадають. Поліція є складовою частиною суспільства, і їх невід’ємно
об’єднує спільна мета - протидія злочинності та забезпечення охорони правопорядку.
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Селянська війна під керівництвом Разіна
і польсько-шведська інтервенція на початку
XVII ст. обумовили створення твердої влади для забезпечення порядку на місцях. За
розпису міст і повітів 1625 р. відомо, що в
146 містах з повітами вже були призначені
воєводи. Воєвода став основною ланкою місцевого управління. Претенденти на місце
воєвод - бояри, дворяни і діти боярські - подавали на ім’я царя чолобитну, у якій просили призначити на воєводство, щоб «погодувати». Однак офіційно воєвода за свою
службу отримував помісні грошові оклади.
Воєвода призначався розрядним наказом,
затверджувався царем і Боярської думою і
підкорявся тому наказу, у веденні якого знаходло це місто з повітом.
У XVII ст. у Російській імперії, до складу
якої входила і частина українських земель,
продовжували існувати обидві форми «самоврядування» - губна і земська. Справами
кожного округу (губи) відав губний староста, його помічниками були цілувальники [2,
c. 186]. Губного старосту вільне населення
округу обирало з дворян і боярських дітей,
цілувальники вибиралися з чорносошну селян або посадських. Земські органи «самоврядування» - земські старости і цілувальники - вибиралися чорносошними селянами
і посадськими людьми на сходах у містах,
станах, волостях і цвинтарях. Ці органи відали розкладкою податей між населенням,
наглядали за тим, щоб воно не ухилялося
від несення тягла. Земські органи здійснювали і деякі поліцейські функції: стежили за
збереженням спокою, дотриманням митних
зборів тощо. У поліцейському відношенні
земські органи були повністю підпорядковані воєводам.
Новий історичний період взаємодії
інститутів громадськості з правоохоронними органами розпочався із затвердженням у 1837 році Миколою I (тогочасним
імператором Російської імперії) ряду законодавчо-нормативних актів, що стосуються
реорганізації органів місцевого самоврядування, створення державних структур
земської поліції, введення конкретних посад в органах поліції (сотські, десятські) з
метою забезпечення охорони громадського
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

правопорядку та виконання наказів станового пристава [3].
Таким чином, за часи Російської імперії
на українських землях партнерство між суспільством та правоохоронними органами в
повній мірі не діяло. Правоохоронні органи
тих часів займали головне місце серед суспільства, але взаємовідносини між громадськістю та поліцією того часу гальмувались,
тому можна констатувати практичну відсутність взаємин між ними.
Розвиток сучасних тенденцій громадянської активності, ускладнення і зміна соціального середовища, у тому числі і в тій її
частині, яка генерує девіантна поведінка,
супроводжується зростаючими вимогами до
змістовної діяльності правоохоронних органів, змушує їх адаптуватися. У зв’язку з цим
актуальною є активізація, розширення, переклад на новий рівень взаємодії органів поліції з інститутами громадянського суспільства. Розвиток таких тенденцій породжує
переосмислення сучасних форм взаємодії,
однією з яких є соціальне партнерство.
Дослідження сутності соціального партнерства передбачає отримання чіткого уявлення про те, що слід розуміти під цим терміном. У словниках термін «партнер» (від
франц. le partenaire) - означає компаньйон,
співучасник, актор, агент, «учасник спільної діяльності» [4, с. 357]. У соціологічному словнику підкреслюється, що це один з
рівноправних учасників спільної діяльності
(у грі, танці, бізнесі, на сцені тощо) [5]. Енциклопедичний соціологічний словник під
редакцією Г.В. Осипова визначає «партнерство» як спільну діяльність, засновану на
рівних правах і обов’язках, спрямовану на
досягнення спільної мети [6, c. 186].
В узагальненому розумінні поняття «соціальне партнерство» характеризує широкий спектр активних соціальних взаємодій,
спрямованих на задоволення деяких загальних інтересів і потреб за умови відмови від
конфронтації (протиборства) і обрання соціальними суб’єктами стратегії досягнення
оптимального компромісу та вироблення
взаємовигідного угоди.
Інакше кажучи, партнерство між поліцією та громадськістю сприяє перетворенню
суспільства, що має здійснюватися мирним
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шляхом і на основі співпраці з правоохоронними органами, яке має на меті підвищення
рівня протидії кримінальним правопорушенням та забезпечення охорони правопорядку. А отже, як пріоритетні, постають
питання якості та безпеки життя, самореалізації індивіда, формуються нові критерії
соціального благополуччя. Зміни, що відбуваються, породжують розвиток соціально
орієнтованої діяльності держави. Акцент
зміщується в бік надання послуг населенню, задоволеності громадян і тих факторів,
які безпосередньо відображають потреби
суспільства. На зміну домінуючих взаємин
держави над суспільством приходить концепція соціального партнерства.
Найважливішою функцією держави є
правоохоронна функція. В умовах правової
держави правоохоронна функція є одним
з основних напрямків діяльності держави
щодо створення певних умов для гідного
і безпечного існування особи, суспільства
і держави, взаємодії між ними. Взаємодія
громадянського суспільства та держави при
реалізації правоохоронної функції здатне
зблизити населення і владу, вирішити багато протиріч у соціальній та державно-правовій сферах. Тільки тісна взаємодія держави і громадянського суспільства в особі
його інститутів можуть дозволити ефективне здійснення правоохоронної функції
держави на території України в сучасних
умовах.
Механізм партнерської взаємодії інститутів громадянського суспільства і держави
у сфері реалізації правоохоронної функції
передбачає наявність:
1) суб’єктної складової (визначення
кола суб’єктів, що беруть участь у реалізації
правоохоронної функції держави);
2) нормативної складової - нормативно-правової бази – основи регулювання взаємовідносин інститутів держави і громадянського суспільства;
3) функціональної складової - напрямків спільної діяльності і організаційних
форм взаємодії держави та громадянського
суспільства (наприклад: проведення громадянських форумів, створення громадських
палат, здійснення контролю).

В основу партнерської моделі взаємовідносин суб’єктів здійснення правоохоронної
функції держави - поліції та інститутів громадянського суспільства належить довіра
громадян до державних органів.
Спираючись на співпрацю з інститутами
громадянського суспільства, поліція здійснює правоохоронну діяльність, виконуючи
своє головне призначення - служити суспільству. Основною передумовою партнерства поліції і громадянського суспільства є
залученість громадян, спрямована на гарантування безпеки та громадського порядку.
При партнерській моделі населення не тільки безпосередньо бере участь в охороні правопорядку, але і своєчасно інформує поліцію
про всі ситуації, які можуть йому загрожувати, що, у свою чергу, підвищує результативність діяльності поліції. Поліція має бути доступною для населення, знати населення на
підвідомчій території та бути відомою йому,
відгукуватися на потреби населення, прислухатися до проблем громадян, залучати і
мобілізовувати населення, звітувати перед
громадою у своїх діях і досягнутих результатах. Ефективність здійснення правоохоронної функції держави багато в чому залежить
від взаємодії поліції і суспільства.
Партнерська модель взаємовідносин
органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у сфері реалізації
правоохоронної функції отримала своє відображення у багатьох міжнародних і національних нормативно-правових актах.
Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку [7], у якому закріплюються вимоги до поведінки і функцій працівників поліції, підкреслює взаємозв’язок
моральних і правових регуляторів у системі
соціальних норм, покладених в основу професійної діяльності поліції. Необхідність захисту прав і свобод людини, виключення
свавілля з боку посадових осіб в їх взаємовідносинах з громадянами та порушення закону зумовили пред’явлення високих вимог
до осіб, які підтримують правопорядок.
Важливим документом, що встановлює
основні міжнародні правила діяльності поліцейських із забезпечення прав людини і основних свобод, є Декларація про поліцію [8],у якій відзначається, що поліція відіграє жит15
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тєво важливу роль для держави і членів суспільства; умови, у яких змушена діяти поліція, пов’язані з ризиком для співробітників,
і відсутність визначених правил поведінки
ускладнює виконання співробітниками своїх обов’язків. Закріплені в «Декларації про
поліцію» етичні норми, яким повинен слідувати поліцейський, повинні сприяти тісній
співпраці поліції та суспільства.
Закон України «Про Національну поліцію» в ст. 11 закріплює, що діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на
засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб [1]. Закон України «Про
участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» в ст. 1 регламентує, що громадяни України відповідно
до Конституції України мають право створювати в установленому цим Законом порядку громадські об’єднання для участі в
охороні громадського порядку і державного
кордону, сприяння органам місцевого самоврядування, правоохоронним органам,
Державній прикордонній службі України
та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у запобіганні та припиненні
адміністративних і кримінальних правопорушень, захисті життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні
людей і майна під час стихійного лиха та
інших надзвичайних обставин [9].
Ці Закони визначили перспективи розвитку взаємовідносин поліції з громадянським суспільством. Вони містить ряд концептуальних ідей, у числі яких: встановлення партнерської моделі взаємовідносин поліції і суспільства; контроль громадянського
суспільства за діяльністю поліції; закріплення нового іміджу співробітників правоохоронних органів. Партнерська модель характеризується посиленням співпраці обох
сторін. Перспективи такого посилення полягають у законодавчому визначенні прав
і обов’язків, закріпленні правового статусу
поліцейського при вирішенні питань взаємодії, звільнення відомства від невластивих
йому або дублюючих функцій. Інакше кажучи, ці Закони відображають суть партнерÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

ської моделі відносин поліції і суспільства:
відкритість, публічність, довіру, взаємодоповнюваність, паритетне співробітництво.
Крім того, Закон України «Про участь
громадян в охороні громадського порядку і
державного кордону» створює правові умови добровільної участі громадян України
в охороні громадського порядку - надання
громадянами допомоги органам поліції з
метою захисту життя, здоров’я, честі та гідності людини, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань.
Згідно зі ст. 2, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» закріплює
те, що місцеве самоврядування в Україні це гарантоване державою право та реальна
здатність територіальної громади - жителів
села чи добровільного об’єднання у сільську
громаду жителів кількох сіл, селища, міста самостійно або під відповідальність органів
та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення
в межах Конституції і законів України [10].
Крім того, цей Закон передбачає права,
принципи, процедуру проведення зборів
органів місцевого самоврядування тощо.
Таким чином, законодавством України закріплюється можливість громадян створити, вступити до організації місцевого самоврядування та реалізовувати свої права у
взаємовідносинах з поліцією, направлених
на підвищення протидії кримінальним правопорушенням та забезпечення охорони
правопорядку.
Місцева влада також зацікавлена у партнерстві між поліцією та громадою. Адже
мирне співіснування на території конкретної територіальної одиниці та в Україні в
цілому є спільною відповідальністю поліції, суспільства та місцевих адміністрацій.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», одним з основних
завдань місцевої влади є забезпечення законності і правопорядку, додержання прав
і свобод громадян; виконання державних
і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм
охорони довкілля, а в місцях компактного
проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національ16
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ти, пов’язаної із реагуванням на вчинені
правопорушення і розслідуванням скоєних
кримінальних правопорушень. Співпраця
з активними мешканцями дозволить заручитись підтримкою громади і будувати
довіру між поліцейськими та мешканцями.
Вирішення проблем, які турбують громаду, сприяє формуванню позитивного іміджу
поліції. Співпрацюючи з громадою, поліція
має можливість підвищувати обізнаність
мешканців про свою роботу (наприклад,
про межі компетенції поліцейських або про
альтернативні шляхи вирішення проблем).
А це дозволить у подальшому зменшити навантаження на працівників поліції [15].
Високоефективним досвідом партнерської співпраці органів поліції та інститутів
громадянського суспільства на основі спеціалізованих програм мають США, Японія,
країни Західної Європи. У цих державах
основним принципом діяльності поліції є
принцип «активного соціального партнерства», що передбачає інтеграцію громадської
активності у правоохоронну систему. Громадяни не тільки усвідомлюють свою високу місію виконання громадського обов’язку
щодо зміцнення законності і правопорядку,
але і мають у своєму розпорядженні серйозні ресурси для здійснення самостійних дій.
Серед колективних форм участі громадян в охороні правопорядку і боротьбі зі
злочинністю використовуються:
- створення пунктів по забезпеченню
правопорядку і попередження злочинності
(Японія);
- формування поліцейського резерву
(помічників) (США);
- організація патрулювання громадських
місць;
- створення добровільних дружин та інших громадських формувань правоохоронної спрямованості (Білорусія, Великобританія, США, Естонія);
- співпраця з приватними охоронними
підприємствами (Перу).
Наприклад, у США формування поліцейського резерву (помічники) з числа осіб
громадянських суспільств, добровільно і
безоплатно виконують обов’язки щодо забезпечення правопорядку, наділені повноваженнями щодо припинення правопору-

но-культурного розвитку; взаємодію з органами місцевого самоврядування [11].
Місцева влада відповідає за забезпечення добробуту, освітлення території в темну
пору доби, ремонт доріг та пішохідних доріжок, аварійних будинків тощо. Саме тому
їхня роль у розвитку партнерських відносин
дуже важлива. Місцева влада спільно з мешканцями може визначити небезпечні для
людей ділянки в місті, селі, селищі та краще
зрозуміти потреби у безпеці. Місцева влада
зобов’язана відповідати на запити людей
щодо підвищення рівня безпеки конкретними діями, через що довіра до неї зростатиме.
Місцева влада може сформувати пріоритети
у сфері розвитку міста (території), які важливі
для населення, та передбачити ефективний
план досягнення цілей. Безпечна територія
привабливіша для інвестиційних проєктів, а
це дає можливість залучити зовнішні кошти
для розбудови міст і селищ. Чим безпечніше
місто чи село, тим воно комфортніше для
туристів, які забезпечать додатковий дохід
для громади [15].
Що стосується форм комунікації партнерства між громадськістю та поліцією, то
з загальнотеоретичних позицій під формою розуміється зовнішнє вираження змісту діяльності, межі конкретних управлінських дій, що здійснюються безпосередньо
суб’єктами управління. У юридичній літературі розподіляють форми на правові (встановлені у нормативно-правових актах) та
неправові.
Взаємодія правоохоронних органів з інститутами громадянського суспільства процесуальної форми поки не отримала. Взаємодію між сторонами не можна віднести до
реалізації виконавчої діяльності вона лише
забезпечує безпосереднє здійснення повноважень органу, сприяє йому. У той же час
така взаємодія не може бути внутрішньоорганізаційною, оскільки здійснюється з зовнішніми суб’єктами - з інститутами громадянського суспільства.
Таким чином, завдяки залученню людей (наприклад, спільне патрулювання, нагляд за територією і вчасне інформування
правоохоронних органів) поліція зможе
ефективніше запобігати новим правопорушенням. Як наслідок, поменшає робо17
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шень, забезпечені поліцейської формою,
проходять спеціальну підготовку [12]. Великою популярністю в США користуються
Народні поліцейські академії, ідея яких народилася у Великобританії. Основна мета
таких академій - познайомити населення з
роботою поліції. Академія служить, у першу чергу, для формування позитивного
ставлення населення до поліції і посилення
взаємозв’язків між поліцією і громадянами.
Особи, які закінчили Народну поліцейську
академію, краще розуміють роль і специфіку роботи поліції, більше допомагають поліцейським і швидше йдуть на контакт з ними
[12].
Примітний досвід соціального партнерства державно-суспільних інститутів Великобританії в рамках концепції антикримінальної політики «Law and Order» ( «Закон і
порядок»). Діяльність у цій сфері є предметом пильної уваги законодавчої, виконавчої,
судової влади, преси та соціальних груп, що
стежать за співвідношенням відповідності
встановлюваного переслідування (санкцій)
суспільної небезпеки скоєних протиправних дій. Концепція сприяє формуванню механізму протидії протиправним зазіханням і
консолідації суспільної правосвідомості [13].
Для посилення зв’язку з цивільним населенням у більшості британських поліцейських формувань організовані спеціальні
підрозділи, у яких підготовлені громадяни
на добровільних засадах працюють мінімум
чотири години на тиждень.
Незвичайну форму залучення громадськості до забезпечення правопорядку використовують у Данії. Держава ініціювало
операцію «Слідопит»: за невелику винагороду пенсіонери регулярно обходять закріплені за ними вулиці, уважно придивляються до машин і обстановці на вулиці, а потім
інформують поліцію про стан порядку на
конкретній території та мають місце правопорушення [14].

ної функції сучасної держави беруть участь
державні органи, соціально активні громадяни та недержавні організації.
Оновлений варіант взаємодії працівників поліції з різними соціальними групами
призведе до позитивних досягнень у подоланні злочинності і підвищення рівня
громадської безпеки. Знизиться соціальна
напруга в середовищі співробітників правоохоронних органів, підвищиться їх задоволеність своєю працею, покращиться імідж
поліції, який у цей час знаходиться на не
цілком прийнятному рівні. Підвищиться
рівень соціальної активності громадян, ступінь їх залученості в рішенні проблем протидії кримінальним правопорушенням. Покращиться система цивільного контролю за
правоохоронною діяльністю, необхідність
розширення якого виступає обґрунтованою
вимогою сучасного суспільства.
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POLICE AS PART OF THE
COMMUNITY. FORMS OF
COMMUNICATION
One of the main conditions for the successful functioning of any social system, including
law enforcement, is to combine the efforts and
capabilities of its components to achieve common goals. Every state has a holistic system that
has many integration properties. Designed to
ensure a certain settlement and orderliness
of social relations, the state itself must have
the quality of unity, consist of a set of state
bodies in a strictly defined dependence of
its constituent components with its inherent
internal (systemic) and external (functional
connections), relationships and interactions.
Interaction as a manifestation of the integrity
of any system is organically inherent in it, due
to which it is objective in nature.
Studying the history and current state of
participation of law enforcement agencies as
part of the community, it can be stated that one
of the most important tools of law enforcement
is interaction with the population. The purpose
of law enforcement agencies is focused on
controlling a specific territory, combating
criminal offenses and ensuring the protection
of law and order, to achieve these goals it is
necessary to take into account the needs of
citizens. Such a question requires an individual
approach, on the one hand, and on the other
- the willingness of the public to take part of
the responsibility focused on the overall quality
of life. This creates a partnership between the
police and the public, which is based on trust
on both sides.
Keywords: police, partnership, society,
interaction, public, offense, counteraction.
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риство також займалося видавничою справою. Результати діяльності наукового правничого товариства свідчать про бажання
українських правників скоординувати свої дії
для репрезентації української науки за кордоном. Їх праця була спрямована не тільки на популяризацію української правничої
культури, вони внесли величезний доробок у
розвиток європейського права. Методи дослідження: хронологічний, історичний, описовий та аналітичний.
Ключові слова: Українське правниче товариство, Український вільний університет,
ЧСР, Прага, міжвоєнний період, еміграція,
право, правник.

У статті метою дослідження є діяльність Українського правничого товариства
у 1920-1930-ті рр. в ЧСР та його вплив на
розвиток української політико-правової думки. Українська правнича школа міжвоєнного
періоду в Празі була представлена найпотужнішою частиною вітчизняної науковополітичної еліти. Завданням Українського
правничого товариства було об’єднувати
українські правничі сили та досліджувати питання українського права, дбати про
інтереси українських правників у Чехословаччині. Його діяльність зосереджувалась
передусім навколо Українського вільного університету. Метою товариства було продовження діяльності Українського правничого
товариства, яке припинило свою діяльність
у Києві.
Головною метою товариства було
об’єднувати теоретичні і практичні українські правничі сили на основі розумової діяльності в царині дослідження питання
українського права; дбати про соціальні,
маєткові і моральні інтереси українських
правників. Переважна кількість членів товариства належала до викладацького персоналу правничого факультету Українського
університету в Празі. Основною формою
діяльності були наукові засідання, на яких
зачитувалися та обговорювалися доповіді
його членів. Брало товариство участь і в
організації українського академічного життя в Чехії, виступило одним з організаторів
Українського правничого з’їзду в Празі. ТоваÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

Постановка проблеми
Великий вклад у розвиток української
правничої думки у 20-30-х рр. ХХ ст. зробило Українське правниче товариство,
що знаходилося в Празі. Воно було представлене потужною частиною вітчизняної
науково-політичної еліти, яка в цей час
проживала в Чехо-Словацькій республіці
(ЧСР). Дослідження діяльності Правничого товариства має важливе значення в
цей момент для утвердження Української
держави як європейської. Члени товариства зробили великий вклад у розвиток не
тільки українського, але й міжнародного
права. Наукова діяльність українських
правників у міжвоєнний період не втратила актуальності і зараз. Їхні ідеї можна
і треба використати при побудові Української держави в цей період для рефор20
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мування політичної системи і створення
правової держави та громадянського суспільства.

у 1922 р. Українського університету серед правників, що перебували в еміграції
в Празі, виникла думка про утворення в
ЧСР Українського правничого товариства (УПТ). Головною метою товариства
було продовження діяльності Українського правничого товариства, яке припинило свою діяльність у Києві. До втілення в
життя цієї мети 21 грудня 1922 р. в Празі
відбулося організаційне засідання групи
українських правників, щоб обговорити
це питання. У ньому брали участь проф.
О. О. Єйхельман, проф. Р. М. Лащенко,
проф. О. К. Мицюк, колишній мировий
(народний) суддя в Україні Г. С. Пирхавка та проф. Ф. А. Щербина [1, с. 107]. Із
протоколу першого організаційного засідання видно, що ці особи мали на меті
створити в ЧСР українську правничу аполітичну організацію, яка б переслідувала у
своїй діяльності культурні завдання, розробляючи проблему права (в основному
права українського) і тісно споріднених
галузей знань. Також у міру можливості
могла б морально і матеріально підтримувати тих українських правників, які перебуваючи в еміграції, потребували такої
підтримки [2, c. 3].
На зборах організаційного засідання
21 грудня також була схвалена наступна
постанова: «1. Вважаючи засідання організаційними зборами групи українських
правників, що перебувають в еміграції в
Ч.С.Р.; 2. Обрати тимчасову Президію із
3 осіб, якій і доручити скласти статут Товариства; 3. По розгляді і схвалені статуту загальними зборами – подати статут на
затвердження його урядовою владою» [2,
c. 3]. У Тимчасову Президію були обрані:
проф. О. О. Ейхельман, проф. Р. М. Лащенко і Г. С. Пирхавка.
Період від 21 грудня 1922 р. по 17 березня 1923 р. пройшов у підготовчій роботі над розробленням проєкту статуту і
діяльністю з його затвердженням чеською владою. Для обміркування питань,
пов’язаних з розробленням проєкту статуту і його схваленням, збори скликались
кілька разів.
17 березня 1923 р. статут Товариства
був затверджений чеською владою з на-

Мета цієї статті полягає у дослідженні діяльності Українського правничого
товариства в Празі у міжвоєнний період
та його вплив на розвиток української політико-правової думки в подальшому для
обґрунтування політико-правових підстав української державності та шляхів
її розвитку. Завданням товариства було
об’єднати діяльність українських правників, що були в еміграції і займалися дослідженням українського права, та дбати про
інтереси українських правників у Чехословаччині.
Новизна дослідження полягає в тому,
щоб показати методи та форми діяльності
товариства у міжвоєнний період. Об’єкт
дослідження – Українське правниче товариство у Празі, предмет – діяльність українських правників та їх науковий доробок
у ЧСР у 20-30-х рр. ХХ ст. У роботі використовуються наступні методи дослідження: хронологічний, історичний, описовий
та аналітичний.
Ступінь дослідження теми
Дослідженням діяльності Українського правничого товариства в Празі присвячені праці як еміграційних, так і сучасних
українських дослідників таких, як Яковлів А. [1], Наріжний С. [6], Віднянський
С. В. [4], Уляновська С. та Уляновський В.
[5], Івасечко О. [7], Заворотна Н. [10] та
інші. Але цілісної праці, яка б стосувалася
діяльності товариства в цей період, немає.
Тому головне завдання цієї статті – хоча
б частково узагальнити діяльність товариства та показати його вплив на подальший
розвиток української правничої думки.
Виклад основного матеріалу
Центром розвитку правової думки
у міжвоєнний період стало Українське
правниче товариство, що діяло в ЧехоСловаччині у міжвоєнний преріод. Його
діяльність зосереджувалась насамперед
навколо Українського вільного університету. Після перенесення з Відня до Праги
21
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мії (економічно-кооперативного факультету) в Подєбрадах і до професорських
стипендіатів українських високих шкіл у
ЧСР. Як ми бачимо, його діяльність зосереджувалась передусім навколо Українського вільного університету [10, c.109113].
Основними напрямами діяльності товариства була культурно-наукова діяльність, що проявлялась в організації наукових виступів та участі членів товариства
в різноманітних наукових і культурних
заходах. Членами товариства було підготовлено майже сотню наукових доповідей,
що стосувалися галузі політико-правової
науки. Основною формою діяльності товариства були наукові засідання, на яких
зачитувалися та обговорювалися доповіді його членів. Велика кількість доповідей була присвячена питанням історії
українського права, міжнародного права,
самовизначення недержавних народів,
аналізу українсько-російських взаємин та
ін. На більшості засіданнях Українського
правничого товариства обговорювалися
доповіді переважно з питань українського права. За перші 10 років відбулося понад 120 засідань, а кількість його членів
збільшилася в 3 рази і досягла у 1933 р.
61 чол. [4, c. 50]. Товариство брало активну участь в організації «академій» на честь
українських правників та економістів:
25-річчя наукової діяльності С. Дністрянського (1923 р.), п’ята річниця смертіМ. І. Туган-Барановського (1924 р.), засідання на честь 75-ліття Ф. Щербини,
70-ліття І. Горбачевського, О. Ейхельмана
(50-річчя наукової праці), Ф. Палацького
(50-річчя від дня смерті). Спеціальні засідання були присвячені пам’яті Вудро
Вільсона (10 лютого 1924 р.) та 50-річчю
початку боротьби за звільнення балканських слов’ян (25 квітня 1927 р.) [5].
Брало Товариство участь і в орґанізації
українського академічного життя в Чехії.
Брало участь при складанні проєкту статуту «Союзу об’єднаних українських високих шкіл, наукових та науково-професійних орґанізацій в Чехії». До здійснення
цього Союзу не дійшло. Правниче товариство натомість вступило до Українського

звою Товариства та визначенням місцем
перебування в Празі.
Завдання новоствореної організації в
загальних формах було викладено в § 2
статуту. У ньому говорилось: «Виходячи
з основного принципу, що Український
Народ повинен сам творити своє право,
Товариство має на меті об’єднувати теоретичні і практичні українські правничі сили на основі розумової діяльності в
царині дослідження питання українського права; дбати про соціальні, маєткові і
моральні інтереси українських правників
в УСР; причинятися до зав’язання між
українськими і чехословацькими правниками доброзичливих стосунків» [2, c. 4].
На підставі § 4 Статуту Товариство
одержало право створити як окремий відділ при Товаристві «Український правничий інститут» у цілях розроблення проектів українського цивільного і карного
кодексів, рівно ж у цілях організованого
дослідження конкретних правничих питань з царини права державного судового,
адміністративного і ін.» [2, c. 4].
10 квітня 1923 р. відбулися перші офіційні збори нового Товариства, на котрих
були обрані таємним голосуванням члени Ради і Ревізійної комісії на 1923 рік.
Головою Товариства було обрано проф.
др. Володимира Старосольського; членами ради: проф. О. О. Ейхельмана, проф.
О. М. Мицика (скарбник), Г. С. Пирхавку (секретар). У склад Ревізійної комісії
входили: проф. О. П. Одарченко, асистент Е. К.Приходько та проф. степендіатО. М. Гайманівський [2, c. 5].
Уже протягом першого неповного року
свого існування Товариство розрослося в
організацію, у складі котрої в кінці 1923
р. нараховувалося 24 члени. У 1924–1925
рр. загальна кількість членів Товариства
становила 27 осіб, а в 1926 р. зросла до 27,
в 1926 р – 29, 1927 р. – 32 особи [2, c. 5-6].
Протягом існування Головою УПТ були:
Р. Лащенко, А. Яковлів, К. Лоський, С.
Дністрянський [3, с. 3411-3421]. Переважна кількість членів Товариства належить
до викладацького персоналу правничого
факультету Українського університету в
Празі та Української господарської акадеÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021
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праві». Майже сотню наукових доповідей
було підготовлено членами товариства у
сфері політико-правової науки. Вони стосувались не лише юридичних питань, але
й історико-політичних, у першу чергу,
захисту національних інтересів [7, c. 141142].
Товариство також займалося видавничою справою і під його егідою вийшли:
праця Р. Лащенка «Литовсько-польська
доба. Пам’ятки права» (400 примірників); коротка редакція «Руської Правди»
з бібліографічним покажчиком (300 примірників) і книга «Українське правниче
товариство в ЧСР (17 березня 1923 - 17 березня 1928)» [4, с. 13]. Члени Товариства
намагалися створити й Український правничий інститут, однак через матеріальні
причини цей задум їм не вдалося реалізувати [8, c. 45].
Для презентації української правничої
науки за кордоном Українське правниче
товариство в Празі стало членом Українського Академічного Комітету [9, c. 358].
Ставлення чехословацького уряду до
українських правників у ЧСР було доброзичливим, так як своїх юридичних
кадрів не вистачало. У Словаччині було
одинадцять українських адвокатів, один
нотаріус, три банківські юристи, декілька урядовців, що мали юридичну освіту.
Міністерським радником був українець
І. Волощук, який був автором значної
кількості словацьких фінансових законів.
Українські правники в Словаччині користувалися шаною і авторитетом, їх вважали
власними фахівцями і ніколи не сприймали як чужинців.
Членами Українського правничого
товариства в Празі здебільшого були науковці, дослідження яких належать до народницько-демократичного і національно-державницького напрямку української
зарубіжної історико-політичної науки. В
українській зарубіжній правничій науці
того часу, що знайшла правове обґрунтування і була характерною для української
зарубіжної науки того періоду, можна виділити такі спільні державотворчі ідеї,
як інтерес до політико-правових підстав
української державності та можливих

Академічного Комітету для міжнародної
інтелектуальної співпраці[6, с. 229].
Науково-педагогічну діяльність українських учених-емігрантів можна визначити в таких основних напрямах досліджень у галузі українського права:1) джерела українського права; 2) історія
українського права (державного, цивільного, карного, історичного судочинства і
судового устрою); 3) історія українського
церковного права, аналіз його джерел та
особливості чинного церковного права;
4) історія розвитку української державності у Великій Україні; 5) основи українського приватного права; 6) карне право
Гетьманської доби; 7) приватне, конституційне та адміністративне право радянської
України; 9) українське державне право;
10) історія української політичної думки
ХІХ – ХХ ст.; 11) історія української соціально-політичної думки» [1, с. 107].
У 1932 р. відбулися зміни в статуті
УПТ, за яким його засідання відбувалися
одночасно з щотижневими зборами професорів факультету права і суспільних наук
УВУ. [6, с. 229]. УПТ брало участь в організації двох українських наукових з’їздів у
Празі (1926 та 1932 рр.) та виступило одним з організаторів Українського правничого з’їзду в Празі. Робота з’їзду тривала з
4 по 7 жовтня 1933 р. Головував на ньому
ректор Українського вільного університету професор Іван Горбачевський. Протягом роботи правничого з’їзду на ньому
було зроблено близько 30 доповідей з
проблем права, економіки, соціології. Зокрема, були заслухані доповіді політичного діяча, вченого-правника С. Дністрянського «Проблеми господарського права в
модерній добі», «Нові шляхи українського
цивільного права», державного діяча, вченого-правознавця О. Ейхельмана «Кодифікація міжнародного права», соціолога,
правника, адвоката В. Старосольського
«Міжнародне питання про право і державу», державного діяча, сенатора, міністра
юстиції УНР С. Шелухина «Участь громадського елементу в суді», «Нові шляхи
українського карного права», політичного діяча, юриста А. Андрієвського «Маєткові відносини подружжя в українському
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форм державного будівництва, оцінка
національно-визвольних змагань українського народу 1917-1921 рр., аналіз цих
змагань та виділення основних причин
поразки, поширення федеративних ідей,
що лягли в основу концепцій державного
будівництва та створення зовнішніх союзів з іншими народами на демократичних
засадах.

URL: https://diasporiana.org.ua/ukrainica/
ukrayinske-pravnyche-tovarystvo-v-ch-sr-1923-1928/ (дата доступу: 15.11.2021).
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Висновки
Якщо проаналізувати життєвий шлях
та науково-теоретичні здобутки українських учених-правників Українського
правничого товариства у міжвоєнний період в ЧСР, то можна прийти до висновку:
по-перше, саме період діяльності Українського правничого товариства в Празі виявився найбільш плідним для українських
дослідників у галузі політико-правової
думки; по-друге, основне місце в наукових
дослідженнях посідала ідея української
державності та її правове обґрунтування;
по-третє, представники української діаспори у своїй науковій діяльності популяризували ідею української державності,
показуючи прагнення українського народу до політичного самовизначення; почетверте, значна частина наукових праць
публікувалася європейськими мовами,
тим самим впливаючи в значній мірі на
розвиток світової політико-правової думки. Разом з тим, треба підкреслити, що
роль українських учених-емігрантів не
знайшла належного відображення у наукових працях, що стосуються розвитку
національної політико-правової думки як
в Україні, так і в діаспорі.
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LAW SOCIETY IN PRAGUE (1920-1930s)
The paper focuses on the activities of the
Ukrainian Law Society in the 1920s and 1930s
in the Czechoslovak Socialist Republic and its
influence on the development of Ukrainian
political and legal thought. The Ukrainian law
school of the interwar period in Prague was
represented by the most powerful part of the
domestic scientific and political elite. The purpose
of the Ukrainian Law Society was to unite the
Ukrainian legal forces and to study the issues
of Ukrainian law, to take care of the interests of
Ukrainian lawyers in Czechoslovakia. Society’s
activities focused primarily on the Ukrainian Free
University. The main purpose of the society was to
extend the activities of the Ukrainian Law Society,
which ceased its activities in Kyiv.

The main purpose of the Society was to unite
theoretical and practical Ukrainian legal forces
on the basis of intellectual activity in the field of
research on Ukrainian law; to take care of the
social, property and moral interests of Ukrainian
lawyers. The majority of society members consists
of the teaching staff of the Faculty of Law of the
Ukrainian University in Prague. The main form
of society’s activity was scientific meetings where
the reports of its members were read and discussed.
The society also took part in the organization of
Ukrainian academic life in the Czechoslovak
Republic. Society was one of the organizers of the
Ukrainian Legal Congress in Prague. The society
was also engaged in publishing. The activity of
the Scientific Law Society indicates the desire of
Ukrainian lawyers to coordinate their actions for
the representation of Ukrainian science abroad.
Society’s work was aimed not only at popularizing
the Ukrainian legal culture, but also made a huge
contribution to the development of European law.
Key words: Ukrainian Law Society, Ukrainian
Free University, Czechoslovakia, Prague, interwar
period, emigration, law, lawyer.
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аспектний характер та важливе теоретичне і прикладне значення. Законний інтерес є специфічним феноменом правового
життя сучасного суспільства. Усе більшого
значення набуває пошук шляхів формування системи ефективних засобів адміністративно-правового захисту цих правових можливостей громадян, здійснення
правових реформ щодо цього.

Статья посвящена анализу законных
интересов граждан Украины в сфере собственности, специфики защиты средствами административного права, поиска путей формирования системы эффективных
средств административно-правовой защиты
этих правовых возможностей граждан, осуществления правовых реформ в этой сфере.
Особое внимание уделено обоснованию правовой природы категории «законный интерес», административно-правовых способов
и средств его защиты. Получил дальнейшее
развитие анализ деятельности субъектов
защиты законных интересов граждан в
сфере собственности, специфики публичного управления в этой сфере, формирование
эффективной законодательной модели административно-правового
регулирования
общественных отношений в сфере защиты
правовых возможностей граждан по владению, пользованию и распоряжению имуществом.
Ключевые слова: законный интерес, право, административно-правовое средство, право собственности, защита законных интересов граждан в сфере собственности, органы
публичного управления, административная
ответственность.

Постановка проблеми
Адміністративне законодавство відіграє ключову роль у забезпеченні захисту законних інтересів громадян України.
Його норми є субстанційними засобами захисту правових можливостей особи
щодо володіння, користування та розпорядження майном. Вони регулюють відносини між громадянами і суб’єктами публічного управління, громадськими формуваннями стосовно реалізації законних
інтересів громадян у сфері власності, протидії посяганням на майно, відновлення
порушених внаслідок незаконних рішень,
дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень законних інтересів громадян
щодо володіння, користування та розпорядження майном.
Формування ефективних пропозицій щодо забезпечення адміністративноправового регулювання відносин у сфері
власності, створення адміністративноправового фундаменту оптимізації захисту

Вступ
Проблема захисту законних інтересів
громадян України у сфері власності засобами адміністративного права має багатоÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021
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правових можливостей громадян щодо володіння, користування та розпорядження
майном та вирішення проблем правозастосовної практики у цій сфері пов’язане
з проведенням ґрунтовного наукового
аналізу сучасної системи адміністративноправових засобів захисту законних інтересів громадян України у сфері власності.

Спроби висвітлення цих питань знаходимо в численних працях, присвячених проблемам захисту правових можливостей
осіб у сфері власності, проте вони не містять комплексного дослідження категорії
законного інтересу громадян у сфері власності, не визначають засобів адміністративного права, спрямованих на їх захист,
не відображають систему сучасного дослідницького інструментарію юридичної
науки, який здатен забезпечити глибокий
та системний розгляд досліджуваних питань.
Урахування надбання юридичної науки, дослідження теоретичних та практичних аспектів захисту засобами адміністративного права законних інтересів громадян України щодо володіння, користування та розпорядження майном є надійною
основою вирішення проблем та пошуку
ефективних адміністративно-правових засобів захисту законних інтересів громадян
України у сфері власності.
Слід визнати той факт, що законний
інтерес громадян у сфері власності породжується потребами громадян щодо володіння, користування та розпорядження
майном. Він завжди знаходить свій прояв у відносинах, інтелектуально-вольовій практичній діяльності соціального
суб’єкта, відбиває сформовану у свідомості, притаманну менталітету цілу систему
цінностей. Законні інтереси є основою виникнення суб’єктивних прав. Вони здатні
трансформовуватися у суб’єктивні права
у випадку їх соціальної значущості та типовості для суспільства. Слід погодитися з
думкою, що інтереси мають значення для
права як об’єктивні соціальні детермінанти, які відображають ті ж закони суспільства [1, c. 34-41].
Законні інтереси у сфері власності
тісно пов’язані з суб’єктивним правом
щодо володіння, користування та розпорядження майном, існують як його першооснова, розширюють коло можливої
поведінки особи з приводу матеріальних
благ. Суб’єктивне право та юридичний
обов’язок виступають специфічними формами реалізації інтересів особи у сфері
власності.

Стан дослідження проблеми
Теоретичну основу дослідження формують результатів наукової роботи вітчизняних учених: Д. Бахраха, В. Галунька,
О. Малька, О. Остапенка, Т. Підлубної,
В. Рубаника, А. Шерієва та інших.
Водночас наявні дослідження не достатні для розв’язання теоретичних і
практичних проблем захисту законних інтересів громадян України у сфері власності засобами адміністративного права.
Метою статті є науковий аналіз проблеми адміністративно-правового захисту
законних інтересів громадян у сфері власності засобами адміністративного права.
Наукова новизна статті проявляється
в тому, що в роботі здійснено комплексний
аналіз проблеми захисту законних інтересів громадян у сфері власності. Особлива увага присвячена обґрунтуванню правової природи категорії «законний інтерес», адміністративно-правових способів та
засобів його захисту. Дістав подальший
розвиток аналіз діяльності суб’єктів захисту законних інтересів громадян у сфері
власності, виявлення специфіки публічного управління у цій сфері, формування
ефективної законодавчої моделі адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері захисту правових
можливостей громадян щодо володіння,
користування та розпорядження майном.
Виклад основного матеріалу
Сучасне науково-теоретичне обґрунтування змісту категорії «законний інтерес»
віддзеркалює багатовікові зусилля філософів та юристів щодо осмислення її суті,
тривалі наукові пошуки ефективних засобів захисту законних інтересів громадян.
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перебуває під захистом не тільки закону,
а й об’єктивного права у цілому, що панує у суспільстві, зокрема справедливості, оскільки інтерес у вузькому розумінні
зумовлюється загальним змістом такого
права і є його складовою [2].
У науковій літературі цілком слушно
було сформовано твердження, що зміст
законного інтересу зводиться до чотирьох
основних аспектів: 1) існування інтересу,
який немислимий без того, щоби суб’єкт
правовідносин не прагнув володіти благом, яке здатне задовольнити його потреби; 2) прагнення до володіння зазначеним благом повинно відповідати сучасним
нормативним приписам, змісту законодавства; 3) благо, до якого прагне суб’єкт,
не повинно бути протиправним, інакше
інтерес позбавляється «рангу» законного
(у цьому разі можна говорити про інтерес,
який має юридичний характер, але протиправний за своєю суттю); 4) незважаючи на те, що особа, яка володіє законним
інтересом, не може вимагати поведінки,
яка його не порушує, від інших осіб, що
й відрізняє інтерес від суб’єктивного права, законний інтерес – самостійний об’єкт
правової охорони і захисту [3, c. 20].
Держава гарантує громадянам можливість власними діями здійснювати захист
законних інтересів у сфері власності та забезпечує функціонування системи органів
влади, діяльність яких спрямована на захист прав та законних інтересів громадян
України у сфері власності. Вони реалізують свій адміністративно-правовий статус
в управлінському, адміністративному процесі, у процесі застосування заходів адміністративного примусу для припинення
адміністративних правопорушень у сфері
власності, відновлення порушених законних інтересів тощо.
Основними
органами
публічного
управління у цій сфері виступають органи виконавчої влади та місцевого самоврядування. Правове становище органу
публічного управління в системі суб’єктів
захисту законних інтересів громадян у
сфері власності зумовлене його місцем у
цій системі, змістом компетенції, організаційно-правовою формою, цілями утворен-

Законні інтереси громадян у сфері
власності зумовлені різними моральними
та економіко-соціальними детермінантами: майновим становищем, вихованням,
моральними якостями, психофізичними
особливостями організму та іншим. Під
впливом цих детермінант кожна людина
визначає власну систему потреб та на їх
основі формує індивідуальний законний
інтерес у сфері власності.
Державні законні інтереси у сфері
власності відображають волю переважної
більшості суспільства, акумулюють у собі
сукупність законних інтересів окремих
громадян, забезпечених системою правових засобів, є проявом державної законодавчо оформленої волі.
У правовій державі під впливом державної волі найбільш вагомі законні інтереси громадян у сфері власності, які відображають головні потреби суспільства,
здатні трансформуватися у державні законні інтереси.
Можна стверджувати, що формування
ефективної законодавчої моделі адміністративно-правового регулювання суспільних відносин у сфері захисту правових
можливостей громадян щодо володіння,
користування та розпорядження майном
пов’язано з розв’язанням низки нагальних проблем: удосконаленням норм КУпАП, який визначає основні види адміністративних проступків у сфері власності;
закріпленням ефективної системи заходів
попередження, виявлення, припинення
та розслідування правопорушень у сфері
власності; покращенням правового забезпечення кваліфікації адміністративних
проступків у сфері власності, відшкодування винним майнової шкоди; визначення дієвих способів захисту законних інтересів власників об’єктів інтелектуальної
власності, що використовуються у всесвітній мережі Інтернет; законодавчим закріпленням правових засобів гарантування
реалізації громадянином права власності
на одержані доходи тощо.
Конституційний Суд України у своєму
рішенні зазначив, що, виходячи зі змісту частини першої статті 8 Конституції
України, охоронюваний законом інтерес
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ня, порядком прийняття управлінських
рішень, територіальним масштабом його
діяльності тощо. Діяльність правоохоронних органів проявляється у практичній
роботі з приводу попередження, припинення адміністративними засобами посягань на гарантовані законом можливості
громадян щодо володіння, користування,
розпорядження майном та притягнення
до адміністративної відповідальності за
адміністративні правопорушення у сфері
власності. Відповідними повноваженнями
наділені органи внутрішніх справ, СБУ,
прокуратура, судові органи.
Визначальним напрямом діяльності
органів влади як суб’єктів захисту законних інтересів громадян України у сфері
власності є реалізація адміністративноюрисдикційних повноважень.
Справи про адміністративні правопорушення у сфері власності розглядають
посадові особи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади
у галузі екології та природних ресурсів
України (ст. 242-1 КУпАП), органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів (ст. 244-4 КУпАП), органів внутрішніх справ (ст. 222 КУпАП), адміністративних комісій при виконавчих органах міських рад (ст. 218 КУпАП), Національного
банку України (ст. 234-3 КУпАП), судові
органи (ст. 221 КУпАП) та інших суб’єктів
владних повноважень.
Основною ознакою способів адміністративно-правового захисту законних
інтересів громадян у сфері власності є їх
чітка законодавча регламентація. Ці способи захисту знайшли своє відображення
у нормативно-правових актах – Кодексі
України про адміністративні правопорушення, Кодексі адміністративного судочинства України, законах та підзаконних
нормативно-правових актах.
Зовнішнім проявом способів адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян у сфері власності є закріплені у нормативно-правових актах процедури. Ці процедури регулюють дозволені в державі заходи щодо захисту законних інтересів громадян у сфері власності
та стосуються порядку встановлення фак-

ту вчинення неправомірного посягання
на законні інтереси громадян, здійснення
юридично-значущих дій щодо припинення протиправної поведінки у цій сфері,
притягнення винних до відповідальності,
відшкодування заподіяної шкоди, видання адміністративних актів щодо задоволення потреб громадян у сфері власності,
визнання повністю або частково недійсними (нечинними) рішень державних органів, зобов’язання органу влади вчинити
певні дії з метою забезпечення реалізації
законних інтересів громадян чи їх відновлення, здійснення організаційних заходів
та матеріально-технічних операцій з цього приводу тощо.
Окрім системи способів захисту законних інтересів громадян, до механізму
адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян у сфері власності
належить система засобів захисту у цій
сфері.
До засобів адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян
у сфері власності можна віднести систему
засобів-інструментів (зокрема нормативно-правових актів, які забезпечують недоторканість майнових прав у сфері власності, цілісність об’єкта права власності, що
регулюють порядок відновлення законних інтересів власників у разі їх порушення), засобів державно-юридичної захисної
діяльності, які здійснюються юрисдикційними органами, судами та органами адміністративної юстиції; засобів самозахисту,
що проявляються через здійснення юридично значущої захисної діяльності громадян.
З огляду на інструментальний підхід,
юридичними засобами захисту правових
можливостей людини є ті юридичні явища, використання яких у правозахисній
діяльності має забезпечити задоволення
потреби людини у захисті [4, c. 15]. До
них відносять систему субстанційних та
діяльнісних феноменів правового характеру [5, c. 15].
Система засобів адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян у сфері власності охоплює два типи
правових явищ: 1) матеріальні та проце29
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суальні адміністративно-правові норми,
що стосуються попередження, припинення порушень прав та законних інтересів
громадян у сфері власності, відновлення
правових можливостей володіти, користуватися та розпоряджатися майном, притягнення винної особи до відповідальності, нормативні юридичні акти у цій сфері;
2) діяльнісні засоби захисту, що можуть
набувати форму документованих дій (позовів, скарг, заяв, клопотань, рішень, постанов) чи фактичних дій (явка в судове
засідання, затримання особи, яка вчинила
адміністративний проступок у сфері власності, тощо).
Засоби адміністративно-правового захисту відображають практичну сторону
юридичних процедур, забезпечують реальне вирішення проблемних питань, що
стосуються законних інтересів громадян
володіти, користуватися та розпоряджатися майном, та сприяють забезпеченню
реалізації потреб, пов’язаних із набуттям
та збереженням об’єктів права власності.
За своїми функціями засоби адміністративно-правового захисту законних інтересів громадян у сфері власності можуть
бути матеріальними (положення ст.13
Конституції України, у якій безпосередньо міститься вказівка щодо забезпечення державою захисту всіх суб’єктів права
власності) та процесуальними (адміністративний позов щодо визнання нечинним
рішення суб’єкта владних повноважень у
сфері власності).
Засоби адміністративної відповідальності виступають у вигляді певних обмежень та заборон, спрямованих на забезпечення порядку володіння, користування
та розпорядження майном та покарання
особи, яка своїми діями посягає на законні інтереси громадян у сфері власності.
Такі обмеження і заборони можуть
стосуватися дрібного викрадення чужого
майна (ст. 51 КУпАП) чи незаконного використання об’єктів права інтелектуальної власності (ст. 51-2 КУпАП) тощо.
Засобами відновлення є адміністративно-правові інструменти, що виконують
функцію поновлення порушених законних інтересів громадян у сфері власності,
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відновлення порядку володіння, користування та розпорядження майном. Ці засоби можуть стосуватися забезпечення примусового виконання обов’язків посадових
осіб органів влади, відновлення правового становища громадян у сфері власності,
що існувало до винесення незаконного
рішення суб’єктом владних повноважень
у цій сфері. Наприклад, відповідно дост. 166 та ст. 208 КАСУ судді в адміністративних справах місцевих загальних,
окружних та апеляційних адміністративних судів уповноважені приймати окремі
ухвали з метою забезпечення усунення в
місячний строк причин та умов, що сприяли порушенням закону, які будуть виявлені під час здійснення правосуддя, в
організаційно-правозастосовчій діяльності відповідних суб’єктів владних повноважень.
Важливим кроком на шляху оптимізації адміністративно-правового захисту
законних інтересів громадян у сфері власності є активізація процесу використання
засобів громадського контролю (діяльності громадських рад при органах влади;
громадських інспекцій; громадських слухань та обговорень проєктів правових актів органів влади; громадських експертиз
тощо).
Висновки
Загалом адміністративно-правові засоби захисту законних інтересів громадян у сфері власності є опосередкованою
ланкою у зв’язку з метою та результатами
захисту. Саме їхня ефективність є основним мірилом гарантованості законних
інтересів у суспільстві, а здатність втілюватися у правовій діяльності суб’єктів захисту свідчить про бажану близькість між
метою і результатом захисту. Сучасна правова політика повинна виходити з науково обґрунтованої єдиної довгострокової
стратегії правових реформ, спрямованих
на посилення захисту законних інтересів
громадян у сфері власності, забезпечення
відкритості діяльності органів влади, які
є суб’єктами захисту законних інтересів
громадян у сфері власності, оптимізації
системи органів, наділених повноважен30
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нями у цій сфері, підвищення рівня свідомості громадян та професійної етики посадових осіб, що володіють відповідними
повноваженнями.

gitimate interest”, administrative and legal
means and means of its protection. Analysis
of the activities of subjects of protection of
legitimate interests of citizens in the field of
property, identification of specifics of public
administration in this area, formation of an
effective legislative model of administrative
and legal regulation of public relations in the
field of protection of legal opportunities for
citizens to own, use and dispose of property.
The purpose of the article is a scientific analysis of the problem of administrative
and legal protection of legitimate interests of
citizens in the field of property by administrative law, substantiation that administrative
legislation and administrative law play a key
role in protecting the legitimate interests of
citizens of Ukraine in property.
The scientific novelty of the article is
manifested in the fact that it provides a comprehensive topical analysis of the formation
of an effective legislative model of administrative and legal regulation of public relations in the field of protection of legal capacity of citizens to own, use and dispose of
property. The analysis of activity of subjects
of protection of lawful interests of citizens in
the field of property has received further development.
Particular attention is paid to determining the features of the system of administrative and legal protection of the legitimate
interests of citizens in the field of property.
The types of means of administrative and
legal protection of legitimate interests of citizens in the sphere of property, which form
the corresponding system, are comprehensively reflected.
It was found that the means of administrative and legal protection reflect the practical side of legal procedures, provide a real
solution to problematic issues related to the
legitimate interests of citizens to own, use
and dispose of property, and help meet the
needs related to the acquisition and preservation of objects property rights.
It is established that the external manifestation of the methods of administrative
and legal protection of the legitimate interests of citizens in the field of property are the
procedures enshrined in regulations.
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Lychenko I.О.
THE PROBLEM OF PROTECTION
OF LEGITIMATE INTERESTS OF
UKRAINIAN CITIZENS IN THE
PROPERTY FIELD BY MEANS OF
ADMINISTRATIVE LAW
The article is devoted to the analysis of
legitimate interests of citizens of Ukraine in
the field of property, identifying the specifics of their protection by administrative law,
finding ways to form a system of effective
means of administrative and legal protection
of these legal opportunities, implementation
of legal reforms in this area.
Particular attention is paid to substantiating the legal nature of the category of “le31
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An important step towards optimizing
the administrative and legal protection of
the legitimate interests of citizens in the field
of property is to intensify the process of using means of public control and.
The creation of such a legal basis is not
yet complete and requires a theoretical basis
that determines the specifics of the system of
administrative and legal means of crime prevention in the financial sector in Ukraine.
Key words: legitimate interest, law, administrative-legal remedy, property right,
protection of legitimate interests of citizens
in the sphere of property, public administration bodies, administrative responsibility.

АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена аналізу законних інтересів громадян України у сфері власності,
виявленню специфіки їхнього захисту засобами адміністративного права, пошуку шляхів формування системи ефективних засобів адміністративно-правового захисту цих
правових можливостей громадян, здійснення
правових реформ у цій сфері. Особлива увага
присвячена обґрунтуванню правової природи
категорії «законний інтерес», адміністративно-правових способів та засобів його захисту.
Дістав подальший розвиток аналіз діяльності
суб’єктів захисту законних інтересів громадян
у сфері власності, специфіки публічного управління у цій сфері, формування ефективної законодавчої моделі адміністративно-правового
регулювання суспільних відносин у сфері захисту правових можливостей громадян щодо
володіння, користування та розпорядження
майном.
Ключові слова: законний інтерес, право,
адміністративно-правовий засіб, право власності, захист законних інтересів громадян у
сфері власності, органи публічного управління,
адміністративна відповідальність.
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считаем, что должен быть представлен идеологическими гарантиями формирования
и обеспечения национальной безопасности.
Рассмотрим их поподробнее.
Мотивировано, что нормативный уровень механизма национальной безопасности включает в себя всю правовую политику государства в этой сфере. Конституция
Украины определяет ключевые положения,
указывая, что человек, его жизнь и здоровье,
честь и достоинство, неприкосновенность и
безопасность признаются в Украине высшей
социальной ценностью. Развитие этих положений осуществляется в отраслевом законодательстве. В статье обобщено, что
нормативные положения имеют пространную структуру норм права, их согласованность, системность.
Авторы обосновали структуру органов
публичной власти, наделенные полномочиями обеспечения национальной безопасности: законодательные органы; высшие и
центральные органы исполнительной власти; Президента Украины; судебные органы;
правоохранительные и контрольно-надзорные
органы и органы местного самоуправления.
Ключевые слова: национальная безопасность, информационная безопасность,
экологическая безопасность, органы публичной власти, механизм национальной безопасности.

В статье проведен анализ публично правового механизма обеспечения национальной безопасности государства через определение его элементов и характеристику каждого из них. Указано, что прерогативой для
Украины, которая находится в состоянии
войны и социальных вызовов, обусловленных
энергетическим и пандемическим кризисом,
является обеспечение членов социума - личности, отдельных групп населения, общества
в целом, а также защиты прав человека и
гражданина.
Позиционирована доктрина американской и польской школы права по пониманию
сущности национальной безопасности, как
важного фактора обеспечения национальных
интересов и как одна из основных сфер функционирования государства, обеспечивающая
возможность выживания, а также развития
и свободы реализации прав человека.
международные
и
Проанализировав
национальные стандарты в сфере национальной безопасности, исследовав научные позиции представителей украинской и зарубежной
доктрины, считаем необходимым выделить
четыре уровня публично правового механизма обеспечения национальной безопасности
государства. К первому уровню мы отнесем
нормативный блок средств, ко второму – правоприменительную деятельность; третий
уровень – институциональный, а четвертый,
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ньої політики. І навпаки, чітке самовизначення, тверда опора на національну ідентичність,
відкривають можливість проводити свій власний внутрішньо- і зовнішньополітичний курс
у міжнародній політиці, заснований на глибоко усвідомлених і чітко сформульованих національних інтересах»[1, c.71].
Як вказують міжнародні фахівці (Alam,
M.M., Fawzi, A.M., Islam, M.M.), спалах
COVID-19 у всіх країнах світу сильно впливає на питання національної безпеки, зокрема на нетрадиційні питання безпеки, такі
як правоохоронні органи, охорона здоров’я,
харчування, управління ланцюгом поставок,
промисловість тощо [2]. Отож питання національної безпеки активізується також у контексті загроз громадському здоров’ю, що зумовлена пандемією COVID-19.
Вказане зумовлює потребу доктринального аналізу методологічного осмислення модернізаційних засобів та методів правового
регулювання та праксіологічного убезпечення безпеки людини, суспільства і держави,
джерел та передумов її здійснення. Для належного функціонування сфери національної
безпеки необхідним є комплексний механізм
організаційних та інституційних засобів, тому
вагомо на науковому рівні проаналізувати цю
концептуальну основу.

Постановка проблеми
Національна безпека нині є не тільки
основою функціонування держави, але й потребою громадянського суспільства та ключовим елементом забезпечення прав людини.
Прерогативою для України, яка перебуває в
стані війни та соціальних викликів, зумовлених енергетичною та пандемічною кризою,
є убезпечення членів соціуму - особистості,
окремих груп населення, суспільства в цілому,
а також захисту прав людини і громадянина.
Охорона безпеки людини виступає основним
завданням демократичної держави, показником належності до цивілізованих народів. Добробут суспільства, права, свободи та законні
інтереси, у першу чергу, громадян детерміновано критерієм державної політики та є
стратегічним напрямком діяльності органів
публічної влади.
Конституційна основа функціонування
України вказує, що людина, її права і свободи є найвищою цінністю відповідно до ст. 3
Основного закону. Така правова природа
відносин між державою і суспільством обумовлює зобов’язання першої щодо визнання,
дотримання і захисту прав і свобод людини
і громадянина. Безпека людини виступає домінуючим компонентом у єдиній системі безпеки держави.
Важливо розуміти, що елементами національної безпеки не є лише оборонні засоби
та методи щодо дотримання територіально
цілісності держави. Досліджуване поняття
має набагато ширшу сутність. Варто погодитися з провідними науковцями, що доводять
потребу системного убезпечення п’яти сфер,
що «безпосередньо впливають на національну та міжнародну безпеку: демократизація,
економізація та інформатизація, культурна
стандартизація і ціннісна універсалізація. Ці
процеси неминуче наштовхуються на національну ідентичність як на перешкоду своєму
природному розвитку. Втрата національної
ідентичності веде, як показує світова практика, до втрати не тільки національних ціннісних орієнтирів, але і значної частини національного суверенітету держави, і становить
пряму загрозу для національної безпеки. Це,
у свою чергу, означає відмову від власних національних інтересів, нездатність цих держав
до самостійної як внутрішньої, так і зовнішÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

Метою наукової статті є аналіз публічно
правового механізму забезпечення національної безпеки держави через визначення його
елементів та характеристику кожного з них.
Виклад основних положень
Проблеми захисту прав та свобод людини і громадянина, територіальної цілісності та протидії різним видам безпекових
загроз аналізувалися такими представниками національної та зарубіжної школи права, як О. Дзьобань, Н. Бортник, І. Жаровська, В. Ліпкан А, Н. Нижник, І. Оніщенко,
М. Сунгуровський, О. Мельник, Г. Іванец,Ю. Битяк, І. Яковюк, С. Г. Серьогіна,
Ю. П. Битяк, Alam M., Fawzi A., Islam M.,Nevitt М. та інші. Проте проблема потребує
додаткового аналізу у зв’язку з появою нових
загроз та викликів, а також тому, що наразі
відсутні комплексні дослідження механізму
забезпечення національної безпеки держави.
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ки. У звіті Пентагону США за 2019 р. про національну безпеку мотивовано, що «кліматичні
небезпеки, такі як екстремальна погода, високі температури, посухи, повені, лісові пожежі,
шторми, підвищення рівня моря, деградація
ґрунту та закислення океанів, посилюються,
загрожуючи інфраструктурі, здоров’ю, водній
та продовольчій безпеці» та спричинятимуть
загострення національній безпеці у світі [8].
Отож природні ресурси при умовах недостатності можуть слугувати підставою військових
дій та інших політичних заворушень.
Під механізмом у юридичній науці класично розуміють «сукупність усіх правових
засобів, організованих послідовно, за допомогою яких забезпечується результативний
спеціально-юридичний вплив на суспільні
відносини» [9, c. 48].
Проаналізувавши міжнародні та національні стандарти у сфері національної безпеки, дослідивши наукові позиції представників української та зарубіжної доктрини, вважаємо за необхідне виокремити чотири рівні
публічно правового механізму забезпечення
національної безпеки держави. До першого
рівня ми віднесемо нормативний блок засобів, до другого – правозастосовну дільність;
третій рівень – інституційний, а четвертий,
вважаємо, має бути репрезентований ідеологічними гарантіями формування та забезпечення національної безпеки. Розглянемо їх
детальніше.
Нормативний рівень механізму національної безпеки комплексно включає всю правову
політику держави у цій сфері. Фахівці у сфері
адміністративного права доречно розуміють
правову політику як «особливе політико-правове явище у сфері суспільних відносин, що
представляє інтегративну, науково обґрунтовану, що поєднує тактико-стратегічні засади,
здійснювану на правовій основі за допомогою
права діяльність державних і недержавних
інститутів суспільства, спрямована на створення та вдосконалення механізму правового впливу з метою розвитку громадянського
суспільства, правової держави, забезпечення
прав і свобод»1 [10, c.62].

Виклад основних положень
Національну безпеку вчені первинно називають безпекою нації й під цим поняттям
розуміють захищеність життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави в різних
сферах життєдіяльності від внутрішніх і зовнішніх загроз, що забезпечує сталий поступальний розвиток країни [3]. Так, американська концепція національної безпеки ґрунтується на теорії «національних інтересів», і
саме звідси бере початок відповідна модель
співвідношення, у якій національна безпека
розглядається як частина національних інтересів. Така модель нині набула широкого
визнання. Вперше її запропонував американець У. Липпман. Дослідниками цієї проблеми були також Б. Броуді. М. Гальперін,Г. Кан, Г. Кіссінджер, Г. Ласвел, Г. Моргентау
[4, c. 53].
Польська наукова доктрина розуміє національну безпеку як одну з основних сфер
функціонування держави, що забезпечує
можливість виживання, а також розвитку та
свободи реалізації національних інтересів у
конкретному безпечному середовищі, приймаючи виклики, використовуючи можливості, зменшуючи ризики та протидіючи різним видам загроз [5, с.17]
Слід звернути увагу, що пріоритети сфери
національної безпеки змінюються залежно
від територіальних, культурних, правових
та інших соціальних особливостей держави
та політичної ситуації. Зокрема, для України
зараз це, безумовно, оборона територіальної
цілісності, а от проаналізована нами Стратегія національної безпеки Сінгапуру акцент
робить на подоланні проблем тероризму [6].
Хоча при цьому потрібно збалансовано і
виважено акцентувати увагу на всіх загрозах.
Політика в цій сфері повинна передбачати
прогностичне методологіювання. Національна безпека в останній час, - як вказує І.М. Жаровська, – у зв’язку з викликами глобалізації,
кризовими явищами сучасного суспільства та
трансформацією інформаційного простору,
отримала нову актуалізацію [7, c.56]. Тому
нині вагомо розуміти комплексний характер
проблеми національної безпеки.
Акцентуємо увагу, що питання екологічної безпеки є не менш вагомими, ніж інші, і
заходяться в цілісному концепті проблемати-
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05.03.1998 № 183/98-ВР, «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 № 389VIII; Кодекс Цивільного захисту України від
02.10.2012 № 5403-VI; «Про Службу безпеки
України» від 25.03.1992 № 2229-XII; «Про боротьбу з тероризмом» України від 20.03.2003
№ 638-IV, «Про інформацію» від 02.10.1992
№ 2657-XII, «Про Бюро економічної безпеки України» від 28.01.2021 № 1150-IX; Указ
Президента України від 29.12.2016 року
«Про Доктрину інформаційної безпеки України», «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року
«Про Стратегію кібербезпеки України»» від
26 серпня 2021 року, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.10.2021 № 1363-р
«Про схвалення Стратегії екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату на період до
2030 року» та багато інших.
Загалом можемо констатувати, що нормативні положення мають розлогу структуру
норм права, їх узгодженість, системність. Позитивно оцінюємо систематичне оновлення
нормативно правової бази відповідно до вимог соціальної реальності, появі додаткових
загроз та тенденцій євроінтеграційного та євроатлантичного курсу нашої держави.
Правореалізаційний рівень забезпечення національної безпеки. Норми права без фактора
правореалізаційної діяльності не мають дієвого механізму, тому й позбавлені цінності,
оскільки тоді залишаються декларативними
нормами. Як вказує Я. Шморгун, «статичне
утримання механізму реалізації права включає конкретні правові зобов’язання, юридичні факти їх реалізації, власне правореалізаційну діяльність суб’єктів права, правовідносини, у яких втілюється відповідне право» [13,
c.247].
На жаль, в Україні виникає цілий комплекс проблем у сфері реалізації норм права. Гіпотетичними та найбільш вірогідними
джерелами загроз національній безпеці є
політичні загрози від окупації значної частини території держави, існування самопроголошених республік, військовий конфлікт з
державою агресором, посилення сепаратизму, нестабільність біля північних кордонів
держави, міграційна криза в Білорусії та проблеми пандемічного характеру. У межах цієї
статті ми не можемо навіть частково охопити

Конституція України визначає ключові
положення, вказуючи, що людина, її життя
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Розвиток цих положень
здійснюється в галузевому законодавстві.
Комплексна правова політика у сфері національної безпеки прийнята нещодавно та
введена в дію Указом Президента України
№392/2020 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної
безпеки України» [11]. П. 6 визначеного акту
визначає напрямами політики у сфері національної безпеки, серед яких відновлення
миру, територіальної цілісності та державного суверенітету на тимчасово окупованих
територіях у Донецькій і Луганській областях України на основі міжнародного права;
здійснення міжнародно-правових, політикодипломатичних, безпекових, гуманітарних
та економічних заходів, спрямованих на припинення Російською Федерацією незаконної
окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь; використання всіх наявних
механізмів ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших
міжнародних організацій для консолідації
міжнародної підтримки України; повна імплементація Угоди про асоціацію між Україною; розвиток особливого партнерства з
Організацією Північноатлантичного договору з метою набуття повноправного членства
України в НАТО; посилення спроможностей
Збройних сил України, інших органів сектору безпеки і оборони; розвиток людського
капіталу України; захист особи, суспільства
та держави від правопорушень; забезпечення екологічної безпеки; посилення спроможностей національної системи кібербезпеки та
ряд інших. Позитивно оцінюємо наявність
нормативного акту спеціального спрямування – Закону України «Про національну безпеку України», що прийнятий Верховною
Радою 21 червня 2018 року[12].
Система законодавства представлена в цій
сфері достатньо широко, тому перерахуємо
тільки основні акти, які посилюють правове
регулювання у сфері національної безпеки,
зокрема Закони України «Про оборону України» від 06.12.1991 № 1932-XII, «Про Раду
національної безпеки і оборони України» від
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широту цієї проблематики, тому обмежимось
лише останніми ситуаціями та подіями.
У першу чергу проблеми мають фінансовий характер. Станом на жовтень цього року
борги по заробітній платі військовослужбовцям сягають 3 млрд грн, потреби армії недофінансовані більше ніж на 7 млрд[14] Значні
непередбачувані витрати з бюджету на боротьбу із загрозами громадського здоров’я,
зокрема, за офіційними даними, тільки за
перші п’ять місяців 2021 року з державного
бюджету на боротьбу з коронавірусом було
спрямовано 19,5 млрд грн [15]. Поряд з цим
можна констатувати не завжди розумно мотивовані рішення в цій сфері. Зокрема, у 2021
році більше половини суми фонду по боротьбі
з COVID-19 , а саме 35 мільярдів направили
на міністерство інфраструктури для реалізації
великого будівництва та ремонту доріг, а Міністерство охорони здоров’я отримало тільки
8,3 мільярди [16].
Не сприяють належній правореалізаційній практиці і випадки помилок, що здійснюються органами публічної влади найвищого
рівня. 15 жовтня 2021 року Секретар Ради
нацбезпеки та оборони визнав, що було помилково зачислено 108 осіб деяких людей
до переліку кримінальних авторитетів, щодо
яких ввели санкції [17].
Слід взяти до увагу думки професора О. Колби щодо такого. До особливостей реалізації нормативно-правових актів, що стосуються змісту національної безпеки України, можна віднести у сьогоденні свавільне порушення деякими суб’єктами кримінально-процесуальної
діяльності положень ст.216 КПК України,
відповідно до яких встановлена підслідність
досудового розслідування кримінальних правопорушень, включаючи й слідчі органи безпеки (ч.2 ст. 216). Сутність цієї проблематики
полягає у тому, що замість того, щоб предметно займатись запобіжною та іншими видами оперативно-службової діяльності, які
входять у коло їх функціональних обов’язків,
деякі керівники сил безпеки (п.17 ч.1 ст.1 та
ч.2 ст.17 Закону України «Про національну
безпеку»), отримавши відповідну інформацію, що є підставою для внесення в Єдиний
реєстр досудових розслідувань (ЄРДР) (ст.214
КПК), замість того, щоб переадресувати її по
підслідності, продовжують здійснювати досу-

дове розслідування та складають обвинувальний акт, «прикрашуючи» таким чином свої
прорахунки, а подекуди бездіяльність по тих
напрямах, які є безпосереднім предметом їх
діяльності [18, c.106-107].
Закордонні дослідники акцентують на потребі урівноваження компетенції органів влади та заходів забезпечення національної безпеки. Так, у своєму підручнику «Закон про
національну безпеку та Конституція» (2020)
експерти ООН і професори навчальних закладів США [19] розглядали зважений підхід
при застосуванні конституційних основ розвитку політики національної безпеки та здійснення широкого кола повноважень у сфері
національної безпеки.
Інституційний рівень включає функціонування органів публічної влади, їх повноваження та завдання у сфері національної безпеки.
ЗУ «Про національну безпеку України»
виокремлює сфери, де уповноваженими є
різні органами. Так, демократичний цивільний контроль відповідно до Розділу ІІІ здійснюється Президентом України; Верховною
Радою України; Радою національної безпеки і
оборони України; Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами
місцевого самоврядування; судового контролю; громадського нагляду. Розділ ІV Закону вказує, що до складу сектору безпеки і оборони входить цілий ряд органів виконавчої
влади за спрямуванням.
Отож, перелік суб’єктів є доволі широким, вказане зумовлено глобальністю розглядуваного поняття. Тому в межах цієї статті
сконцентруємося на структурі цих органів.
На нашу думку, загалом їх можна виокремити в наступну структуру: законодавчі органи;
вищі та центральні органи виконавчої влади;
Президента України; судові органи; правоохоронні та контрольно наглядові органи та
органи місцевого самоврядування.
Загалом первинне місце у цій структурі відіграє Верховна Рада України та Президент.
Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про національну
безпеку України» керівництво у сферах національної безпеки і оборони відповідно
до Конституції України здійснює Президент
України, який: забезпечує державну незалежність та національну безпеку; є Верхо37
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У цьому контексті позитивно оцінюємо
зміни, що відбулися у свідомості та ментальності української нації. З часу реальної загрози національної безпеки та територіальної
цілісності у 2014 році значно підвищилася
активність громадськості та зріс рівень патріотизму. Для прикладу зазначимо останню
статистичну аналітику. Загальнонаціональне
опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва з 29
липня по 4 серпня 2021, продемонструвало,
що 78% українців вважають своєю рідною мовою українську, а 18% – російську[21]. Вказане демонструє ріст патріотизму громадськості
та відстоювання власної ідентичності.

вним Головнокомандувачем Збройних Сил
України; очолює Раду національної безпеки і
оборони України; видає укази і розпорядження з питань національної безпеки і оборони;
вносить до Верховної Ради України подання
про призначення Міністра оборони України;
вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення
з посади Голови Служби безпеки України;
призначає на посади та звільняє з посад вище
командування Збройних Сил України; здійснює загальне керівництво розвідувальними органами України; вносить до Верховної
Ради України подання про оголошення стану
війни та у разі збройної агресії проти України
ухвалює рішення про застосування Збройних сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань; ухвалює відповідно до закону рішення
про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні та здійснює
інші повноваження.
Проте, дослідники визначають ряд проблем. К. Парубець вказує, що «за умов неповної правової регламентації повноважень
існує різна практика реалізації функцій контролю Президента України. У сфері національної безпеки і оборони такий контроль
здійснюється через Раду національної безпеки і оборони України та її спеціальні робочі
органи, через спеціально визначений військовий орган та через діяльність спеціального уповноваженого. Водночас чинне законодавство містить досить численні прогалини та неузгодження щодо правового статусу
та обсягу повноважень зазначених органів та
осіб. Слід також зазначити, що вони (органи
й особи) фактично позбавлені власних повноважень у цій сфері» [20, c.65].
Ідеологічні гарантії національної безпеки репрезентовані на четвертому рівні.
Громадянське суспільство є також вагомим
суб’єктом національної безпеки. Думка громадськості, моніторинг та експертиза від її
імені, функціонування громадських рад, петиційна форма звернення до органів публічної влади, робота громадських та волонтерських організацій – це тільки основний перелік прояву активності у сфері національної
безпеки.
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Висновок
Національну безпеку позиціоновано як
вагомий чинник забезпечення національних
інтересів та як одну з основних сфер функціонування держави, що забезпечує можливість
виживання, а також розвитку та свободи реалізації прав людини.
До механізму забезпечення національної безпеки віднесено чотири рівні засобів:
нормативний блок засобів (нині нормативні
положення мають розлогу структуру норм
права, передбачають узгодженість, системність та систематично оновлюються); правореалізаційний рівень (забезпечують дієвий
механізм використання, виконання дотримання та застосування норм; констатовано
наявність недоліків фінансового, організаційного та правосуб’єктного характеру); інституційний рівень включає функціонування органів публічної влади, їх повноваження та завдання у сфері національної безпеки
(виокремлено наступну структуру органів:
законодавчі органи; вищі та центральні органи виконавчої влади; Президента України; судові органи; правоохоронні та контрольно наглядові органи та органи місцевого
самоврядування); ідеологічні гарантії національної безпеки (комплекс морально-патріотичних та націоналістичних засобів, щодо
підвищення патріотизму членів громадянського суспільства).
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PUBLIC-LEGAL MECHANISM FOR
ENSURING THE NATIONAL SECURITY
OF THE STATE
The article analyzes the public-law
mechanism for ensuring the national security of
the state through the definition of its elements
and the characteristics of each of them. It is stated
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that the prerogative for Ukraine, which is at war
and social challenges caused by the energy and
pandemic crisis is to protect members of society individuals, groups, society as a whole, as well as
the protection of human and civil rights.
The doctrine of the American and Polish
schools of law on understanding the essence
of national security as an important factor in
ensuring national interests and as one of the
main areas of state functioning, ensuring the
possibility of survival, development and freedom
of human rights.
Having
analyzed
international
and
national standards in the field of national
security, examining the scientific positions
of representatives of Ukrainian and foreign
doctrine, we consider it necessary to distinguish
four levels of public legal mechanism for
national security. To the first level we will carry
the normative block of means, to the second
- law enforcement activity; the third level is
institutional, and the fourth we believe should
be represented by ideological guarantees of the
formation and maintenance of national security.
Consider them in more detail.
It is motivated that the normative level of the
national security mechanism comprehensively
includes all legal policy of the state in this
sphere. The Constitution of Ukraine defines
key provisions, stating that a person, his life
and health, honor and dignity, inviolability and
security are recognized in Ukraine as the highest
social value. The development of these provisions
is carried out in the sectoral legislation. The
article summarizes that the regulations have a
broad structure of rules of law, their consistency,
system.
The authors substantiated the structure
of public authorities endowed with the powers
to ensure national security: legislative bodies;
higher and central executive bodies; President
of Ukraine; judicial authorities; law enforcement
and control supervisory bodies and local selfgovernment bodies.
Key words: national security, information
security, ecological security, public authorities,
national security mechanism.

АНОТАЦІЯ
У статті проведено аналіз публічно правового механізму гарантування національної
безпеки держави через визначення його елементів та характеристику кожного з них.
Вказано, що прерогативою для України, яка
перебуває в стані війни та соціальних викликів, зумовлених енергетичною та пандемічною кризою, є убезпечення членів соціуму - особистості, окремих груп населення, суспільства
в цілому, а також захисту прав людини і громадянина.
Позиціоновано доктрину американської
та польської шкіл права щодо розуміння сутності національної безпеки як вагомого чинника забезпечення національних інтересів та
як одну з основних сфер функціонування держави, що забезпечує можливість виживання,
а також розвитку та свободи реалізації прав
людини.
Проаналізувавши міжнародні та національні стандарти у сфері національної безпеки, дослідивши наукові позиції представників
української та зарубіжної доктрини, вважаємо за необхідне виокремити чотири рівні
публічно-правового механізму забезпечення
національної безпеки держави. До першого рівня ми віднесемо нормативний блок засобів, до
другого – правозастосовну діяльність; третій
рівень – інституційний, а четвертий, вважаємо, має бути репрезентований ідеологічними
гарантіями формування та забезпечення національної безпеки. Розглянемо їх детальніше.
Мотивовано, що нормативний рівень
механізму національної безпеки комплексно
включає всю правову політику держави у цій
сфері. Конституція України визначає ключові
положення, вказуючи, що людина, її життя
і здоров’я, честь і гідність, недоторканність
і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Розвиток цих положень
здійснюється в галузевому законодавстві. У
статті узагальнено, що нормативні положення мають розлогу структуру норм права, їх
узгодженість, системність.
Автори обґрунтували структуру органів
публічної влади, що наділені повноваженнями
забезпечення національної безпеки: законодавчі органи; вищі та центральні органи виконавчої влади; Президента України; судові органи; правоохоронні та контрольно наглядові
органи та органи місцевого самоврядування.
Ключові слова: національна безпека, інформаційна безпека, екологічна безпека, органи публічної влади, механізм національної
безпеки.
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Еволюційний шлях кредитної кооперації є надзвичайно складним і тривалим. У
кожній державі вона мала специфічні ознаки та форми. Батьківщиною кооперативного руху вважають Західну Європу. Передумовою його виникнення був економічний
та соціальний прогрес сільського господарства. У ХІХ столітті процес виникнення
сільських кооперативів, ініціаторами створення яких були мешканці сільської місцевості, стимулював потребу в забезпеченні
стабільних зв’язків дрібного та середнього
селянства з ринком сільськогосподарської
продукції [1, с. 65].
Глобальні ринкові перетворення в
Україні стимулювали появу самотніх, соціально незахищених громадян, які потребували захисту та допомоги у сфері надання фінансових послуг. На жаль, послуги,
які пропонували різноманітні фінансові
установи, були дорогими та складними в
оформленні. Здебільшого цим особам відмовляли в задоволенні фінансових потреб.
До того ж, різко знижувався рівень життя.
Зазвичай за таких умов люди не аналізують, хто винен, а вважають, що їх не захистили профспілки. Тому одним із головних завдань стало зменшення негативного впливу процесів реформування на осіб
шляхом поліпшення умов їхнього життя.
Кредитний рух в Україні виник у
ХІХ столітті, під час провадження олександрійських реформ, коли завдяки скасуванню кріпосного права та реорганізації поміщицького землеволодіння селяни отри-

У статті розглянуто організаційно-правові питання створення і функціонування
кредитних спілок в Україні. Констатовано,
що такі небанківські фінансові установи займають найбільшу частку, здійснюючи свою
діяльність на умовах самофінансування й неприбутковості, трансформуючись у псевдокооперативні форми. Доведено, що професійна
діяльність кредитних спілок на ринку фінансових послуг України має базуватися на єдиних
кооперативних стандартах, які відповідають
принципам і критеріям кредитної кооперації
та ідентифікують цей фінансовий інститут
як класичну кооперативну фінансову установу.
Ключові слова: небанківська фінансова
установа, фінансова безпека, кредитна спілка,
організація, створення.
Ринки фінансових послуг – це важлива
та невід’ємна складова економіки кожної
держави. Як і будь-який сегмент економіки, вони потребують відповідної системи
державного регулювання. Вибір оптимальної моделі такого регулювання є надзвичайно актуальним пріоритетом подальшого розвитку фінансової галузі. Водночас
такий вибір неможливий без аналізу процесів виникнення та еволюції державного
управління ринками фінансових послуг на
території України. Адже проведення такого аналізу дасть змогу відібрати найкраще
з досвіду минулого та запобігти повторенню помилок, які вже було колись зроблено
в цій сфері.
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мали власні земельні ділянки й можливість
господарювати на них на власний розсуд.
Надто низька фінансова спроможність колишніх кріпаків спонукала їх до кооперації
[2, с. 53].
Одними з перших крайове кредитове
товариство утворили поміщики Галичини
з метою надання позик під заставу нерухомого майна. Подібним товариствам були
притаманні окремі ознаки сучасних кредитних спілок. Зокрема, їх діяльність була
спрямована не на отримання прибутку, а
на задоволення суспільних потреб у кредитуванні.
Як засвідчують результати дослідження
сучасних науковців, становлення кооперативного руху в Україні відбувалося на межі
ХІХ–ХХ століть. Соціально-економічні
умови Російської та Австро-Угорської імперій, що панували на українських землях,
гальмували розвиток нового типу господарської організації мас, що була фактично
окремою демократизованою формою економічного життя [3, с. 17; 4, с. 336].
Основоположниками українського кооперативного руху були Х. Барановський,
С. Бородаєвський, К. Левицький, Б. Мартос, К. Мацієвич, Ю. Павликовський,
М. Туган-Барановський та ін.
У галицьких крайових закладах акціонерні засади змішувались із засадами взаємності [5, c. 103–104]. У 1866 році в Петербурзі вперше створено Товариство взаємного
поземельного кредиту, яке поширило свою
діяльність і на українські губернії. Особливістю цього Товариства було те, що його капітал формувався з внесків членів і кредит
могла одержати лише особа, яка внесла свій
пай. Але оскільки такі товариства задовольняли потреби у кредиті лише великих землевласників, то в містах і селах почали створювати невеликі кредитні кооперативи.
Уперше позичково-ощадне товариство
заснували міщани м. Гадяч на Полтавщині
в 1869 році. Розвитку селянських ощаднопозичкових товариств перешкоджали дві
основні проблеми: по-перше, більшість селян не мали засобів для внеску (паю); подруге, існувала потреба в тривалішому за
строком кредиті, ніж спроможні були запропонувати ці товариства.
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Тому першим українським кредитним
кооперативам як органам фінансової взаємодопомоги складно було конкурувати
з банками та лихварями, незважаючи на
різницю відсотків. Розв’язало ці проблеми
Положення про установи дрібного кредиту, прийняте царським урядом у 1895 році
[6, c. 109].
Згідно з цим Положенням, позиковоощадні товариства набули права видавати довгострокові позики. До того ж, вони
створювали організації дрібного кредиту.
Членом такого крайового товариства можна було стати без вступного внеску. На
формування позикового капіталу уряд Російської імперії виділив певні кошти.
Отже, праобрази сучасних кредитних
спілок виникли на Україні ще в другій половині ХІХ століття. Їхня діяльність ґрунтувалася на засадах кооперації. Такі товариства загалом надавали короткострокові
позики, але під незначні відсотки. Найпоширенішим видом забезпечення вважалась
іпотека. Активність учасників кредитних
відносин у пореволюційний період стала
результатом зміни ідеології щодо питання
власника землі [4, с. 337–338].
Наступна хвиля піднесення розвитку
кредитних спілок припадає на початок
ХХ століття – період Столипінської аграрної реформи, основна ідея якої полягала в
ліквідації общинного землеволодіння і реалізації селянами економічної свободи господарювання [4, с. 337]. У «Всезагальному
російському календарі» того часу описано
феномен відродження сибірського села
Стара Барда, де завдяки успішній діяльності кредитної спілки, заснованої односельчанами, вдалося побудувати молокопереробний завод, налагодити торгівлю,
електрифікувати, телефонізувати всю околицю, а з часом – заснувати дослідницьку
тваринну ферму, організувати посіви кормових буряків і трав [3, с. 23].
З урахуванням особливостей розвитку
кредитних спілок цілком логічним виявляється третій етап їх бурхливого розвитку в
період непу вже за радянських часів (1921–
1924 роки), коли було дозволено відновлювати спілки. Після огульної націоналізації
землі селянам дозволяли вести присадибне
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господарство. Політика продрозверсток,
інфляція (у 1917 році становила 75 %, а у
1918 році – 200 %), а також тотальне зубожіння населення стимулювало прагнення
більшовиків відродити національну економіку та зняти соціальну напругу за допомогою такого інструменту, як кредитна
спілка [2, с. 53–54].
Після проголошення незалежності
України почався процес відродження кредитних спілок як організацій реальної взаємної допомоги між громадянами в разі
виникнення тимчасових фінансових труднощів. Зазначені установи відіграли важливу роль у розвитку роздрібного та малого бізнесу в Україні, активно конкуруючи
з банками на ринку фінансових послуг.
Сучасний стан цих організацій потребує
нових моделей розвитку та змін у регулюванні їхньої діяльності. Нинішнє суспільство як осередок потенційних клієнтів недостатньо поінформоване про діяльність
кредитних спілок, оскільки поширення
даних має здебільшого регіональний характер. Відсутність системної діяльності
кредитних спілок на внутрішньому ринку
та монополізація ринку фінансових послуг
комерційними банками призводить до зниження рівня довіри населення до них як до
надійних фінансових інституцій [7, с. 40].
Законом України «Про об’єднання громадян» від 16 червня 1992 року [8] закріплено норми, що стали на той час правовими засадами становлення кредитних спілок в Україні.
Визнанням факту існування таких організацій стало затвердження 20 вересня 1993 року Указом Президента України Тимчасового положення про кредитні
спілки в Україні. Право на об’єднання фізичних осіб у громадські організації для задоволення економічних і соціальних інтересів закріплене в ст. 36 Конституції України [9].
Відсутність в Україні цивілізованого
кооперативного законодавства призвела
до того, що під час відродження кредитно-кооперативного руху організаційною
формою кредитної спілки було обрано не
кооператив, як це прийнято в усьому світі, а громадську організацію. З огляду на

те, що діяльність громадських організацій
недостатньо врегульована, а господарське
законодавство спрямоване на регулювання
підприємницької діяльності, у кредитних
спілок виникало чимало труднощів у відносинах із державними органами [10, с. 114].
Розвиток фінансового сектору, підприємництва та конкурентного середовища
в Україні призводять до перебудови всіх
складових фінансового ринку, зокрема
ринку фінансових послуг. Причому нового значення набуває діяльність фінансових
посередників, передусім небанківських фінансових інститутів, які задовольняють потреби економічних суб’єктів через надання
широкого спектру вузькоспеціалізованих
фінансових послуг. Це зумовлює зростання
конкурентного потенціалу окремих небанківських фінансових посередників, що охоплюють максимальну кількість споживачів
на різних рівнях економічної діяльності
[11, с. 273].
Особливість сучасного етапу розвитку
небанківських фінансових інститутів полягає в необхідності поліпшення не лише
кількісних, а й якісних показників їх діяльності на ринку фінансових послуг. Перебудова та підвищення ефективності системи
функціонування небанківських фінансових
посередників стає найважливішим фактором, що здатний забезпечити розвиток ринку фінансових послуг України [12, с. 11].
Відповідно до ст. 1 Закону України
«Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» небанківська фінансова група - група юридичних
осіб, які мають спільного контролера (крім
банку), що складається з двох або більше
фінансових установ, у якій небанківська
фінансова установа (небанківські фінансові
установи) здійснює переважну діяльність
[13].
Нині неабиякої значущості набувають фінансові установи, діяльність яких
спрямована на соціальний розвиток, зокрема на захист населення від знецінення
коштів, надання громадянам фінансових
послуг. Такі ознаки притаманні так званим кредитним коопераціям, які в Україні діють як кредитні спілки. Для того щоб
встановити порядок створення кредитної
43

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

спілки, на думку автора, є найоптимальнішим. У цьому випадку ризик неповернення позики мінімальний, оскільки члени кредитної спілки знають один одного,
знають фінансові можливості один одного.
Більшість позик видаються на придбання товарів, на навчання, лікування. Процентні ставки на позики в таких кредитних
спілках, як правило, невеликі за рахунок
того, що проценти на вклади в кредитній
спілці теж невеликі. До того, ж кредитна
спілка, як правило, підписує угоди з підприємствами торгівлі і отримує дисконт.
Це дає можливість ще більше знизити кредитну ставку;
– у сільському районі. Такий вид кредитних спілок найбільш розповсюджений
на Західній Україні. Такі кредити видаються на строк від трьох місяців до одного
року. Фермери одержують позику під майбутній урожай, заставляючи свою техніку.
Досить часто кредит видається на покупку
сільськогосподарської техніки [16, с. 17].
В. В. Гончаренко виділяє чотири типи
кредитних спілок, які на сьогодні діють в
Україні: профспілковий, ломбардний, інвестиційний та ощадно-позичковий.
Профспілковий тип кредитної спілки
часто створюється на базі та за принципом
колишніх кас взаємодопомоги, які раніше
існували на підприємствах, в установах
та організаціях. Як правило, такі кредитні спілки об’єднують членів трудового колективу підприємства, користуються наданими профспілковим комітетом та (чи)
адміністрацією приміщеннями і коштами.
Вони мають обмежений набір ощадних
послуг: приймають щомісячні обов’язкові
членські внески, проценти на які нараховуються за фактом роботи в кінці року та,
як правило, мають незначний розмір. Стимулювання накопичення членами власних
заощаджень у вигляді строкових, ощадних,
цільових та інших вкладів, як правило, не
передбачається. Такі спілки видають переважно споживчі кредити порівняно невеликих розмірів під довіру чи поручительство членів або підприємства.
Зазвичай заощадження членів не є єдиним джерелом формування коштів позичкового фонду, значною є частка коштів,

спілки, під якою відповідно до ст. 1 Закону
України «Про кредитні спілки» розуміють
неприбуткову організацію, неприбуткова
організація, заснована фізичними особами,
професійними спілками, їх об’єднаннями
на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів
кредитної спілки [14], необхідно з’ясувати
її мету та принципи організації.
Згідно із законодавством, основними
принципами діяльності кредитних спілок
є: добровільність вступу та свободи виходу
з кредитної спілки, рівноправність її членів, самоврядування, гласність, законність
[14]. На нашу думку, добровільність вступу
до кредитної спілки є принципом створення, а не діяльності кредитної спілки, який
полягає у тому, що ніхто не може бути примушений вступити до кредитної спілки.
На думку науковців, кредитні спілки
створюються і діють на певних засадах.
Так, Р. Слав’юк зазначає, що кредитна
спілка створюється на базі певного існуючого територіального чи професійного
об’єднання, громадської чи релігійної організації, територіальної одиниці, трудового колективу і іншого формального чи
неформального об’єднання, у якому люди
знають один одного [15, с. 97].
Такі виділені засади, на яких особи
об’єднуються для вступу в кредитну спілку, надає можливість поділити кредитні
спілки на такі види:
1. об’єднання осіб, які проживають на
певній території (село, селище, місто, район, область).
2. об’єднання осіб, які мають спільне
місце роботи чи навчання.
3. об’єднання осіб, які належать до однієї місцевої профспілкової, іншої громадської чи релігійної організації.
Такі види обумовлені законодавчими
принципами створення кредитних спілок
в Україні. Разом з тим, Р. Ковтун вважає,
що існує декілька моделей кредитних спілок, зокрема:
– на базі підприємств. Іншими словами, у кредитну спілку входять працівники
одного підприємства. Цей вид кредитної
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штів, їх концентрацію та інвестування у великих розмірах. Форма кредитної спілки,
особливо такого типу, потенційно може
бути використана для побудови фінансової піраміди. У таких спілках через велику кількість членів, майже не проводяться
щорічні загальні збори. До складу органів
правління переважно входять засновники,
яких не переобирають загальними зборами. За механізмом своєї діяльності спілки
такого типу нагадують із західних аналогів
інвестиційну чи трастову компанії.
Ощадно-позичковий тип кредитної
спілки найнаближеніший до кредитних
спілок західного зразка. Це демократична
організація, у якій немає чітко вираженої
вузької групи людей (вкладників чи позичальників), в інтересах якої діє спілка. Фінансова політика, спрямована на надання
дешевих кредитів, та нарахування вищих,
ніж в інших фінансових установах, процентів на вклади членів спілки. Є різноманітні
умови вкладів і позичок. При можливості
надаються інші види послуг, не заборонених чинним законодавством. Усі члени
спілки рівноправні. Правління, кредитний
та наглядовий комітети обираються щорічно загальними зборами і виконують покладені на них функції. Зростання кількості
членів та активів, як правило, здійснюється поступово [17, с. 85–88].
Розглянувши
організаційно-правові
питання створення і функціонування кредитних спілок, можна зробити висновки:
по-перше, на відміну від інших фінансових установ, які, як правило, створюються однією групою людей (власниками)
для отримання прибутку від надання фінансових послуг іншій групі людей (клієнтам), кредитна спілка створюється групою
людей для забезпечення фінансовими послугами на основі кооперації. Метою діяльності кредитної спілки є не отримання
прибутку, а надання різноманітних фінансових послуг виключно своїм членам.
Члени спілки є одночасно її власниками і
клієнтами, тому кредитній спілці вдається
поєднати інтереси власників (максимізація
прибутку) та клієнтів (мінімізація витрат).
Прибуток, отриманий від членів як від
клієнтів, розподіляється між ними як між

отриманих від підприємства чи профспілки. Інколи керівники підприємства та члени профспілкового комітету становлять
більшість в органах управління спілкою
такого типу, а сама спілка використовується для можливих фінансових операцій з
коштами підприємства чи профспілки. За
механізмом цієї діяльності цей тип кредитної спілки найбільше нагадує касу взаємодопомоги.
Ломбардний тип кредитної спілки найчастіше створюється за територіальним
принципом, так би мовити, «на вулиці».
Кредитна спілка такого типу, як правило,
має кілька великих членів-вкладників, які
контролюють її чи доручають свої гроші
своїй довіреній особі. Кредити видаються
під заставу будь-якій особі, яка формально
приймається у члени спілки, а після повернення кредиту вибуває зі спілки «за власним бажанням.»
Кредитні спілки цього типу мають значні активи при незначній кількості постійних членів, які виходять зі спілки після повернення кредиту. У таких спілках велика
частка (до 30) неповернутих кредитів і реалізованих унаслідок цього предметів застави. Фінансова політика спрямована на надання кредитів під порівняно великі проценти. Демократія у таких спілках часто
обмежена. Демократичне вирішення питання існує тільки серед членів-вкладників. Позичальники, як правило, є тимчасовими членами, вони обмежені у реальних
правах. За механізмом своєї діяльності цей
тип кредитної спілки найбільше нагадує
ломбард, а із західних аналогів – ощаднопозичкову асоціацію акціонерного типу.
Інвестиційний тип кредитної спілки
часто створюється при якійсь комерційній
структурі холдінгового або трастового типу
і діє за територіальним принципом. Така
кредитна спілка акумулює кошти дрібних
вкладників під певні проєкти (будівництво
житла, додаткове пенсійне забезпечення,
постачання товарів та ін.), має багато видів
ощадних або цільових внесків. Спілки цього типу мають значну суму активів та багато членів, котрі, як правило, мають дрібні
вклади і малоактивні. Фінансова політика у
них спрямована на залучення дрібних ко45
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власниками за загальним рішенням. Законодавство більшості країн світу відносить
кредитні спілки до неприбуткових організацій;
по-друге, кредитні спілки створюються
на базі певного існуючого територіального
чи професійного об’єднання, громадської
чи релігійної організації, територіальної
одиниці, трудового колективу, іншого формального чи неформального об’єднання, у
якому люди, як правило, знають одне одного. Інші фінансові установи створюються
на базі штучно сформованої групи;
по-третє, на відміну від інших фінансових установ, при заснуванні кредитної
спілки не визначається фіксована чи потенційна кількість людей, які будуть її
власниками. Передбачається, що спілка
буде зростати і кількість власників постійно збільшуватиметься;
по-четверте, статут і всі принципові
рішення щодо діяльності кредитних спілок приймаються загальними зборами, на
яких кожен член спілки має один голос,
незалежно від суми внесків і часу вступу до
спілки. Особи, які створили спілку, не мають жодних привілеїв чи виняткових прав
порівняно з іншими членами, які вступили до спілки пізніше. В інших фінансових
установах розподіл голосів здійснюється
відповідно до частки в майні (кількості акцій);
по-п’яте, кредитна спілка є водночас
формою взаємодопомоги громадян, їхньою
громадською організацією, яка створює
різноманітні колективні фонди, що використовуються на суспільні потреби, та фінансовою установою, яка може надавати
своїм членам повний перелік банківських
послуг;
по-шосте, кредитна спілка створюється
на кооперативних засадах відповідно до
принципів: добровільності, рівноправності, самоврядування і гласності. Її метою є
задоволення потреб її членів у взаємному
кредитуванні та наданні їм фінансових послуг;
по-сьоме, кошти кредитної спілки формуються за рахунок грошових внесків членів кредитної спілки. Оскільки кредитна
спілка може бути членом об’єднаної креÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

дитної спілки, вона може залучати для кредитування також кошти останньої. Тому
викликає сумнів доцільність включення у
законодавче визначення кредитної спілки
положення, що фінансові послуги кредитна спілка здійснює за рахунок об’єднаних
грошових внесків членів кредитної спілки.
Підводячи підсумки, варто зазначити,
що кредитна спілка є неприбутковою організацією, створеною групою фізичних
осіб для забезпечення останніх фінансовими послугами на основі кооперації. Метою
діяльності кредитної спілки є надання різноманітних фінансових послуг лише своїм
членам. Члени спілки є одночасно її власниками і клієнтами, тому кредитна спілка
поєднує інтереси власників (максимізація
прибутку) та клієнтів (мінімізація витрат).
Капітал формується за рахунок грошових
внесків своїх членів. Оскільки кредитна
спілка може бути членом об’єднаної кредитної спілки, вона може залучати для
кредитування також кошти останньої.
Тому пропонуємо внести зміни до Закону
України «Про кредитні спілки», виклавши
ч. 1 ст. 1 у такій редакції: «Кредитна спілка
– це заснована фізичними особами на кооперативних засадах та принципах добровільності, рівноправності, самоврядування
і гласності неприбуткова організація, метою якої є задоволення потреб її членів у
взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків».
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL
ISSUES OF CREATION CREDIT UNIONS
IN UKRAINE
The article considers organizational and
legal issues of creation and functioning of
credit unions in Ukraine. It is stated that
such non-bank financial institutions occupy
the largest share, carrying out their activities on the terms of self-financing and nonprofitability, transforming into pseudo-cooperative forms. The professional activity of
credit unions in the financial services market
of Ukraine should be based on uniform cooperative standards that meet the principles and
criteria of credit cooperation and identify this
financial institution as a classic cooperative financial institution.
There are four types of credit unions that
currently operate in Ukraine: trade union,
pawnshop, investment and savings and loan.
Having considered the organizational and legal issues of the establishment and operation
of credit unions, the conclusions are made:
unlike other financial institutions, which are
usually created by one group of people (owners) to profit from financial services to another group of people (customers), a credit
union a group of people to provide financial
services on a cooperative basis. The purpose
of the credit union is not to make a profit,
but to provide a variety of financial services
exclusively to its members. The members of
the union are both its owners and customers, so the credit union manages to combine
the interests of owners (profit maximization)
and customers (cost minimization). Profits
received from members as customers are distributed among them as owners by common
decision. The legislation of most countries of
the world classifies credit unions as non-profit
organizations; Unlike other financial institutions, the establishment of a credit union does
not determine the fixed or potential number
of people who will own it. It is expected that
the union will grow and the number of owners will constantly increase; the charter and
all principal decisions on the activities of credit unions are made by the general meeting,
at which each member of the union has one
vote, regardless of the amount of contributions and the time of joining the union. The
47
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АНОТАЦІЯ
У статті розглянуто організаційно-правові питання створення і функціонування
кредитних спілок в Україні. Констатовано,
що такі небанківські фінансові установи займають найбільшу частку, здійснюючи свою
діяльність на умовах самофінансування й
неприбутковості, трансформуючись у псевдокооперативні форми. Професійна діяльність
кредитних спілок на ринку фінансових послуг
України має базуватися на єдиних кооперативних стандартах, які відповідають принципам і критеріям кредитної кооперації та
ідентифікують цей фінансовий інститут як
класичну кооперативну фінансову установу.
Виділено чотири типи кредитних спілок,
які на сьогодні діють в Україні: профспілковий,
ломбардний, інвестиційний та ощадно-позичковий. Розглянувши організаційно-правові питання створення і функціонування кредитних
спілок, зроблені висновки: на відміну від інших
фінансових установ, які, як правило, створюються однією групою людей (власниками) для
отримання прибутку від надання фінансових
послуг іншій групі людей (клієнтам), кредитна спілка створюється групою людей для забезпечення фінансовими послугами на основі
кооперації. Метою діяльності кредитної спілки є не отримання прибутку, а надання різноманітних фінансових послуг лише своїм членам. Члени спілки є одночасно її власниками
і клієнтами, тому кредитній спілці вдається
поєднати інтереси власників (максимізація
прибутку) та клієнтів (мінімізація витрат).
Прибуток, отриманий від членів як від клієнтів, розподіляється між ними як між власниками за загальним рішенням. Законодавство
більшості країн світу відносить кредитні спілки до неприбуткових організацій; на відміну
від інших фінансових установ, при заснуванні
кредитної спілки не визначається фіксована
чи потенційна кількість людей, які будуть
її власниками. Передбачається, що спілка
буде зростати і кількість власників постійно
збільшуватиметься; статут і всі принципові рішення щодо діяльності кредитних спілок
приймається загальними зборами, на яких
кожен член спілки має один голос, незалежно
від суми внесків і часу вступу до спілки. Особи,
які створили спілку, не мають жодних привілеїв чи виняткових прав порівняно з іншими членами, які вступили до спілки пізніше.
В інших фінансових установах розподіл голосів здійснюється відповідно до частки в майні
(кількості акцій); кредитна спілка є водночас
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

формою взаємодопомоги громадян, їхньою
громадською організацією, яка створює різноманітні колективні фонди, що використовуються на суспільні потреби, та фінансовою
установою, яка може надавати своїм членам
повний перелік банківських послуг; кошти кредитної спілки формуються за рахунок грошових внесків членів кредитної спілки. Оскільки
кредитна спілка може бути членом об’єднаної
кредитної спілки, вона може залучати для
кредитування також кошти останньої. Тому
викликає сумнів доцільність включення у законодавче визначення кредитної спілки положення, що фінансові послуги кредитна спілка
здійснює за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Ключові слова: небанківська фінансова
установа, фінансова безпека, кредитна спілка,
організація, створення.
people who formed the union do not have
any privileges or exclusive rights compared
to other members who joined the union later.
In other financial institutions, the distribution
of votes is carried out according to the share
in the property (number of shares); a credit
union is at the same time a form of mutual assistance of citizens, their public organization,
which creates various collective funds used
for public needs, and a financial institution
that can provide its members with a full range
of banking services; the funds of the credit
union are formed at the expense of monetary
contributions of the members of the credit
union. Because a credit union may be a member of a consolidated credit union, it may also
raise funds from the latter. Therefore, the expediency of including in the legislative definition of a credit union the provision that the
credit union provides financial services at the
expense of the combined monetary contributions of the members of the credit union is
questionable.
Keywords: non-bank financial institution,
financial security, credit union, organization,
creation.
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Регулювання сфери інтелектуальної власності передбачено як нормами міжнародного
законодавства, так і окремими положеннями
Конституції України, нормами Цивільного,
Кримінального та Митного кодексами України та іншими нормативно-правовими актами.
Встановлено, що найбільш значущими
проблемами, які виникають у цій галузі, є наступні: відсутність спеціалізованого судового
органу для вирішення питань у сфері захисту
прав у вище вказаній сфері; недосконалість
українського законодавства в цій сфера та невідповідність європейським стандартам.
Ключові слова: право інтелектуальної
власності, правовий захист, цивільне право,
спеціалізований суд, юрисдикційна форма правового захисту, неюрисдикційна форма правового захисту.

У статі розглядаються сучасні проблеми
та перспективи розвитку правового захисту
інтелектуальної власності в Україні. Сучасна
ситуація у сфері інтелектуальної власності зумовлюється надзвичайно швидким розвитком
сучасних технологій, які неодмінно приносять
колосальний вклад у розвиток суспільства, але
і створюють велику кількість проблемних
питань у сфері регулювання права інтелектуальної власності. У світі інтелектуальна
діяльність людини, безсумнівно, є важливою
складовою розвитку суспільства, тому з метою
впорядкування правових відносин, які виникають у процесі людської діяльності пов’язаної
з інтелектуальними здібностями, потребує
всебічного правового регулювання. Результат
такої діяльності неодмінно повинен ставати
особистим немайновим правом особи, яке захищається, забезпечується, гарантується та
охороняється державою, що зумовлюється, в
першу чергу, створенням нормативної бази
для реалізації таких дій.
В Україні передбачено дві основні форми
захисту прав інтелектуальної власності, а
саме юрисдикційна і неюрисдикційна. У свою
чергу, юрисдикційна форма захисту передбачає, що особа, права якої було порушено, може
звернутися до суду або іншого органу, який
уповноважений на вирішення таких спорів,
для захисту порушених прав. Неюрисдикційна
форма захисту часто застосовується як захист прав інтелектуальної власності безпосередньо сторонами правовідносин без звернення до державних органів.

Постановка проблеми
У сучасному світі інтелектуальна діяльність людини, безсумнівно, є важливою
складовою розвитку суспільства, тому з
метою впорядкування правових відносин,
які виникають у процесі людської діяльності пов’язаної з інтелектуальними здібностями, потребує всебічного правового
регулювання. Результат такої діяльності
неодмінно повинен ставати особистим немайновим правом особи, яке захищається,
забезпечується, гарантується та охороняється державою, що зумовлюється, у першу чергу, створенням нормативної бази
для реалізації таких дій.
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Зі здобуттям незалежності наша держава значно більше уваги стала приділяти
розвитку сфери інтелектуальної власності,
а також регулюванню відносин, що виникають з цього приводу. За твердженням
І.М. Романюк, це зумовлено тим, що інтелектуальна діяльність людини є важливою і для духовного розвитку людства, і
для економічного розвитку держави. Вагомим чинником у цьому аспекті є також
формування глобального інформаційного
простору, підґрунтя якого – комп’ютерна
інформація та інформаційні технології [1,
с.23].
Не випадково у ст.54 Конституції України закріплено положення, відповідно до
якого громадянам гарантується свобода
літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і
матеріальних інтересів, що виникають у
зв’язку з різними видами інтелектуальної
діяльності. Кожний громадянин має право
на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності; ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди,
за винятками, встановленими законом.
Також в Україні передбачена ціла низка
нормативно-правових актів для належного захисту права інтелектуальної власності. Водночас доводиться констатувати про
наявність низки істотних недоліків та прогалин у системі охорони цього права.
Такий захист не обмежується лише
нормативним регулюванням, а вочевидь,
потребує ефективного механізму реалізації правових норм на практиці з тим, щоб
особисті права, свободи та законні інтереси осіб, які виступають сторонами в таких відносинах, не були порушені. Особливо актуальним середовищем для питання захисту прав інтелектуальної власності є цифрове середовище, яке на цей
час в українському законодавстві застаріле
і потребує оновлення нормативної бази та
створення ефективного механізму регулювання цієї сфери. З огляду на це актуальність теми дослідження спричинена недостатнім вивченням такого явища, як правовий захист інтелектуальної власності.
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Стан теоретичного дослідження
Дослідженням цієї теми в Україні займались такі фахівці у сфері захисту інтелектуального права: Т.О. Гусаковська, Л.М. Давиденко, А.В. Єременко,
В.О. Жаров, С.М. Клейменова, А.І. Кубах,
О.М. Литвин, О.В. Манжура, Т.В. Павленко, О.В.Піхурець,
П.М. Цибульов,
В.Б. Юскаєв та інші. Не можна не згадати
працю М.Ю.Потоцького, у якій автором
здійснено загальнотеоретичне вивчення
правового регулювання інтелектуальної
власності в Україні, а також здійснено класифікацію видів нормативно-правового
регулювання інтелектуальної власності, а
саме: нормативно-правового та договірного [2]. Варто звернути увагу на дослідження Г.В. Довгань, у якому окреслена історична обумовленість становлення права
інтелектуальної власності в Україні. Констатовано, що в історичному періоді відповідне право базувалося на визнанні права
людини на творчість та позитивно-правовому визнанні результатів творчості як інтелектуальної власності [3]. Попри чималу
кількість напрацювань з цього приводу
можна стверджувати, що окремі проблеми
в частині охорони прав інтелектуальної
власності є не до кінця вивченими або ж
залишаються дискусійними.
З огляду на це метою статті є розгляд
актуальних проблем та перспектив розвитку правового захисту інтелектуальної
власності в Україні.
Виклад основних положень
Сучасна ситуація у сфері інтелектуальної власності зумовлюється надзвичайно
швидким розвитком сучасних технологій,
які неодмінно приносять колосальний
вклад у розвиток суспільства, але і створюють велику кількість проблемних питань у
сфері регулювання права інтелектуальної
власності. В Україні передбачено дві основні форми захисту прав інтелектуальної
власності, а саме: юрисдикційна і неюрисдикційна. У свою чергу, юрисдикційна
форма захисту передбачає, що особа, права якої було порушено, може звернутися
до суду або іншого органу, який уповноважений на вирішення таких спорів, для
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захисту порушених прав. За загальним
порядком захист порушених прав розглядається місцевим судом, але при спорі
двох юридичних осіб таку справу розглядає підвідомчий господарський суд. Також існує можливість вирішення спору за
згодою учасників правовідносин у третейському суді [4, с.45].
Вищевказана форма здійснюється за
допомогою таких способів: кримінальноправового, цивільно-правового та адміністративно-правового захисту. Кожен спосіб має чітку мету, наприклад, у цивільноправовому - це визнання або відновлення
порушених прав інтелектуальної власності, безпосереднє припинення порушення
та майновий вплив на порушника. Тобто
основною метою є не покарання за порушення встановленого законодавства, а відшкодування заподіяної шкоди [5, с.83].
Неюрисдикційна форма захисту часто
застосовується як захист прав інтелектуальної власності безпосередньо сторонами
правовідносин без звернення до державних органів. Тобто одна зі сторін може
вчиняти певні дії для так званого «самозахисту» (наприклад, відмовитись від здійснення певних дій, які не зазначені у договорі, або від виконання договору в цілому
[4, с.47].
Знання форм і способів захисту права
інтелектуальної власності є ключовим моментом для розуміння проблематики у цій
сфері та створення ефективного механізму
для вирішення проблемних питань. Дослідники в цій сфері визначають такі основні проблеми захисту прав інтелектуальної власності:
- відсутність відповідних нормативно-правових актів, які могли б врегулювати цю сферу відносин;
- невизначеність великої кількості
понять, що, у свою чергу, ускладнює збір
доказової бази для вирішення спору в суді;
- невідповідність окремих аспектів
чинного Українського законодавства європейським стандартам;
- відсутність дієвих механізмів;
- відсутність в Україні спеціалізованого судового органу для вирішення спорів у цій сфері, що, у свою чергу, створює

загрозу для інвестиційного фону з побоюванням іноземних компаній вкладати гроші в нашу економіку у зв’язку з унеможливленням захисту своїх прав [5, с.47].
У міжнародному праві існує ціла низка
документів, спрямованих на захист права
інтелектуальної власності. Одним із найважливіших є Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від
15 квітня 1994 р., стороною якої Україна
стала у 2008 році, яка передбачає встановлення мінімальних вимог та стандартизації захисту інтелектуальної власності. Так, у ст.41 цієї Угоди вказується, що
«процедури, що стосуються захисту прав
інтелектуальної власності, повинні бути
справедливими та неупередженими. Вони
не повинні бути безпідставно ускладнені
або вартість їх здійснення не повинна бути
високою або супроводжуватися значними
матеріальними затратами, містити безпідставні часові обмеження або невиправдані
затримки» [6].
Ще одним міжнародним документом, у
якому регламентуються питання правового захисту інтелектуальної власності, є Угода про асоціацію між Україною, з одного
боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншого боку,
від 16 вересня 2014 р. У цьому акті розглядуваній проблемі присвячена ціла 9 Глава.
Зокрема, у ст.159 вказується, що сторони домовились обмінюватись думками та
інформацією щодо своєї національної та
міжнародної практики і політики стосовно
передачі технологій. Зокрема, це включає
заходи щодо спрощення інформаційних
потоків, ділового партнерства, ліцензійних та субпідрядних угод на добровільній
основі. Особливу увагу необхідно звертати
на умови, необхідні для створення належного сприятливого середовища для передачі технологій у приймаючих державах,
зокрема, на такі питання, як відповідна
законодавча база і розвиток людського
капіталу. Сторони гарантують охорону законних інтересів власників прав інтелектуальної власності [7].
Що стосується національного законодавства, то регулювання сфери інтелек51
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охорону прав на знак для товарів і послуг»
від 1 липня 1994 р. способом захисту права
на інтелектуальну власність є вимога усунення з товару, його упаковки незаконно
використаної торговельної марки або позначення, схожого з нею настільки, що їх
можна сплутати, або знищення виготовлених зображень торговельної марки або позначення (ч.2 ст.20) [10].
Очевидно, що для належного захисту
права на інтелектуальну власність необхідно створити судовий орган відповідної
спеціалізації, який уже існує у ряді європейських держав (ФРН, Австрії, Великобританії, Швеції та інших). Про це, зокрема, йдеться в Указі Президента України «Про утворення вищого суду з питань
інтелектуальної власності» від 29 вересня
2017 р.[11]. У зв’язку з цим 13 лютого 2020
року відповідно до статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» здійснено державну реєстрацію новоутвореної
юридичної особи – Вищого суду з питань
інтелектуальної власності, про що внесено запис до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Втім,
Вища рада правосуддя у своєму консультативному висновку зазначає, що запропонований законопроєктом № 2742 порядок утворення Вищого суду з питань
інтелектуальної власності та економічної
конкуренції лише шляхом перейменування Вищого суду з питань інтелектуальної
власності суперечить Конституції України
та Закону України «Про судоустрій і статус
суддів». А тому не підтримує законопроект
№ 2742 [12].
На сьогодні для ефективного вирішення проблемних питань у сфері інтелектуального захисту необхідно внести зміни в
чинне законодавство на основі використання європейської та законодавчої бази
ЄС [13, с.19]. Для цього слід вирішити велику кількість колізій між українським та
європейським законодавством, які утворились у зв’язку з ратифікацією України міжнародних угод у сфері захисту права інтелектуальної власності.
Також після створення на практиці
спеціалізованого суду у справах захисту

туальної власності в Україні передбачено
окремими положеннями Конституції України, нормами Цивільного, Кримінального
та Митного кодексами України та іншими
нормативно-правовими актами. Так, наприклад,, у ст.432 ЦК України вказується,
що кожна особа має право звернутися до
суду за захистом свого права інтелектуальної власності. У такому випадку суд може
постановити одне з наступних рішень, зокрема, про: 1) застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права
інтелектуальної власності та збереження
відповідних доказів; 2) зупинення пропуску через митний кордон України товарів,
імпорт чи експорт яких здійснюється з
порушенням права інтелектуальної власності; 3) вилучення з цивільного обороту
товарів, виготовлених або введених у цивільний оборот з порушенням права інтелектуальної власності та знищення таких
товарів; 4) вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для виготовлення
товарів з порушенням права інтелектуальної власності або вилучення та знищення
таких матеріалів та знарядь; 5) застосування разового грошового стягнення замість
відшкодування збитків за неправомірне
використання об’єкта права інтелектуальної власності. Розмір стягнення визначається відповідно до закону з урахуванням
вини особи та інших обставин, що мають
істотне значення; 6) опублікування в засобах масової інформації відомостей про порушення права інтелектуальної власності
та зміст судового рішення щодо такого порушення [8].
КК України також містить норми, які
встановлюють кримінально-правову заборону посягання на право інтелектуальної власності, серед яких наступні: порушення авторського права і суміжних прав
(ст.176), порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топографію інтегральної мікросхеми, сорт
рослин, раціоналізаторську пропозицію
(ст.177), незаконне використання знака
для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ст.229) [9]. У ЗУ «Про
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прав інтелектуального захисту необхідно
збільшити відповідальність за вчинення
правопорушень у цій сфері на належний
рівень відповідно до рівня правопорушення, а влада повинна показати суспільству,
що не допустить порушення прав інтелектуальної власності і всіляко сприятиме
розвитку вищевказаної сфери.
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Висновки
Аналіз форм та способів захисту права
інтелектуальної власності в Україні засвідчив, що основним таким способом є цивільно-правовий захист, який передбачає
звернення осіб до державних органів для
захисту своїх прав та законних інтересів
у судовому порядку. Водночас найбільш
значущими проблемами, які виникають у
цій галузі, можна назвати наступні, а саме:
відсутність спеціалізованого судового органу для вирішення питань у сфері захисту
прав у вище вказаній сфері; недосконалість
українського законодавства в цій сфері та
невідповідність європейським стандартам.
З огляду на це вкрай важливим є створення Вищого суду з питань інтелектуальної
властності, вирішення законодавчих колізій між українським та європейським законодавством, а також посилення відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в Україні.
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jurisdictional and non-jurisdictional. In its turn,
the jurisdictional form of protection provides that the
person whose rights have been violated may appeal
to the court or other body authorized to resolve
such disputes to protect the violated rights. Nonjurisdictional form of protection is often applied
as protection of intellectual property rights directly
by parties of legal entities without appeal to state
authorities.
Regulation of the sphere of intellectual property
is provided by both international law and certain
provisions of the Constitution of Ukraine, Civil,
Criminal and Customs Codes of Ukraine and other
normative-legal acts. The most significant problems
that arise in this field are found to be the following:
Absence of a specialized authority to solve the
issues in the sphere of protection of rights in the
above mentioned sphere; inaccuracy of Ukrainian
legislation in this sphere and non-compliance with
European standards.
Key words: Intellectual property law, legal
protection, civil law, specialized court, jurisdictional
form of legal protection, non-jurisdictional form of
legal protection.

SUMMARY
The article examines the current problems
and prospects of development of legal protection
of intellectual property in Ukraine. The current
situation in the field of intellectual property
is caused by the extremely rapid development
of modern technologies, which certainly bring
enormous contribution to the development of society,
but also create a large number of problematic issues
in the sphere of regulation of intellectual property
rights. In the world intellectual activity of a
person is undoubtedly an important component of
development of society, therefore, in order to regulate
legal relations arising in the process of human
activity connected with intellectual abilities, it is
necessary to comprehensive legal regulation. The
result of such activity must inevitably become a
personal non-personal right of the person who is
protected, secured, guaranteed and protected by
the state, which is conditioned, first of all, by the
creation of a normative base for the realization of
such actions.
In Ukraine, there are two main forms of
protection of intellectual property rights, namely,
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Стан дослідження
Розпочаті наукові пошуки у частині
з’ясування поняття агресії, видів збройного
конфлікту, причин та способів їх розв’язання,
питань відповідальності держави за акти агресії та історичного реверсу. Ці праці представлені такими науковцями, зокрема, як: Н. Акімов, О. Базов, І. Бойко, С. Бескоровайний,
О. Броневицька, К. Важна, В. Гапончук, С. Денисов, І. Касинюк, Е. Кузьмін, О. Ладиненко,
І. Лоссовський, А. Майснер, А. Нікітін, О. Олішевський, Я. Пилипенко, О. Полторак, В. Радецький, В. Ржевська, С. Стасюк, Л. Скрекля,
М. Стиранка, Я. Турчин та інші.

Вивчення ґенези та розвитку кримінально-правової охорони відносин миру між державами дозволить виявити, у який період історичного розвитку вперше встановлювалась
відповідальність за пропаганду, планування,
підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни.
Зроблено також спробу визначити переваги окремих законодавчих конструкцій минулих періодів.
Постановка проблеми
В Україні донедавна норми про пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та
ведення агресивної війни взагалі не застосовувались. З огляду на це, питанням захисту від
так званих «злочинів агресії» недостатньо приділялось уваги у правовій літературі, оскільки
означена проблематика не вважалась актуальною. Із 2014 року, у зв’язку з активізацією
збройної агресії РФ на Сході України, назріла
необхідність розробки ефективних кримінально-правових засобів протидії проявам агресії.
Отож, означені проблеми засвідчують про
актуальність дослідження питань, у тому числі, історичного ґатунку, кримінальної відповідальності за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної
війни, а також необхідність та своєчасність
здійснення відповідного аналізу щодо окреслених проблем.

Метою цієї статті є реверсні моніторинги,
погляди на історичні платформи, тенденції
розвитку інституту, що розглядається. Зроблена спроба визначити переваги окремих законодавчих конструкцій минулих періодів.
Виклад основного матеріалу
дослідження
Аналізуючи історію розвитку кримінальної
відповідальності за пропаганду, планування,
підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни, насамперед, необхідно звернутись
до правової системи Київської Русі, основними
джерелами права якої були звичаєве право,
договори Русі з Візантією, князівське законодавство та «Руська Правда». Варто відзначити,
що у договорах Київської Русі з Візантією міс55
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тилась згадка про заборону посягань на володіння іншої держави. Прикладом цьому слугує
договір, укладений між князем Святославом
Ігоровичем та імператором Іоанном Цимісхієм, згідно з яким Київська Русь зобов’язалась
утримуватись від нападів на Візантію, не піднімати проти неї народи та надавати імперії
військову допомогу [1].
Втім, ведення війни проти іншої держави
на той час було поширеним явищем, свідченням чого є, зокрема, походи київських князів
на Візантію та Константинополь. Нерідкими
також були напади кочівників, татаро-монголських навал на Київську Русь, що вимагало
об’єднання зусиль до спільної боротьби проти
територіальної експансії інших народів.
Не можна оминути увагою кодифікований
юридичний збірник «Руська Правда» (Коротка Правда, Поширена Правда, Скорочена
Правда), який вважався основним джерелом
давньоруського права. Однак у цій пам’ятці
не містилось норм, які б регламентували кримінальну відповідальність за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни. Зрештою, не було навіть
вказівки на такі терміни, як «війна» чи «агресія». Такий стан речей можна пояснити власне
тим, що ведення війни проти іншої держави
було, так би мовити, звичним явищем, а відтак не вважалось злочинним, оскільки таким
чином регулювались відносини між народами
і державами та відбувались процеси державотворення, утверджувались «позиції на міжнародній арені».
Наступними пам’ятками права слід вважати Судебники Великого князя Казимира IV
(1468 і 1550 р.р.), які запозичили ряд правових положень із «Руської Правди». Так, у ст.9
Судебника 1468 р. містився такий припис: «…
Той, хто вчинив підпал міста з метою передати
його ворогу… карається смертною карою» [2].
Фактично в цьому випадку можна говорити про пособницькі дії у веденні війни,
оскільки внаслідок підпалу міста ворог мав
можливість безперешкодно туди потрапити.
Схоже положення також знаходимо у ст.61 Судебника 1550 р., де вказувалось про поняття
«традский здавец», що означало «той, хто здав
зрадою ворогу місто». Втім, розглядати зазначені дії як такі, що посягають на відносини
миру між державами, є поспішним рішенням,
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оскільки вони, скоріше за все, підпадають під
ознаки складу злочину «державна зрада».
У XV ст. більша частина українських земель була включена до складу Великого князівства Литовського, а відтак, на її територію
поширювалась дія Литовських Статутів (1529,
1566 та 1588 років), які забезпечували спадкоємність і наступність багатьох норм та інститутів українського права, сформованих у Київській Русі [3].
Однак, доводиться констатувати, що у цих
пам’ятках права не містилось жодної згадки
про заборону пропаганди, планування, підготовки, розв’язування та ведення агресивної
війни.
Однією з визначних пам’яток права слід
вважати Соборне Уложення 1649 р., яке значно поширило кримінально-правову охорону
відносин щодо захисту державної влади. Зокрема, у ст.2 глави ІІ «Про державну честь і як
оберігати державне здоров’я» передбачений
припис, який містив заборону надавати допомогу іншій державі у захопленні території, а
зокрема: «будет кто помочь всячески чинить,
чтобы тем государевым недругом, по его ссылке, Московским государством завладеть, или
какое дурно учинить, и про то на него кто известит ….по тому же казнити смертию» [4].
Фактично в цьому випадку мова йде про
пособництво до посягання на територіальну
цілісність держави. Втім, не конкретизується,
яким чином це здійснюватиметься. Однак,
гадаємо, що вказівка у кримінально-правовій
нормі на поняття «захоплення території» все
ж дає підстави вважати, що таке захоплення
можливе у випадку ведення агресивної війни
чи воєнного конфлікту. Втім, саме захоплення
території іншою державою не вважалось кримінально-караним діянням, а тому про кримінально-правову охорону відносин миру між
державами цього періоду говорити зарано.
У ХVІІІ столітті відбулась кодифікація
українського права, результатом якої стала поява у 1743 р., пам’ятки права «Права, за якими
судиться малоросійський народ», яка є першим проєктом національного правового акта.
Незважаючи на те, що ця пам’ятка права не
була офіційно затвердженою, однак її приписи
застосовувались у правозастосовній діяльності,
а відтак, є цінними для аналізу в історичному
аспекті. Варто відзначити, що у «Правах, за
56
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якими судиться малоросійський народ» посилену увагу зосереджено на кримінальноправовій охороні абсолютної влади самодержавного монарха та здоров’я держави. Так, у
Главі 3 артикула 2 «О преступлениях против
маестата государева» встановлювалась відповідальність за зрадницьке введення ворожого
війська на територію государевої держави, за
що передбачалось четвертування з позбавленням честі та імені. Окрім того, регламентувалась заборона пособництва неприятелю: «Хто
би оберігав у будь-чому ворогу…, допомагав
йому зброєю, грошима або будь-яким іншим
чином, того покарати смертю у виді четвертування» [5].
З огляду на семантичний зміст поняття
«ворог» (той, що нападає на державу, порушуючи її кордони), з одного боку, можна говорити про пособницькі дії у веденні війни проти
держави. Однак з іншого, зважаючи на об’єкт
посягання (суспільні відносини у сфері кримінально-правової охорони державної безпеки),
мова йде, скоріше за все, про вчинення державної зради.
Ще однією важливою пам’яткою права є
Кримінальне уложення 1903 р., яке було останнім серед низки кодифікованих нормативних
актів, виданих за часи Російської імперії, та,
водночас, значущою віхою у розвитку законодавства про кримінальну відповідальність, як
такого, що розвивається динамічно і вимагає
швидкого реагування на зміну структури та
змісту суспільних відносин. До об’єктивних
причин створення цього нормативно-правового акта відносили зростання злочинності та
зміну її структури, недосконалість «Уложення
про покарання кримінальні і виправні» 1845 р.
(його багатостатейність, суперечливість), а також наявність декількох джерел кримінального права. У такому історичному документі не
було передбачено в комплексі системи норм,
спрямованих на охорону миру та безпеки
людства. Втім, деякі з них були «розпорошені»
в Уложенні 1903 р. Зокрема, відповідальність
за спонукання до воєнних або інших ворожих
дій проти Росії або до припинення з нею воєнного союзу або ухилення від укладення такого союзу була передбачена у главі четвертій
під назвою «Про державну зраду» (ч.1 ст.110).
Отже, у цьому документі, як і у попередньому,
прослідковується кримінальна відповідаль-

ність до підбурювання до воєнних чи інших
ворожих дій проти Росії. Окрім того, терміновою каторгою каралась обіцянка російського
підданого іноземній державі, перед початком
оголошення війни, за себе та за інших сприяти
її воєнним діям проти Росії (ч.2 ст.110). Таким
чином, фактично можна говорити про відповідальність за співучасть у воєнних або ворожих
діях проти Росії (ч.1 ст.110) та участь у змові, що
спрямована на вчинення таких дій (ч.2 ст.110).
Втім, у цій пам’ятці права законодавцем не регламентується відповідальність за безпосереднє вчинення дій, які полягають у пропаганді,
плануванні, підготовці, розв’язуванні та веденні агресивної війни [6].
Вартий уваги «Декрет про мир» від 26
жовтня 1917 р., який був першим зовнішньополітичним актом Радянської Росії. У цьому
нормативно-правовому акті зазначалось про
нагальну потребу розпочати переговори про
справедливий демократичний мир «без анексій (без захоплення чужих земель, без насильницького приєднання чужих народностей) і
без контрибуцій». Продовження війни розглядалося як найбільший злочин проти людства
[7].
15 вересня 1922 р. був введений у дію КК
УРСР, який складався з двох частин – Загальної та Особливої. З метою встановлення єдиного кримінального законодавства і каральної
політики всіх радянських республік, у його
основу було покладено КК РСФСР [8].
У цій пам’ятці права відповідальність за
розглядувані посягання передбачена у Главі
І Особливої частини «Державні злочини». У
ч.1 ст.58 КК УРСР встановлювалась заборона
організації в контрреволюційних цілях збройних повстань або вторгнення на радянську територію збройних загонів або банд або участь
у будь-якій спробі з цією ж метою захопити
владу в центрі й на місцях або насильницьким
способом відторгнути від УРСР будь-яку частину її території або розірвати укладені нею
договори. Як бачимо, у вказаній статті наведені окремі види дій, які охоплюються поняттям «агресія». За їх вчинення передбачалась
вища міра покарання з конфіскацією всього
майна. Втім, законодавцем були встановлені також певні обмеження щодо кола осіб, до
яких не могла бути застосована вища міра репресій, зокрема, неповнолітні. За наявності
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пом’якшувальних обставин призначалось покарання на строк не менше п’яти років зі строгою ізоляцією та конфіскацією всього майна.
Якщо ж співучасник злочину, передбаченого
ч.1 ст.58 КК УРСР, не усвідомлював його кінцеву мету, то в такому випадку міра покарання знижувалась (позбавлення волі на строк не
менше трьох років).
У подальшому був прийнятий КК УРСР
1927 р., який мало чим відрізнявся від свого
попередника. Аналізовані посягання законодавцем були віднесені до контрреволюційних
злочинів, якими вважалися, зокрема, дії, спрямовані на повалення, підрив або послаблення
влади, а також зовнішньої безпеки Союзу РСР
(ст.54-1) [9].
Чи не вперше відповідальність за пропаганду війни була передбачена ст.54-10, яка
містила наступний припис: «За пропаганду
або агітацію, яка полягає в заклику до підриву,
повалення або послаблення радянської влади
чи до вчинення окремих контрреволюційних
злочинів (ст.54-2 — 54-9), а також за розповсюдження чи виготовлення або зберігання
літератури того самого змісту застосовується
позбавлення волі на строк, не менше як шість
місяців…». Як бачимо, законодавець того часу
не диференціював відповідальність за окремі
різновиди пропаганди, а об’єднав їх в одну загальну норму, серед яких є, зокрема, заборона
пропаганди до збройного повстання або вторгнення на радянську територію озброєних
банд, щоб силоміць відірвати від Союзу РСР та
окремої союзної республіки будь-яку частину її
території (ст.54-2). Однак, у теорії кримінального права відзначають, що норми цього кодексу, як і попереднього, були сформульовані
нечітко, що створювало можливість розширеного тлумачення та застосовування широкого
кола репресій до осіб, винних у вчиненні того
чи іншого злочину [10].
28 грудня 1960 р., був прийнятий КК
УРСР. Незважаючи на те, що цей нормативно-правовий акт виступає останньою ланкою
в дослідженні історії розвитку кримінальної
відповідальності за аналізовані злочини та, за
твердженням науковців, є найбільш схожий
із законодавчими підходами в частині кримінально-правової регламентації відповідальності за злочинні посягання порівняно з КК
України, однак, у цьому документі не містяться
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

норми, яка б встановлювала відповідальність
за планування, підготовку, розв’язування та
ведення агресивної війни. Очевидно, такий
стан речей можна пояснити тим, що законодавець того періоду не вважав за необхідне
доповнити КК відповідною статтею, оскільки
аналізовані посягання визнавались злочинами
міжнародного характеру, а відтак, каралися
нормами міжнародного законодавства [11].
Водночас, у КК УРСР 1960 р. вперше згадується про такі поняття, як «агресивна війна» та
«воєнний конфлікт». Зокрема, у ст.63 «Пропаганда війни» кримінально-караними визнавались публічні заклики до агресивної війни або
до воєнного конфлікту, що вважалось одним
із злочинів проти держави. Отже, ця норма
за окремими ознаками об’єктивної сторони не
відрізняється від тієї, яка регламентує відповідальність за пропаганду війни за КК України.
Втім, у ній не описані такі форми пропаганди
війни, як виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів.
Висновки
Таким чином, проведений історичний
екскурс у частині регламентації кримінальної
відповідальності за пропаганду, планування,
підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни дає підстави для наступних висновків:
1) у період існування Київської Русі не встановлювалась кримінально-правова заборона
ведення війни проти іншої держави, оскільки
завоювання територій інших держав та захист
від вторгнення чужоземних військ на території руських князівств вважалося правомірним,
завдяки чому відбувались процеси державотворення та утверджувались «позиції на міжнародній арені»;
2) впродовж історичного розвитку кримінального законодавства чинні норми поступово зазнавали постійних змін. Втім, поняття
«агресивна війна» чи «воєнний конфлікт» не
фігурували у жодній пам’ятці права (виняток
становить КК УРСР 1960 року);
3) історично простежується неоднаковий
підхід у частині кримінально-правової протидії вчиненню аналізованих посягань. Якщо в
Артикулі воїнському 1715 р. не регламентувалась заборона пропаганди, планування, під58
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готовки, розв’язування та ведення агресивної
війни, то вже в «Уложенні про покарання кримінальні і виправні» 1845 р. кримінально-караним вважалось ведення агресивної війни чи
підбурювання до неї. А в Законі «Про захист
миру» від 12 березня 1951 прямо була передбачена вказівка про кримінально-правову заборону пропаганди війни.
Однак, протягом тривалого часу злочини
агресії не піддавались кримінально-правовій
оцінці. Лише з розвитком людської цивілізації заборона ведення агресивних воєнних дій
набувала імперативного характеру. Попри це,
норми, які регламентують кримінальну відповідальність за пропаганду, планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної
війни, продовжують розвиватись і сьогодні, а
відтак, відповідь на питання щодо їх дієвості
та ефективності, оцінка виваженості караності
таких діянь можлива лише на основі всебічного дослідження.

SUMMARY
The study of the genesis and development of
criminal law protection of peace relations between
states will reveal in which period of historical
development the responsibility for propaganda,
planning, preparation, resolution and conduct of
aggressive war was first established.
An attempt is also made to determine the
advantages of individual legislative constructions of
previous periods.
Until recently, the rules on propaganda,
planning, preparation, resolution and conduct
of aggressive warfare were not applied at all in
Ukraine. In view of this, the issue of protection
against the so-called «crimes of aggression» was
insufficiently paid attention in the legal literature,
as these issues were not considered relevant. Since
2014, in connection with the intensification of the
armed aggression of the Russian Federation in the
East of Ukraine, it is necessary to develop effective
criminal legal means to counter the manifestations
of aggression.
Thus, these problems indicate the relevance of the
study of issues, including history, criminal liability
for propaganda, planning, preparation, resolution
and conduct of aggressive warfare, as well as the
need and timeliness of appropriate analysis of the
identified problems.
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Закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаних з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або
політичну вагу в суспільному житті (олігархів)», мав би бути спрямований на вирішенні
проблеми подолання олігархічної суті держави
Україна. Проблема олігархів, олігархічної суті
нашої держави є реальною, дійсною і надзвичайно важливою. Закон про олігархів повинен підсилювати їх відповідальність, оскільки
вони мають незрівнянно більше можливостей для підкупу влади, здійснення інших вищезазначених небезпечних діянь. Суспільна
небезпечність олігархів щодо підкупу зростає
пропорційно росту згаданих можливостей, загрожуючи національній безпеці. Посилюючи
юридичну відповідальність за підкуп, закон
про олігархів має стосуватися більш широкого
кола можновладців, розширювати перелік суспільно небезпечних діянь олігархату, які повинні підлягати покаранню. До таких діянь слід
віднести лобіювання законопроєктів, нецільове спрямування, використання, розкрадання
коштів держбюджету, забезпечення призначення своїх ставлеників і т.д. і т.п. Пропонується закріпити в законі про олігархів заходи
щодо відміни рішень, прийнятих на догоду
олігарху з наступним покаранням відповідних
службовців і самого олігарха. Оскільки жодна
чинна влада не захоче приймати (підписувати) такий закон, то тому його прийняття
доцільно було б перенести до умов укладання
суспільного договору – передвиборних умов для
кандидата у президенти. Такі умови повинні
стати обов’язковими для обраної особи. А їх
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Актуальність проблеми
Закон «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаних з надмірним
впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті
(олігархів)» [1] (далі – закон про олігархів),
як і будь-який закон, за своєю природою
є управлінським рішенням, спрямованим
на вирішення тої або іншої проблеми. Під
проблемою, згідно з теорією системного
аналізу, будемо розуміти різницю між бажаним і фактичним - тим, що є насправді.
Оцінюючи це рішення, слід визначити сутність проблеми, принаймні, відповісти - чи
це дійсна проблема або це псевдопроблема («ще» не проблема, «вже» не проблема
чи «ніколи» не проблема). Це по-перше.
По- друге. Якщо ж це дійсна проблема – то
слід дослідити, наскільки вона є важливою.
По третє. Слід відповісти: чи це рішення
вирішує проблему, чи ні. І нарешті (почетверте). Доцільно поставити питання:
наскільки ефективно вирішується проблема. Як зробити, щоб упередити її виникнення у подальшому.
Проблема олігархів, олігархічної суті
нашої держави є реальною, дійсною і над60
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ства, викладенні пропозицій щодо вирішення цієї проблеми, «переведення» олігархів зі статусу нуворишів, що «зрослися»
з державною владою у ранг просто нуворишів, звичайних багатіїв.

звичайно важливою. А отже, і дуже актуальною. Ця актуальність визначається
масштабом загроз національній безпеці,
пов’язаним із «надмірним впливом» з боку
олігархів. Зі ст. 1 Конституції України випливає, що Україна – демократична, соціальна держава. Демократична, соціальна
– це її бажаний стан. Фактично держава
Україна є, за своєю сутністю, олігархічною
країною, країною з тотальною корупцією.
Різниця між цими станами і є проблемою.
Важливість її вирішення важко переоцінити. Закон про олігархів визнає їх загрозою
національній безпеці. Але чи вирішує цей
закон зазначену проблему?
Забігаючи наперед, скажемо, що ні, не
вирішує. Закон про олігархів не є справжнім засобом запобігання загрозам національній безпеці з боку останніх. Він є фікцією, тобто ілюзією, вигадкою – тим, «що
не відповідає дійсності, не збігається з реальними явищами та процесами». Якщо це
так, тобто якщо закон про олігархів - фікція, то потрібно відповісти, а ЯК слід було
б вирішувати проблему олігархів. Як це
зробити найбільш конструктивним (практично результативним), найефективнішим
способом.
Зазначені питання є вкрай актуальними, і відповіді на них надзвичайно важливі і
для країни, і для влади. Конструктивні пропозиції щодо усунення проблеми олігархів,
відповіді на питання «ЩО» і «ЯК» треба
зробити для цього – безумовно, сприятимуть усуненню загроз національній безпеці.

Основні результати дослідження
Почнемо з визначення сутності олігархії, причин її зародження, розширення та
суспільної небезпеки для всіх сфер життєдіяльності країни. Спробуємо, перш за все,
дати відповідь – хто такі олігархи? Із назви
закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним
впливом осіб, які мають значну економічну
та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» випливає, що олігарх - особа, яка
має «значну економічну та політичну вагу
в суспільному житті», створює загрози національній безпеці, пов’язані із «надмірним
впливом» з боку олігархів.
Зазначимо, що для боротьби із загрозами з боку олігархів національній безпеці країни потрібно, як мінімум, щоб ці загрози були б десь формально, юридично
позначені як такі. А цього немає. У розділі
II Стратегії національної безпеки України,
затвердженої Указом Президента від 14
вересня 2020 року № 392/2020, серед переліку поточних та прогнозованих загроз
національній безпеці, загрози, пов’язані «з
надмірним впливом осіб, які мають значну
економічну та політичну вагу в суспільному
житті» - не згадуються. Ні серед поточних,
ні серед прогнозованих загроз. Не згадується термін «олігарх» і у Стратегії економічної безпеки України на період до 2025
року [2]. Хоча здавалось би, увесь цей документ мав би бути присвячений саме цій
проблемі. Те ж саме можна сказати і про
національне антикорупційне та кримінальне законодавство. Жодного положення,
жодної статті, де олігархи розглядались би
як суб’єкт або як кваліфікуюча ознака злочину.
Тоді можливо, олігархи взагалі не загроза або якась нова загроза, якої під час
підготовки стратегій безпеки або проєктів
антикорупційного чи кримінального законодавства - не було? Ні, це не так. Ще
Аристотель, вирізняючи форми держави, їх

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Проблеми зародження, розвитку та
суспільної небезпеки поширення олігархії
в усіх сферах суспільного життя (у т.ч. і на
сторінках видань «Право UA», «Європейські перспективи») розглядав М. Швайка,
аналіз прийнятого «закону про олігархів»
проводили І. Мизіна, М. Михальченко,
Р. Рябошапка, В. Полохало, Т.Хутор та
інші.
Мета статті
Мета статті полягає у висвітленні проблеми олігархів, їх небезпеки для суспіль61
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перехід з однієї в іншу, писав, що олігархія
є небезпечною для суспільства, результатом викривлення такої форми правління,
як аристократія. При цьому олігархію він
вважав набагато гіршою формою, ніж попередня (аристократія), [3].
Справедливість аристотельської оцінки влади можна, до речі, підтвердити посиланням на слова російського імператора
Миколи І (царизм, з певною долею умовності, можна віднести до аристократії) про
те, що в його оточенні «не крадуть тільки
він сам і його нащадок». [4] Якщо царську
владу, знову ж таки достатньо умовно, можна віднести до такої, яка, в певній мірі, ще
турбується про благо своїх підданих, не
пов’язана безпосередньо, не злилася з крадіями державної скарбниці, то наступні
форми державного устрою - тиранія (такою
можна вважати більшовицьку, радянську
владу) і, особливо олігархію (неототалітарну [5], нинішню пострадянську владу)
– характеризуються відповідно повним беззаконням, масовим винищенням власних
громадян (радянська тиранія) або повним
злиттям з розкрадачами бюджету, національних багатств (влада в пострадянській
Україні).
Наша держава, за своєю суттю є кланово-олігархічною, яку небезпідставно порівнюють, за ступенем безпечності, з режимом
внутрішньої окупації [6]. Такою вона стала, принаймні, починаючи з часів президентства Л. Кучми. У доповіді президента
Ющенка “Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2005 році” зазначалось,
що за 1990-1999 роки «у країні сформувався
кланово-олігархічний політичний режим,
який взяв курс на послідовне згортання
демократії» [7]. Отже, припущення, що олігархія - нова загроза, якої під час підготовки Стратегії національної безпеки України
не було, – не правильне.
Перехід від української колишньої партійно-радянської номенклатури (тиранії)
до кланово-олігархічної (неототалітарної,
нинішньої пострадянської влади) яскраво описав Микола Михальченко у статті
«Кланово-олігархічний режим: негативи
і позитиви функціонування»: «…колишня
партійно-радянська номенклатура в умоÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

вах незалежності разом з «директорами» і
головами колгоспів відкинула «чисті» комуністичні гасла, згадала гасло Непу («нової
економічної політики» більшовиків на початку 20-х років ХХ століття) — «Збагачуйтесь!» і завзято почала грабувати державу
і народ України». «Панувала мафіозно-бандитська солідарність грабіжників» [8]. І це
замістило червоні гасла: рівності і соціальної захищеності, які декларувалися комуністичною партією. Чому декларувалися?
Тому, що представники компартії, які проголошували гасла боротьби з олігархами, у
той же час були політичним придатком цих
самих олігархів. І це «не було непоміченим
у суспільстві».
Слід наголосити на відмінностях між
звичними олігархами в зарубіжних країнах
і нашими українськими. Відмінності полягають у способах одержання багатства та
шляхах його збереження. Іноземні, наприклад, американські олігархи збагачувалися
і збагачуються, примножуючи національне
багатство. Саме через це вони здобували
вплив на владу. Українські олігархи – навпаки: стали такими, завдячуючи владі, через доступ до державної (колись: загальнонародної) власності, національних ресурсів. Тобто якщо це не зовсім кримінальний,
то, у всякому разі, повністю аморальний
шлях набуття активів. Відбулося це, як уже
зазначалось, за часів і завдяки зусиллям
другого президента України Л.Кучми. Не
випадково перші українські олігархи називали його «татом». Про це дуже яскраво
пише М.А. Швайко [9, 10].
Наступні (після Л.Кучми) президенти
України вже самі, по суті, будучи «породжені» олігархами, могли б, по великому
рахунку, називатися «дітьми» олігархів. Володимир Ільченко у своїй публікації «Чим
українські мільярдери відрізняються від
американських?» [11] зазначає, що «олігархи в Україні постали в результаті розвалу
соціалістичної системи, коли значна частина державного майна перейшла в їхню
власність. Вони й далі продовжують ставитися до державного бюджету як до джерела збагачення. Крім того, їхній бізнес часто
пов’язаний з російським, особливо з нафтогазовим, і вони залежні від Росії». Дійсно,
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у подальшому, українські олігархи отримували можливість збагачуватися через державний бюджет, вивід прибутків в офшори.
Ще раз наголосимо, наявність багатства
– це не синонімом чогось негативного. Зокрема, американські мільярдери створили
могутню економіку США. Джон Рокфеллер
започаткував і розвинув нафтопереробну
промисловість Сполучених Штатів. Його
компанія Standard Oil охоплювала нафтовидобувні підприємства, трубопроводи,
залізниці, нафтопереробні заводи, бензозаправки тощо. Ендрю Карнегі створив металургійну галузь, Генрі Форд – автомобільну,
Олександр Белл – телекомунікаційну і т.д.
Завдяки їм усім Америка стала найпотужнішою економікою у світі. Крім того, американські мільярдери величезні кошти витрачали й витрачають на розвиток науки, благодійність. На цьому ми наголошуємо, щоб
підтвердити відмінність між українськими
і американськими олігархами, ступені їх
небезпечності для країни (якщо американські магнати уявляють певну загрозу лише
конкурентній економіці, то наші – для національної безпеки у цілому) і, головне, наголосити на відмінності у засобах боротьби
з ними. Уряд США бореться з олігархами
як з монополістичною загрозою. Так, ще
Теодор Рузвельт боровся з монополією,
впливом однієї особи на економіку, шляхом застосування антитрастового закону
проти імперії Рокфеллера. Кінець кінцем
суд розчленував Standard Oil на 34 менші
компанії. У нас же боротьба з олігархією
повинна мати зовсім іншу сутність. Це має
бути боротьба з розкраданням національного багатства, бюджету, боротьба з корупцією. Тому антимонопольного законодавства буде недостатньо. Наразі, не можемо
погодитися з президентом України, коли
він, анонсуючи закон про олігархів, казав,
намагаючись підкреслити значущість авансованого закону, про використання американського досвіду, трастового законодавства. Як ми казали, потрібні інші методи,
принципово інші засоби.
Результати досліджень свідчать, що в пострадянській країні олігархи завжди були і
є загрозою не тільки для конкурентної економіки країни, а й для її національної без-

пеки у цілому. Кланово-олігархічні системи
склалися практично у всіх колишніх радянських республіках, за винятком, можливо,
прибалтійських. Пострадянські держави
можна поділити на два види: переважно авторитарні (Росія, Білорусія, Азербайджан,
колишні середньоазіатські республіки) і
переважно кланово-олігархічні. «Переважно авторитарні» означає, що керівник держави (як правило, це президент) очолює
наймогутнішу промислово-фінансову групу, яка сконцентрувала у своїх руках і економічну, і політичну владу. Приклад – РФ.
«Переважно кланово-олігархічні держави»
характеризуються відносною рівністю влади декількох олігархічних кланів, які всі
найважливіші політичні питання (скажімо,
вибори президента країни, депутатів парламенту) вирішують за взаємною згодою.
Україна належить до останніх. Як в авторитарній, так і в кланово-олігархічній державі відбувається зрощування, злиття економічної і політичної влади. Таке зрощування
(злиття) відбувається шляхом підкупу
Введемо тезу про те, що авторитарна,
кланово-олігархічна система державного
управління органічно пов’язана з розкраданням державного (муніципального) бюджету, майна, з корупцією у державній владі. Розкрадання бюджету, майна і корупція
– це ніби зворотна частина зазначеної системи. Боротьба із зазначеними явищами в
умовах авторитарної (кланово-олігархічної) системи – це все утопія, фікція. Зрозуміло, що в умовах такої системи неможливо
приймати дійсно конструктивні, ефективні
рішення стосовно нейтралізації небезпечного впливу олігархів, зокрема. Це ж саме
стосується подолання корупції або організації необхідних для цього дієвих механізмів, створення органів боротьби з розкраданням бюджету і корупцією, які б реально
боролися з нею.
Насправді, чи можуть українські депутати прийняти дієвий закон про боротьбу з
олігархами, перебуваючи на повному утриманні у них, отримуючи горезвісні «конверти» з грошима від останніх, про що неодноразово повідомлялося у пресі[12, 13].
Аналіз положень Закону щодо ознак
олігарха, а отже, і підстав для подальшого
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накладення на нього санкцій, свідчить, що
серед цих ознак не позначено головне - суспільно небезпечні діяння олігархів. Не вказано те, що робить їх загрозою національній безпеці. Тобто, перш за все, потрібно
дати визначення олігарха через його дії,
що становлять небезпеку для суспільства.
До таких дій слід віднести: “чорне” фінансування політичних партій, підкуп президента, народних депутатів, депутатів місцевих рад, представників державної виконавчої влади; лобіювання потрібних для
олігарха законопроєктів, проштовхування
своїх ставлеників на критичні для бізнесу
посади, використовування ЗМІ у власних
інтересах, з метою одержання власної вигоди та ін. У нашій країні існує (не можемо
сказати, що діє, але точно існує) відповідне
кримінальне та антикорупційне законодавство. За антикорупційним законодавством,
той, хто надає або обіцяє надати майнову
чи особисту вигоду особі, що займає державну посаду у зв’язку з виконанням відповідної функції – підлягає покаранню у вигляді позбавлення волі. Те ж саме знаходимо і у кримінальному законодавстві. За підкуп держслужбовця загрожує кримінальна
відповідальність, зокрема, покарання згідно зі статтею 369 Кримінального кодексу
України (ККУ). Закон про олігархів повинен лише підсилювати цю відповідальність
стосовно олігархів, оскільки останні мають
незрівнянно більше можливостей для підкупу влади, здійснення інших вищезазначених небезпечних діянь. Суспільна небезпечність олігархів щодо підкупу зростає
пропорційно росту згаданих можливостей,
загрожуючи національній безпеці.
Посилюючи юридичну відповідальність
за підкуп, закон про олігархів має стосуватися більш широкого кола можновладців,
розширювати перелік суспільно небезпечних діянь олігархату, які повинні підлягати покаранню. До таких діянь, як зазначалось, слід віднести лобіювання законопроєктів, нецільове спрямування, використання, розкрадання коштів держбюджету,
забезпечення призначення своїх ставлеників і т.д. і т.п. Частина такого роду діянь
законодавчо вже визнається як суспільно
небезпечні. Мається на увазі вищезгадане
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українське антикорупційне і кримінальне
законодавство. Ми говоримо в цьому випадку лише про акцентування, посилення
уваги до олігархів, їх юридичної відповідальності. І це повинно було б бути головним у законі про олігархів. адже саме тут у
нас є, можна сказати, «резерви». Резерви в
можливостях і необхідності посилення відповідальності, покарань за підкуп чиновників. За жорсткістю покарань за такого роду
дії ми поступаємося багатьом цивілізованим країнам, де показники корупційності
влади значно нижчі. Наприклад, статтею
369 «Пропозиція або давання хабара» Кримінального кодексу України передбачено,
що кримінальна відповідальність за відповідні дії, у т.ч. і давання хабара службовій
особі, яка «займає особливо відповідальне
становище», становить максимально до десяти років. У той час, наприклад, за кримінальним законодавством Польщі пропонування хабара особі, яка займає державну
посаду, у зв’язку з виконанням цієї функції,
тягне покарання у вигляді позбавлення
волі на термін до 12 років [14]. При цьому у Польщі олігархічні клани не домінують, не правлять країною. Тому у них як
великої проблеми олігархів немає. У нас це
величезна проблема. Олігархи в Україні загрожують національній безпеці. На кожну
проблему має бути рішення. Між тим ні новий закон, ні Кримінальний кодекс України, ні антикорупційне законодавство взагалі ніяк не реагують на проблему олігархів.
У ККУ передбачено настання підвищеної
кримінальної відповідальності за давання
хабара службовій особі, яка «займає особливо відповідальне становище», якщо ці
діяння здійснено «організованою групою
осіб чи її учасником». Тобто покарання за
суб’єктністю законодавцем вирізняється.
Логічно було б виділити як обтяжливу обставину, коли хабар надходить від олігарха
за лобіювання вигідного йому закону. Або
якщо в результаті тиску олігарха на керівництво країною відбувається пограбування
України, незаконне заволодіння державними активами. Однак про це чомусь не
йдеться. Тому пропонуємо включити в закон про олігархів положення про те, що
повідомлення про тиск олігарха на владу
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(лобіювання законопроєкту, просування
свого ставленика, виплата депутату «зарплати» у конверті, розкрадання бюджету і
т.п.) - мають стати підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та початку досудового
розслідування. Для цього слід внести відповідні зміни в ККУ і в Кримінально-процесуальний кодекс (КПК), зокрема, у ст.
214 КПК України. Водночас, при одержанні повідомлення про тиск олігарха на владу слід було б розпочинати розслідування і
про походження його активів з метою перевірки їх законності. Усе це має бути чітко
сформульовано, перш за все, у законі про
олігархів, що сприяло б його дієвості, ефективності, упередженню підкупу влади.
Продовжимо аналіз положень закону
про олігархів. Наступна ознака – це участь
у політичному житті України. Доцільність
виділення цієї ознаки викликає сумнів.
Справді, що поганого в тому, коли особа,
нехай навіть і олігарх, бере участь у фінансовій підтримці, зміцнення європейської та
глобальної безпеки, захисту прав людини
в Криму тощо. А ось розкрадання держбюджету, підкуп чиновника, сприяння олігархом призначенню свого ставленика на
критичну для олігарха посаду – це те, що
не позначено як дії, які тягнуть відповідальність, мають каратися. А це і є як раз ті
загрози національній безпеці, на запобігання яким і мав би бути спрямований закон
про олігархів. До речі, згідно з «Позицією
ЦППР щодо законопроєкту про олігархів
пов’язаного із надмірним впливом осіб, які
мають значну економічну або політичну
вагу в суспільному житті (олігархів)», «заборона для осіб, включених до Реєстру олігархів, здійснювати офіційні внески (прямо
або опосередковано через інших осіб) на
підтримку політичних партій відповідно
до Закону України “Про політичні партії в
Україні” не вирішує ні проблему “чорного”
фінансування політичних партій поза межами
вимог згаданого закону, ні проблему підкупу
народних депутатів України, депутатів місцевих рад» [15].
Викликають запитання і наступні ознаки олігарха, зокрема, ознака, позначена
у законі про олігархів як вартість активів

особи. Ну і що, коли ця вартість перевищує
«один мільйон прожиткових мінімумів»?
Чи ми стаємо на шлях, коли людей переслідують за те, що вони багаті та успішні? Особливо безглуздою видається ця ознака у теперішній час, коли країна відчуває гостру
потребу в інвестиціях, коли їх запрошують
ледь не на будь-яких умовах, пропонують
«інвестиційних нянь» аби тільки прийшов
інвестор. А тут таке нехтування можливостями залучити додаткові кошти. Інша справа, що в законі про олігархів, на жаль, нічого не сказано про те, як саме здобуте багатство – сам заробив, чи одержав (за безцінь)
завдяки близькості до влади, перебуванню
у владі тощо. Або як використовується багатство – з користю для суспільства чи зі
шкодою для нього (наприклад, на фінансування ворога тощо). Те ж саме стосується
ознаки - «має значний вплив на засоби масової інформації». По-перше, у законі теж
не сказано, який саме це вплив – негативний чи позитивний. Неважко уявити, що
людина може вимагати від журналістів додержання міжнародних стандартів у сфері
журналістики, норм журналістської етики,
забороняє використання фейків і т.д.
Щодо ознаки, за якою виділяються особи, які є кінцевим бенефіціарним власником компанії/компаній - природних монополій або займають монопольне (домінуюче) становище на ринку (частка ринку від
35%)». Так, це порушує антимонопольне
законодавство. Однак винними в цьому, у
першу чергу, є антимонопольні органи, які
у нас діють (у багатьох випадках) явно в інтересах олігархів, а не суспільства.
Слабкість, якщо не сказати абсурдність
введених ознак олігарха, санкцій та підстав
для їх застосування, можна проілюструвати посиланням на колишнього мера НьюЙорка М. Блумберга. Так, він цілком відповідає ознакам олігарха за трьома (необхідними для застосування санкцій) ознаками:
був у лавах і Демократичної, і Республіканської партій США, тобто «бере участь у політичному житті»; має «значний вплив на
засоби масової інформації» (є фундатором
і власником найкрупнішого інформаційного агентства «Bloomberg L.P.».). І, нарешті,
Блумберг повністю відповідає ознакам олі65
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гарха за вартістю активів (є одним з найбагатших людей у світі). Однак нікому в США,
де з олігархами борються не для виду, і в
голову не прийде вважати Блумберга загрозою для країни. Скоріше, навпаки, його
віднесуть до драйверів росту держави.
Неможливо також уявити, що Блумберг
розкрадає держбюджет США або втручається в інформаційну політику свого агентства, перешкоджає законній журналістській діяльності. Там це не пройде; у них
зовсім інші стандарти у роботі ЗМІ, до яких
нам ще дуже далеко. Наші журналісти,
преса поки що не стали дійсно четвертою
владою в суспільстві, яка в інших країнах
поєднується з високим рівнем неупередженості, дотриманням нею правил чесної гри.
Перш ніж переходити до формулювання більш коректних ознак олігарха, зазначимо, що особливій критиці дістали положення закону про визнання особи олігархом. «Алгоритм ухвалення рішення про визнання особи олігархом РНБО на підставі
подання КМУ, будь-якого члена РНБО,
НБУ, СБУ або АМК України - пишуть експерти ЦППР - несе в собі ризики зловживання такими повноваженнями та використання їх Президентом для політичних
цілей, адже саме Президент формує персональний склад РНБО та вводить у дію рішення, ухвалені РНБО». [16].
У ЗМІ чи не одностайно охарактеризували закон про олігархів як такий, що1) містить положення, які «суперечать Конституції України та міжнародним стандартам прав людини» [17]; 2) є інструментом
розправи з неугодними медіа, політичними
опонентами і бізнесменами[18, 19].
На користь останнього (інструмента
розправи з неугодними політичними опонентами) свідчить, на наш погляд, і те, що
Закон вводиться в дію «терміном на 10 років», тобто на час перебування нинішнього президента у владі. Виникає питання: а
що, після спливу цього строку боротьба з
олігархами стане не актуальною?
Перейдемо до формулювання більш коректних ознак щодо вирізнення олігарха в
Україні, а також до визначення бажаної реакції держави на його небезпечні дії.
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Почнемо з визначення стратегії боротьби з олігархами. Її етапами мають бути наступні цілі: а) нейтралізація загроз національній безпеці, що виникають через вплив
олігархів на владу. Це вплив на законодавчу (лобіювання законопроєктів, постанов
та інших нормативних актів, що мають діяти на користь олігархів), виконавчу (блокування дії антимонопольного, екологічного законодавства, призначення ставлеників
олігархів тощо), судову владу (виключення
можливості «купівлі» потрібних судових
рішень) і ЗМІ - так звану четверту владу
(примушування журналістів до порушення
міжнародних стандартів забезпечення свободи вираження поглядів); б) упередження
загроз, пов’язаних із впливом олігархів на
державну владу запобігання їм.
Говорячи про нейтралізацію загроз
національній безпеці, що виникають через вплив олігархів на владу, слід ввести
критерії цього впливу. Одним із критеріїв
впливу олігарха на законодавчу владу має
стати одержання депутатами від нього грошей (чи обіцянка винагородження) за виконання ними своїх функцій на користь
олігарха - депутатська корупція. До речі,
термін «депутатська корупція» практично
не вживається. Ми звикли до терміна «судова корупція». Складається враження, що
представники законодавчої і виконавчої
влади навмисно роздмухують масштаби корумпованості третьої гілки влади (судової
корупції), щоб відволікти увагу від себе, від
власної корупції. Складається відома ситуація, коли злодій волає: «тримайте злодія».
Якщо будь-яка влада дійсно (а не на словах)
прагне позбавитися корупції – вона, перш
за все, повинна починати з себе.
Щодо кількісних критеріїв впливу олігарха на законодавчу владу, то це може
бути «протягнення» через парламент хоча
б одного законопроєкту та/або призначення на ключову державну посаду ставленика
(ставлеників) олігарха. Критерієм впливу
олігарха на виконавчу владу є призначення нею на ключову державну посаду хоча б
одного свого ставленика, просунутого олігархом. Можливо, знадобиться довести, що
цей ставленик діє на своїй посаді в інтересах олігарха. У такому випадку винні пред66
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ставники влади мають нести спільну (солідарну) відповідальність (разом з олігархом)
за шкоду, спричинену державі, суспільству.

домагаються призначень. Це по-перше. По
друге, відповідні угоди, як нікчемні, мають
бути, за цивільним законодавством, скасовані з усіма наслідками, що передбачені
законом для такого роду угод. Культу колективного (за умовчанням, як безкарного)
рішення бути не повинно. Винні - учасники
будь-якого колективного рішення мають
бути покарані. Відповідні дії народних депутатів – голосування за гроші, як і одержання «зарплати» у «конвертах», підкупи за
разові голосування – це корупційні, злочинні дії. До них слід віднести і дії підписантів законопроєкту, а також чиновників, які
призначили ставленика олігарха. Притягуватися до юридичної відповідальності мають як особи (зокрема, президент, міністр),
що призначили, так і члени комісій, які обрали, рекомендували такого ставленика.
Це має бути відповідальність як політична,
так і кримінальна. Безумовно, винними мають ставати не тільки ті, хто прийняв (підписав) закон, призначив (призначили) на
посаду, а й самі олігархи. Щодо кадрових
призначень з боку президента країни. Потрібно ввести жорстку персональну відповідальність президента країни за результати діяльності всіх його призначенців. При
цьому слід затвердити (ми можемо надати
проєкти відповідних документів): 1) перелік обов’язкових підстав, за наявності яких
службовець не може залишатися на посаді,
повинен піти, подавши у відставку; 2) норми, які передбачали б обов’язковість проведення аудиту при звільненні держслужбовців з подальшим вирішенням питання
щодо притягнення до відповідальності.
При звільненні держслужбовця, призначеного президентом, останній має нести не
тільки особисту відповідальність за призначення, а й також (у разі спричинення шкоди) солідарну (разом з безпосереднім виконавцем державної функції) відповідальність. Встановлення жорсткої його персональної (а також і солідарної, разом з безпосереднім винуватцем) відповідальності
за дії (їх наслідки) призначених чиновників
допоможе вгамувати величезну пристрасть
президентів до призначень на державні посади своїх друзів, спонсорів, тих, хто допомагав одержати владу. Це також стане пев-

Висновки
Перераховані ознаки і критерії українського олігарха мали б слугувати для визначення його таким. Дії з незаконного лобіювання законопроєктів, просування своїх (корумпованих) ставлеників на посади у
владі як такі, що загрожують національній
безпеці.
Стосовно бажаної реакції держави на
небезпечні дії олігархів. Закон про олігархів мав би: 1) визначати подальшу долю
управлінських рішень (законопроєктів,
про призначення (обрання) на посаду),
прийнятих на догоду (в інтересах) олігархів. Такі рішення повинні класифікуватися
як дефектні (нікчемні) з усіма наслідками,
що випливають з цього, а також 2) передбачати покарання за прийняття пролобійованого олігархом закону, за призначення на
посаду кандидата, висунутого олігархом.
Каратися повинні і сам олігарх, і ті, хто
приймав закон, призначав на посаду. Що
стосується подальшої долі, будемо казати,
дефектних (нікчемних) управлінських рішень, у т.ч. і щодо призначень. Безумовно,
має бути передбачена їх відміна, а також
має надаватися можливість відшкодування
шкоди, якої зазнало суспільство внаслідок
запровадження дефектного рішення.
Для обґрунтування юридичної спроможності цих пропозицій з позицій теорії
обрання влади ми інтерпретуємо як укладення народом з обраними суспільного
договору (контракту). За цим контрактом
влада зобов’язується, безумовно, не тільки
не красти, а й ухвалювати рішення, які є
в зоні її юридичної відповідальності, згідно
зі суспільними інтересами, а не інтересами
олігархів. Ці рішення є також відповідними угодами, що укладаються населенням з
владою. Таке розуміння юридичної природи законопроєктів і рішень про призначення є дуже важливим. Адже у цьому випадку
і законодавці, а також ті, хто призначає (як
і самі призначені) мають усвідомити свою
відповідальність перед народом, а не перед
олігархами, які лобіюють законопроєкти,
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ною перешкодою у намаганнях змінювати
конституційні норми в частині кадрових
призначень, призупинить тенденції до авторитаризму, узурпації влади.
Закріплення в законі про олігархів запропонованих нами заходів щодо відміни
рішень, прийнятих на догоду олігарху з
наступним покаранням відповідних службовців і самого олігарха, – сприятиме зазначеній цілі - подолання небезпеки з боку
олігархату. Однак ми також впевнені і в
тому, що жодна депутатська каденція, жоден президент не схочуть приймати (підписувати) такий закон. Тому його прийняття
доцільно було б перенести до умов укладання суспільного договору – передвиборних умов для кандидата у президенти. Такі
умови повинні стати обов’язковими для обраної особи. А їх невиконання під час каденції має призводити до автоматичного
відсторонення відповідного чиновника і до
призначення наступних виборів.
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problem of overcoming the oligarchic nature
of the state of Ukraine. The problem of oligarchs, the oligarchic essence of our state is
real, real and extremely important. The law
on oligarchs should strengthen their responsibility, because they have incomparably more
opportunities to bribe the government, commit other above-mentioned dangerous acts.
The oligarchs’ public danger of bribery is
growing in proportion to the growth of these
opportunities, threatening national security.
Increasing the legal responsibility for bribery,
the law on oligarchs should apply to a wider
range of authorities, expand the list of socially
dangerous acts of the oligarchs, which should
be punished. Such actions should include lobbying for bills, misuse, use, embezzlement of
the state budget, ensuring the appointment
of their protégés, etc. etc. It is proposed to
enshrine in the law on oligarchs measures
to overturn decisions taken in favor of the
oligarch, followed by punishment of the relevant officials and the oligarch himself. Since
no current government wants to adopt (sign)
such a law, it would be appropriate to postpone its adoption to the conditions of concluding a social contract - pre-election conditions
for a presidential candidate. Such conditions
should become mandatory for the selected
person. And their non-fulfillment should lead
to the automatic removal of the elected candidate and to the appointment of the next elections. Key words: oligarch, threats to national
security, excessive influence, economic weight,
political weight, social danger, oligarchic essence of the state. bribery of civil servants.

Ozeranska Svitlana Ivanivna,
applicant of the Department of Economic and
Labor Law MAUP
THE LAW ON OLIGARCHIES - A
MEANS OF “PREVENTING THREATS TO
NATIONAL SECURITY” OR FICTION?
The Law “On Prevention of Threats to
National Security Related to Excessive Influence of Persons Who Have Significant Economic or Political Significance in Public Life
(Oligarchs)” should be aimed at solving the
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Постановка проблеми
На сьогодні особлива увага держави приділяється юридичній допомозі населенню,
яка, у свою чергу, неможлива без адвокатури. Результативність юридичної допомоги,
що надається адвокатурою населенню, безпосередньо пов’язана з різними факторами.
Професійний рівень та незалежність адвокатів, стан законності та правової культури
правозастосування, взаємини адвокатури з
правоохоронними органами держави є важливим чинником юридичної допомоги.
Досі всі ці проблеми перебувають у центрі наукових досліджень. Це, насамперед,
пов’язане із судово-правовими реформами
в країні та удосконаленням законодавства,
яке регулює питання правосуддя та адвокатури. З таким поняттям, як «адвокатська таємниця», адвокати стикаються досить часто.
На законодавчому рівні не визначені межі
розголошення адвокатської таємниці. І так,
питання про те, що ж таке адвокатська таємниця, досі залишається актуальним та дискусійним.

Конституція України гарантує кожному
право на отримання кваліфікованої юридичної допомоги (ст. 59) [1]. Невід’ємним
елементом цього права є інститут адвокатської таємниці. Міжнародно - правові акти
не випадково до умов організації адвокатури відносять дотримання та забезпечення
державними органами конфіденційності
будь-яких відносин між адвокатом та клієнтами, що складаються в процесі надання
юридичної допомоги, а суттєвою ознакою
адвокатської діяльності визнають збереження адвокатом як одержувачем інформації її конфіденційності.
Збереження у таємниці відомостей,
отриманих у процесі надання юридичної допомоги, є важливим засобом забезпечення
довірчих відносин між адвокатом та його
клієнтом, крім того, це ознака непорушності конституційних прав клієнта. У цей час
право на існування та значення інституту
адвокатської таємниці не заперечується у
юридичній літературі.
Право на юридичну допомогу у сфері
кримінального судочинства не може бути
реалізоване без збереження в таємниці тих
відомостей, які довіритель повідомляє адвокату. Без забезпечення професійної таємниці адвокатом-захисником неможлива і
справжня змагальність сторін у кримінальному процесі.
Ключові слова: адвокат, захисник, адвокатська таємниця, конфіденційність, права.
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

Стан дослідження проблеми
Під час адвокатської діяльності має досить велике значення адвокатська таємниця, яка досліджується низкою вчених,
серед яких Т.В. Варфоломєєва, С.М. Логінова, В.Г. Гончаренко, Ю. С. Пилипенко,
М.М. Михеєнко, І.Л. Пєтрухіна, С.І. Арія,
М.Ю. Барщевський, В.В. Медведчук,
О.Д. Святоцький, О.С. Насадюк, Т.М. Монтян та інші. Їх дослідження є доцільними та
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виконані адвокатом. Адвокат зобов’язаний
завжди чітко відрізняти ті прохання та побажання, які не ставляться до його професії
та можуть підірвати його авторитет. Адвокатська таємниця є винятком зі звичайного
ходу процесу, рідкісний і обтяжливий для
адвоката ексцес у його професійній діяльності.
Згідно з Академічним тлумачним словником української мови, таємниця – це те,
що приховується від інших, відоме не всім;
секрет. Те, що не підлягає розголошенню. Відомості, знання про щось, способи
досягнення чого-небудь, невідомі іншим [5].
У спеціальній літературі адвокатська
таємниця найчастіше визначається як правовий режим, у межах якого з метою забезпечення імунітету довірителя здійснюється
заборона на неправомірне отримання та
використання третіми особами будь-якої інформації, яка перебуває в адвоката у зв’язку
з наданням правової допомоги довірителю,
а також на несанкціоноване довірителем порушення адвокатом конфіденційності переданих йому відомостей.
На думку С.М. Логінової, адвокатська
таємниця – це дані, одержані адвокатом у
рамках виконання професійних обов’язків,
розголошення яких може завдати збитків
відповідній фізичній чи юридичній особі,
що є його клієнтом. Отже, адвокатську таємницю слід розуміти у 2-х розуміннях: як
таємницю клієнта (факт та мотиви звернення, відомості про особисте життя тощо, що
не можуть бути розголошені без дозволу клієнта) та таємниця адвоката (умови договору, зміст юридичних консультацій, порад та
роз’яснень тощо) [3, с. 9-10].
У свою чергу, як вважає Ю.С. Пилипенко, адвокатська таємниця – це становище
заборони доступу до інформації, що становить її суть, за допомогою встановлення
спеціального юридичного режиму, який, у
свою чергу, є специфічним порядок правового регулювання, що діє у сфері надання/
одержання кваліфікованої юридичної допомоги та спрямований на формування та охорону імунітету довірителя шляхом встановлення заборон на несанкціоноване отримання, розголошення та/чи інше неправомірне
використання будь-якої інформації, що ста-

змістовними, але зміни національного законодавства України викликають необхідність додаткового розгляду сутності та значення адвокатської таємниці у кримінальному судочинстві.
Мета дослідження полягає у вивченні
особливостей, сутності та значення адвокатської таємниці у кримінальному процесі.
Наукова новизна дослідження
Існування та діяльність адвокатської
спільноти неможливі без дотримання корпоративної дисципліни та професійної етики Тому дуже важливою стороною адвокатської діяльності є етика професійної поведінки адвокатів у кримінальному процесі
при наданні кваліфікованої юридичної допомоги. Адвокат повинен володіти професіоналізмом і моральністю, дотримуватися
традицій адвокатури. Одним із найважливіших аспектів юридичної діяльності є адвокатська таємниця. Адвокатська таємниця
– це одне з тих питань адвокатської діяльності, яке привертає велику увагу, з приводу якого ведуться дискусії. Адвокатська
таємниця є необхідною умовою існування
адвокатури, бо надання юридичної допомоги кожному, хто її потребує, можливо лише
тоді, коли законодавчо закріплено гарантії
нерозголошення відомостей, повідомлених
адвокату його клієнтом (довірителем).
Виклад основного матеріалу
Стаття
32
Конституції
України
закріплює положення про те, що ніхто не
може зазнавати втручання в його особисте і
сімейне життя, крім випадків, передбачених
Конституцією України. Не допускається
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про
особу без її згоди, крім випадків, визначених
Законом, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та прав
людини [1].
Адвокат, насамперед, керується інтересами свого клієнта, однак Закон і моральність
у професії адвоката повинні бути вищими
за волю довірителя. Жодні побажання, прохання або вказівки довірителя, спрямовані
на недотримання Закону, не можуть бути
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ла відомою адвокату [2, с. 50].
Законодавець України визначив та закріпив поняття адвокатської таємниці у ч. 1 ст. 22
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатською таємницею є
будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката,
особі, яка перебуває у трудових відносинах
з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в
укладенні договору про надання правової
допомоги з передбачених цим Законом
підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст
порад, консультацій, роз’яснень адвоката,
складені ним документи, інформація, що
зберігається на електронних носіях, та інші
документи і відомості, одержані адвокатом
під час здійснення адвокатської діяльності
[4].
Ч. 1 ст. 4 цього ж Закону зазначає, що
адвокатська діяльність здійснюється на
принципах верховенства права, законності,
незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів [4].
Конфіденційна інформація (від англ.
confidence – довіра) – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або
розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням
[6].
Інститут адвокатської таємниці отримав
свій розвиток 9 червня 2017 року на З’їзді
адвокатів України, на якому були затверджені правила адвокатської етики [7]. Таким чином, адвокатська таємниця є однією
з головних умов діяльності адвокатури та
важливою складовою забезпечення права громадян на отримання кваліфікованої
юридичної допомоги.
Аналіз цих нормативних актів дозволяє
визначити предмет адвокатської таємниці. Аналізуючи ч. 1 ст. 22 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
– «будь-яка» інформація, – Закон тим самим вказує на те, що обов’язок зберігати у
таємниці отриману інформацію виникає в
адвоката незалежно від того, чи завдасть їх
поширення шкоди його довірителю чи ні.
Правила адвокатської етики розвивають зазначене положення Закону, згідно зі ст. 10
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цих Правил [7] в адвокатську таємницю входять такі елементи:
1) факт звернення до адвоката, включаючи імена та назви довірителів;
2) усі докази та документи, зібрані адвокатом під час підготовки до справи;
3) відомості, отримані адвокатом від довірителів;
4) інформація про довірителя, яка стала
відомою адвокату у процесі надання юридичної допомоги;
5) зміст правових рад, даних безпосередньо довірителю або призначених йому;
6) усе адвокатське провадження у справі;
7) умови угоди про надання юридичної
допомоги, включаючи грошові розрахунки
між адвокатом та довірителем;
8) будь-які інші знання, пов’язані з наданням адвокатом юридичної допомоги.
Слід зазначити, що за змістом Закону
адвокат зобов’язаний зберігати у таємниці
інформацію, отриману як від довірителя,
так й із інших джерел, якщо володіння нею
пов’язані з наданням адвокатом юридичної
допомоги. Тому, наприклад, захисник буде
зобов’язаний зберігати у таємниці не лише
інформацію, довірену йому під час побачень
з підзахисним, а й відомості, одержані ним
у порядку ст. 93 КПК України внаслідок
опитування громадян, направлення запитів
тощо.
У науці висловлювалися і продовжують
висловлюватись ідеї про неприпустимість
включення до кола відомостей, що становлять адвокатську таємницю, інформації певного змісту. При всій різниці таких поглядів
загальним є те, що за рамки адвокатської таємниці вчені пропонують винести відомості, що мають публічне, суспільне значення,
оприлюднення їхнього розголосу «несуть»
інтерес для суспільства та держави.
Так, 3.З. Зінатуллін до такої інформації
відносить дані про скоєння злочину іншою
особою; щодо застосування до обвинуваченого незаконних методів ведення допиту
та іншої інформації, приховування якої суперечило б моральним засадам суспільства.
При цьому критерієм допустимості розголошення таких відомостей визнається те, чи
перебувають вони у причинному зв’язку з
діянням підзахисного і чи можуть завдати
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шкоди його правам та законним інтересам.
Якщо відповідь негативна, то розголошення виправдане [9, c. 53].
Я.О. Мотовиловкер висловлював думку
про те, що підлягає розголошенню адвокатом інформація про небезпеку засудження
по тій ж справі ні в чому не повинної особи
чи серйозній загрозі громадським інтересам
[10, с. 17].
Інші автори зазначають, що адвокатська
таємниця не поширюється на ситуації, коли
адвокату стають відомі відомості про кримінальні правопорушення, які можна запобігти. При цьому одні не вважають принциповим питання, про яке кримінальне правопорушення буде йти мова, інші вказують
на такий вид злочинів, як державний, треті
– на особливо тяжкі.
Як зазначено, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» не обумовлює обов’язок адвоката зберігати адвокатську таємницю змістом отриманої інформації. Відсутня й кримінальна відповідальність адвоката за неповідомлення. Це дозволяє прийти до однозначного висновку про
те, що адвокат не підлягає притягненню до
відповідальності, якщо він зберіг у таємниці
отриману під час надання юридичної допомоги інформацію, хоч би яким був її зміст.У ситуації, коли адвокат усе ж таки оприлюднить відомості, що становлять адвокатську
таємницю, питання про залучення його до
дисциплінарної відповідальності буде вирішуватися в кожному конкретному випадку
залежно від змісту поширеної інформації,
мотивів та способу її поширення, характеру
та розміру заподіяної шкоди, а також шкоди, заподіяної клієнту. Не виключено, що в
особливих випадках Кваліфікаційна комісія
та Рада адвокатів при вирішенні питання
про застосування дисциплінарного стягнення можуть прийти висновку про те, що адвокат не підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності за такий вчинок.
Крім предмета адвокатської таємниці,
Правила адвокатської етики визначили і її
термін дії, вказавши, що адвокат має право
продовжити зберігати інформацію та документи в статусі адвокатської таємниці, навіть якщо вона втратила цей статус за згодою клієнта, тобто адвокатська таємниця за

часом не обмежена. Таким чином, не можна
обумовлювати, як це іноді робилося в літературі (нехай і з великими застереженнями), припинення адвокатської таємниці моментом, коли обвинуваченому (підсудному)
перестануть загрожувати ті наслідки, через
які ці факти не повідомлювались.
Звісно ж, що дія адвокатської таємниці
не припиняється зі смертю довірителя адвоката, за винятком випадків, коли це необхідно для посмертної реабілітації першого
та коли на цьому наполягають його правонаступники.
Виникає питання «чи перестає діяти адвокатська таємниця у тому випадку, якщо
інформація, її складова, була оприлюднена,
не адвокатом?», «чи може адвокат використати інформацію, отриману в процесі надання юридичної допомоги у кримінальному
провадженні, підтвердити або спростувати
за її допомогою будь-які факти, якщо ця
інформація вже була представлена до відома учасників процесу будь-ким?». У таких
випадках, по-перше, така інформація втрачає статус адвокатської таємниці, по-друге,
адвокат уже у повній мірі може її використовувати у своїй адвокатській діяльності не
порушуючи права свого довірителя.
У відповідності до ст. 22 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
та ст. 10 Правил адвокатської етики, адвокат не може бути звільнений від обов’язку
зберігати професійну таємницю ніким, крім
довірителів. У літературі йдуть дискусії
щодо цього питання, тому що одні вчені говорять про те, що адвокат може порушити
адвокатську таємницю, якщо це може виправдати або у разі самообману підозрюваного (обвинуваченого), особливо якщо така
особа неповнолітня. Але законодавець не
врегулював таке питання, і в Законі відсутній будь-який перелік випадків, коли адвокат може порушити адвокатську таємницю,
проте чітко прописані види відповідальності, до яких адвокат може бути притягнутий
за її порушення. Тому адвокату залишається вести бесіди з довірителем та пояснювати
йому свою позицію щодо розголосу такої таємниці, або шукати і знаходити слабкі ланки
в обвинуваченні та просити про винесення
виправдувального вироку.
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У зміст адвокатської таємниці входять ті
факти, які стали адвокату відомими у зв’язку
з його діяльністю адвоката. Якщо він може
засвідчити ті, що мають значення для провадження факти, що стали йому відомими
поза всяких залежно від виконання ним у
цьому провадженні адвокатських функцій,
він повинен бути допитаний у провадженні
як свідок і не може бути захисником. Обставини, що відносяться до чийогось кримінального правопорушення, відомі адвокату
поза його адвокатською діяльністю у цьому
провадженні, не є адвокатською таємницею, тут перед адвокатом, як і перед будьякою іншою особою, з’явиться обов’язок
дати свідчення.
Але обставини, які стали відомими у
зв’язку з діяльністю адвоката, є адвокатською таємницею, якщо він щодо цієї особи
виконує функції захисника у суді чи виконує
інші функції, покладені на адвоката: консультація, складання заяви тощо.
Якщо під час виконання своїх функцій
адвокат дізнається про обставини, які до
особи, що довірилася йому, ніякого стосунку
не має, то тут не покладається на адвоката
обов’язок, який пов’язано з адвокатською
таємницею. Якщо адвокат у розмові зі своїм підзахисним дізнається про те, що інша
особа, яка не має стосунку до його підзахисного, скоїв кримінальне правопорушення,
його підзахисний до цього злочину жодного
відношення не має, то на адвокатові не лежить обов’язок зберігання цієї інформації,
адже вона не є адвокатською таємницею.
Адвокат дізнався про таку інформацію
під час виконання своїх адвокатських функцій, але для його підзахисного ця таємниця
байдужа, і розкриття її не представлятиме
зловживання довірою свого клієнта. То тут
немає наявності несприятливих для підзахисного фактів, наявність яких становить
адвокатську таємницю.
У сфері кримінального судочинства процесуальною гарантією нерозголошення адвокатом, крім волі довірителя, відомостей,
що становлять адвокатську таємницю, є імунітет свідків, наданий адвокату. Тобто категорична заборона на виклик та допит адвоката як свідка про обставини, що стали йому
відомими у зв’язку зі зверненням до нього
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за юридичною допомогою або у зв’язку з її
наданням (п. 2 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
Кримінальний процесуальний кодекс
України встановив аналогічне правило. Також він передбачає окремий випадок – не
підлягає допиту адвокат, захисник підозрюваного, обвинуваченого – про обставини,
що стали йому відомими у зв’язку з участю у
провадженні в цій справі (п.п. 1, 2, ч. 2 ст. 65
КПК України).
У кримінальному судочинстві адвокат
не стільки вправі, скільки зобов’язаний відмовитися від надання свідчень з питань, що
стосуються наданої їм юридичної допомоги,
так само, як і посадові особи, які здійснюють
провадження слідства та дізнання, а також
суд не вправі за своєю ініціативою допитувати адвоката про ці обставини. А отже, використання показань, даних під час допиту
захисником обвинуваченого про обставини,
що стали йому відомими під час бесід із довірителем, є суттєвим порушенням кримінального процесуального Закону. Адвокат
не може на себе взяти відповідальність і
виступити з клопотанням про свій допит
навіть у тому випадку, якщо він має інформацію, яка здатна полегшити становище довірителя. Зазначені положеня кримінального процесуального Закону категорично
виключають можливість допиту адвоката
про обставини, що становлять адвокатську
таємницю.
Висновки
Надання юридичної допомоги населенню є одним з обов’язків, покладених на адвокатуру, як і обов’язок захисту у суді. Зрозуміло, що адвокат при цьому не може давати поради, спрямовані на приховування
кримінального правопорушення, вказувати
способи такого приховування, але розкривати довірену йому таємницю він не повинен.
Законодавство, у тому числі кримінальне процесуальне, абсолютизує заборону на
розголошення адвокатом відомостей, отриманих у процесі надання юридичної допомоги. З іншого боку, особливо стосовно
сфери надання адвокатами юридичної допомоги у кримінальних провадженнях, іс74
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нує необхідність введення обмежень у коло
інформації, що становить адвокатську таємницю, на розширенні кола випадків, коли
ця таємниця може бути розкрита.
Захист у кримінальному судочинстві не
може існувати без інституту адвокатської
таємниці, і будь-які спроби його обмеження згубно впливають, у тому числі, і на стан
суспільної правосвідомості. Фактично вирішення зазначеного питання безпосередньо
залежить від погляду на природу інтересів,
які насамперед захищаються адвокатом.

8. Кримінальний процесуальний кодекс України. Відомості Верховної Ради
України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13,
ст.88.
9. Зинатуллин 3.3. Общие проблемы
обвинения и защиты по уголовным делам:
Учебное пособие. Ижевск: Межвузовская
типография, 1989. С. 53.
10. Стецовский Ю.И. Адвокат в уголовном судопроизводстве. М.: Юридическая
литература, 1972. С. 17.
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LAWYER SECRECY IN CRIMINAL
PROCEEDINGS
The Constitution of Ukraine guarantees
everyone the right to receive qualified legal assistance (Article 59) [1]. An integral element of
this right is the institution of legal secrecy. It
is no coincidence that international legal acts
include the observance and maintenance of
confidentiality by state bodies of any relations
between a lawyer and clients in the process of
providing legal assistance, and recognize the
preservation of a lawyer as a recipient of information and confidentiality as an essential feature of advocacy.
Confidentiality of information obtained
in the process of providing legal aid is an
important means of ensuring a relationship
of trust between a lawyer and his client, in
addition, it is a sign of the inviolability of the
constitutional rights of the client. Currently,
the right to exist and the importance of the
institution of legal secrecy is not denied in the
legal literature.
The right to legal aid in the field of criminal
proceedings is not exercised without keeping
secret the information that the principal
informs the lawyer. Without the provision of
professional secrecy by a defense lawyer, the
real adversarial nature of the parties in criminal
proceedings is impossible.
Keywords: lawyer, defender, lawyer’s secrecy,
confidentiality, rights.
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tion and looting of buildings, dwellings and
other facilities” [7, p. 64-98].
B.V.Levin, is one of the authors who assesses “killing of diplomatic representatives, as well
as political figures of foreign countries in order
to increase international tensions and escalate
political and military” as international terrorism [9, p.83].
International terrorism is an aggregate of
socially dangerous acts of international scale
that cause the death of people for no reason,
complicate normal interstate diplomatic relations and international meetings between their
representatives, as well as interstate transport
links [6, p. 693].
International terrorism is an attack on various groups (police, army, nations, states) to
change the political and economic balance of
the world and achieve its goals [17, p. 24].
There are also authors who describe international terrorism as follows: “History shows
that every struggle is based on certain moral
values and ideas. It may not be liked by others. However, these moral values and ideas,
which have captured hundreds or thousands of
people for a single purpose, can give a great
impetus to the struggle for the restoration of
political justice in any form. When a person, a
group of people, or any nation sees an unjust
approach from outside to the solution of an issue of vital importance to itself, it fights for the
restoration of its “justice”. This struggle can be
in many forms. One of the tactical forms of such
a struggle is international terrorism”. However,
the author notes that in spite of all injustices,

The article indicates that terrorism has
turned into a complex socio-political phenomenon
of an international scale. Terrorism is one of the
most dangerous criminal phenomena of our time.
International terrorism is seriously destabilizing
the situation in the world. Terrorist acts have
taken place in the past, but today we can talk
about the globalization of terrorism.
Key words: Law, concept, international,
legislation, health, article, crime.
In modern times, the fight against international terrorism is the most actual and leading
problem of today. What is international terrorism in general? Many scientists have done
research to answer this question. I.I. Karpetsi,
N.S. Beglov, I.P. Blishenko, V.I. Blishenko,
L.N. Galenskaya, N.V. Zhdanov, E.G. Lyakhov,
Y.A. Reshetov, N.A. Chernyadeva, B.V. Levini,
Ch.F. Mustafayev, Saul Ben, B. Zlatariki, B. Jenkinson, R. Rubinstein, P. Wilkinson and others
can be examples to the scientists conducting research in this area.
Let’s look at the definitions given by these
scientists to international terrorism. Thus,
I.I.Karpets writes about international terrorism: “It also refers to a socially dangerous act
within a state (that is, involving two or more
states) of an international nature, consisting of
murder, attempted murder, to inflict grievous
bodily harm, to take hostages for ransom, to
restrict the liberty of persons by force, the creation of a special criminal association to impose
torture or intimidation, and notes that this
crime is usually accompanied by the destrucÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021
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no one has the right to restore justice at the
expense of the innocent lives of others [3].
Ch.F.Mustafayev defines international terrorism as follows: “International terrorism is
a revenge, self-assertion, forcing international
organizations, authorities or heads of state of
specific states to make any decision, to refrain
from taking certain measures on the basis of
international law, physical injury or killing of
heads of state or government officials by specific individuals or groups of individuals for
the purpose of violating international security
or interstate relations, demolition of buildings
of international organizations or their subordinate bodies in various ways, bodily injury or
killing of their employees, the bombing of diplomatic missions or the bodily injury or killing
of individuals working there, destruction of the
property of the mentioned institutions or persons working in them, or spread of threats to
commit such actions” [4, p.26].
International terrorism is not a specific
type of this terrorism, but the fact that domestic terrorism goes beyond the borders of one or
another state [5, p. 40].
International terrorism is the commission
of acts aimed at violating or destroying the
stable functioning of the fundamental political,
constitutional, economic and social structures
of any country or international organization in
several states or in a way that may harm the
interests of several states by violating public
safety by the state through any person, group
or employees of relevant bodies in order to secure their interests in the political, economic,
social, religious, spiritual, cultural, etc. spheres,
keeping the population in a state of panic, forcing public authorities and international organizations to show action or inaction, as well as a
threat that such actions would result in [3].
International terrorism is defined as follows: “International terrorism is an act committed in violation of accepted and applicable
international norms, diplomatic rules and rules
of war, directed against the existing system and
based on cruelty” [10].
There are also authors who consider international terrorism as a aggregate of socially
dangerous acts at the international scale, which
causes meaningless destruction of people, disrupts the normal diplomatic activity of states

and their representatives, complicates the
implementation of international relations and
meetings, as well as transport links between
states [8].
The authors rightly point out that international terrorism is one of the most dangerous threats to the normal course of international relations and has a devastating effect on
the rules of international law. Depending on
the nature and scale of the organization, terrorism can be called as “an ongoing tactical
form of struggle for any purpose.” Sometimes
this struggle turns into small wars and can be
equally dangerous for all states, regardless of
their scope. International terrorism is carried
out in order to fulfill political, economic, social, psychological and other requirements. But
the main goal and motive has a political character. The study of the causes and conditions
of international terrorism should not only be
based on the criminological method, but also
on the methods and means of managing social
and political processes. The economic, social,
state-political and ideological factors that govern the emergence of international terrorism at
the national, regional and global levels must be
studied. At the same time, the objective reasons
that strengthen and deepen the activities of international terrorism must be investigated. Discussions conducted in various UN bodies have
once again shown that most countries attribute
the emergence of international terrorism to the
hunger and poverty of their peoples. Thus,
while researching the main causes of international terrorism, most researchers have come
to the conclusion that liberation movements
are the reason for the existence of international
terrorism. However, taking this as a key factor
is not the right way out. This is an attempt for
the principle to determinate fortune of peoples.
Some scientists believe that one of the causes of
international terrorism is various economic, social and political conflicts that have not yet been
resolved [3].
An “Exclusive law against the Socialists” in
Germany against the terrorist activities of anarchists in 1878, adoption of the laws against
anarchists and banning the use of explosives in
France, Belgium, Great Britain, Switzerland,
Spain, Italy and Argentina are the legislative
acts that form the basis of the fight against in77
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ternational terrorism. In pre-revolutionary
Russia, anti-terrorism-related laws were at the
same level as in other European countries.
Thus, the Law of 1903 provided for criminal
liability for crimes committed against the supreme power, the imperial family. In 1898, at
the invitation of Russia and with the participation of great European countries – Germany,
Austria-Hungary, Sweden, Norway, Denmark,
Switzerland, Turkey and Bulgaria, the International Rome Conference was organized and
the main issue of this conference was the decision of the states on police cooperation in the
fight against terrorist acts and the extradition
of criminal anarchists [11, p. 101].
In the 1920s and 1930s, attempts were
made to recognize terrorism as an international criminal offense in the international
community. This was implemented within the
framework of activity of the International Association on the Criminal Law (Association
İnternationale de Droit Penal). This organization was anti-Soviet and anti-communist, and
the main focus was on harmonizing the position of western countries in the fight against
Soviet terrorism on the basis of the unification
of criminal legislation [19, p.474].
At the Brussels Conference in 1930, it
was proposed to define “terrorism”. It states
that anyone who commits a crime against life,
against liberty, against physical integrity, or
against private and state property in order to
implement or express their political and social
ideas must be punished. The distinctive feature
was the indication of social and political purpose here. At the conference, it was proposed
to define terrorism as follows: Any case of the
following acts committed by the perpetrator
that endanger human life, physical integrity,
health or threaten to destroy important values
will be considered as intentional use of means
that may pose a threat to society:
- deliberate explosion, incineration, flooding, spreading of toxic and deadly substances,
destruction and dismantling of signals, flashlights, devices or means intended for firefighting and rescue;
- disruption of transport, communications,
railways, telephone, breakdown of hydraulic
devices, lighting system;
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

- spoilage of drinking water or food, adding
poison to them, spread of infectious diseases,
epidemics [19, p. 479].
A year later, at the Paris Conference in 1931,
the “political” and “social” motives underlying
the concept of terrorism were rejected, it was
emphasized that they were committed by “acts
of violence”. Thus, “who uses incendiary or explosive devices, bombs, firearms, or deadly or
poisonous devices against people or property
with the intention of threatening the population, or attempts to spread an epidemic, infectious disease, or other catastrophe, or to harm
public service or public activity, will be punished” [16, p. 169].
In 1934, in Marseille, France, Croatian separatists assassinated King Alexander I of Yugoslavia and French Foreign Minister Louis Barton. The suspected persons are fleeing to Italy.
France demands the extradition of the accused
persons under the treaty of 1870. However, the
treaty did not provide for the extradition of
perpetrators of political crimes. Based on this,
the Turin Court of Appeal refused to extradite
the accused persons to the French side, and
substantiated that “the assassination of a statesman is a political crime and politically motivated and is against the political interests of another foreign state” [18, p.602]. After the Marseille
terrorist attack, the League of Nations saw that
the existing norms of international law condemning the act of terrorism did not guarantee
the effectiveness of international cooperation
and were insufficient [15, p.1999]. After that,
the main issue in the resolution of the League
of Nations was to draft a convention on the responsibility for crimes committed for political
and terrorist purposes. The main principle of
this resolution was that interference in the internal affairs of the state, the assassination of
state officials should be considered terrorism
and punished for it. In 1937, the Convention
was adopted with the consent and signature of
24 states. Thus, the Convention of 1937 was entitled “On the Prevention and Punishment of
Terrorism.” The Convention required states to
criminalize terrorism and to consider extradition for political crimes. This Convention defines terrorism as follows: Terrorist act meant
actions aimed at killing heads of state or state
officials, diplomatic representatives, destruc78
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tion or damage of state property, actions endangering people’s lives [14, p. 2.]. Although
the 1937 Convention laid the foundation for
international cooperation in the joint fight
against terrorism, it was poorly developed [16,
p. 173]. However, these conventions could not
prevent the terrorist acts committed by states
during World War II. In the post-war period,
a new stage in the fight against terrorism has
begun. Like all international activities aimed
at restoring stability after the Second World
War, the fight against terrorism was carried out
mainly within the framework of the UN.
However, until the end of the XIX century,
terrorism was not discussed as seriously in international relations as it is today, and terrorism was considered an ordinary criminal event.
However, in recent years, the problem of terrorism has become the most discussed issue in
international relations.
The need to prevent this threat has brought
together all countries of the world, except those
that support terrorism. Different states have
adopted various conventions to fight against
terrorism.
Since 1963, 13 universal conventions and 3
protocols recognizing international terrorism,
which specify the forms of action, have been
adopted.
Since the mid-1960s, the fight against international terrorism and crimes against humanity has been carried out in two directions:
- preparation of the International Convention for the Suppression of Terrorism;
- preparation of the Code of Crimes against
peace and human security.
In 1972, the UN General Assembly began
to establish a universal legal base for fighting
against terrorism. In December 1972, the UN
General Assembly during the discussion on
measures taken by the UN General Assembly in December 1972 to prevent terrorism
and other forms of violence, the resolution
No. 3034 was adopted. In accordance with
paragraph 9 of this Resolution, the Special
Committee on Terrorism issues has been established. However, these documents do not
define terrorism.
The 1973 report of the Special Committee on International Terrorism states that the
study of the causes of international terrorism is

possible only after a clear definition of international terrorism [3].
Recently, the joint struggle of great states,
first of all of the eight most economically developed countries – the United States, Canada,
Great Britain, France, Germany, Italy, Japan
and Russia – against terrorism, is of great importance in preventing and eliminating international terrorism. The first meeting of the
Group of Seven was held on November 15-17,
1975 in Rambouillet, France. The political issues of the world were also discussed at these
meetings, where the issues of overcoming economic problems and strengthening economic
integration were discussed. The first meeting
of the Group of Seven was held on November
15-17, 1975 in Rambouillet, France. The political issues of the world were also discussed at
these meetings, where the issues of overcoming economic problems and strengthening
economic integration were discussed. After the
emergence of terrorism as a problem in international relations in the late 1970s, the problems of terrorism have already been discussed
in the meetings and consultations of the Group
of Seven. This was a time when diplomatic missions and persons with international immunity,
civil aviation, civilian facilities, etc. were already
included among the targets of terrorism [20].
The European Convention for the Suppression of Terrorism was signed by the member states of the Council of Europe on 27 January 1977 and is currently in force.
The authors of research in this field note
that this Convention is the most successful
document in the fight against terrorism [12,
p.585]. According to Article 1 of the draft of
this Convention, international terrorism is any
action of an individual or group of individuals,
regardless of name, directed against an internationally protected transport or communications system for the purpose of intimidating or
harming the public or killing hostages or members of the public, caused damage to property
or lands under international protection for the
purpose of breaking friendly relations between
states or between citizens of separate states [13].
On 27 January 1977, the member states of
the Council of Europe signed the European
Convention “On the Suppression of Terrorism”, which agreed to extradite criminals con79
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victed of terrorism and undertook a number of
commitments.
The basis of the Group of Seven’s collective anti-terrorist policy and its attitude to the
problem was laid at the sixth meeting held
in Venice, Italy on June 22-23, 1980. An economic declaration and a statement on the hostage-taking of diplomats were adopted at the
meeting. The statement said that the heads
of state and government, deeply concerned
about the terrorist attacks on diplomatic and
consular staff, including their hostages, said
they were decided to fight against such acts.
The Group of Seven called on all states to
abide by the International Convention against
hostages, as well as the Convention signed in
1973 on the Elimination and Punishment of
Crimes against Internationally Protected Persons. The heads of state and government condemned the hostage-taking of diplomatic and
consular officials in violation of international
law. The heads of dtate and government considered that all states should take appropriate
measures to prevent such cases. The heads of
state and government condemned the hostage-taking cases of diplomatic and consular
officials who contradict the international legal
norms. The heads of state and government
considered that all states should take appropriate measures to prevent such cases. The
statement also emphasized that diplomatic
and consular missions operating in the country should be provided with immediate assistance if they face such an act of terrorism. The
signatories condemn the failure of states that
are committed to international law to fight terrorism. States that have signed the statement
condemn the failure of states that are committed to international law to fight terrorism.
A statement on terrorism was adopted at the
end of the 7th meeting of the Group of Seven
in Ottawa, Canada, on July 20-21, 1981. In
a statement, the heads of state and government expressed deep concern over recent international terrorism, increased material and
military support to terrorist organizations, the
provision of shelter to terrorist groups, the
establishment of training camps for terrorists, and the hijacking of aircraft, diplomatic
missions and consular staff. The participants
of the meeting emphasized the importance of
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

expanding cooperation in the fight against the
international threat [20].
In addition, the UN General Assembly is
deeply concerned about acts of terrorism in all
its forms, including acts that endanger the lives
of innocent people or cause their death, have
detrimental consequences for international relations and threaten the security of States, and
directly or indirectly involve States, as well as
is convinced that the prevention of acts of international terrorism serves the maintenance
of international peace and security, based on
existing international agreements related to
various aspects of the problem of international
terrorism – the Convention “On Crimes committed on Aircraft and a number of other acts”
signed on September 14, 1963, the Hague
Convention “On the Suppression of unlawful
seizure of Aircraft” dated December 16, 1970,
the New York International Convention “On
the Suppression of the hostage-taking” dated
December 17, 1979, the Rome Convention “On
the Suppression of Unlawful Acts against the
Safety of Maritime Navigation” dated March
10, 1988, etc., the Declaration “On measures to
eliminate International Terrorism” was adopted on December 9, 1994. These conventions
reflect the basic principles and legal aspects of
the fight against terrorism.
The Declaration states that acts, methods
and practices of terrorism are a gross disregard
for the purposes and principles of the United
Nations. This threatens international peace and
security, endangers friendly relations between
states, impedes international cooperation and
undermines human rights, fundamental freedoms and democratic foundations of society [1,
p. 177-178].
UN Resolution No. 1373 dated on September 28, 2001 was also welcomed by the
world community. The resolution envisages
the implementation of comprehensive measures against international terrorism under the
auspices of the United Nations at the national,
regional and universal levels. Implementation
of these measures is mandatory, and non-compliance with them may be accompanied by UN
Security Council sanctions.
These practical measures include the following:
- prevention of terrorist financing;
80
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- establishment of criminal liability for the
intentional transfer and collection of funds in
the territory of any country for the purpose of
defending terrorism;
- immediate control of funds, financial assets and economic resources of individuals and
organizations related to terrorist activities;
- taking a tough stance against states engaged in activities such as “taking” terrorists
and equipping them with weapons;
- strengthening border control measures to
prevent the freedom of movement of terrorists
and terrorist groups;
- implementation of cooperation and exchange of information between all states in order to prevent terrorist acts, adoption of punitive measures against those guilty in conducting such actions [20].
In addition to acceding to the above-mentioned Conventions as a state fighting against
terrorism, the Republic of Azerbaijan has acceded to the Convention “for the Suppression of
unlawful acts against the safety of civil aviation”
of 23 September 1971 by the Law No. 740-IQ
dated November 9, 1999, the UN Convention
“on the prevention and punishment of crimes
against persons using international defense,
including diplomatic agents” dated December
14, 1973 by Law No. 61-IIQ of February 2,
2001of the Republic of Azerbaijan, the Protocol
“on fighting against illegal violence at airports
serving international civil aviation” dated February 24, 1988, supplementing the Convention
for the suppression of unlawful acts against the
safety of civil aviation by the Law No. 741-IQ
of 9 November 1999 of the Republic of Azerbaijan, the UN Convention “on Suppression of
Bomb Terrorism” of December 16, 1997 by the
Law No. 60-IIQ dated February 2, 2001 of the
Republic of Azerbaijan, the International Convention “for the Suppression of the Financing
of Terrorism 1999” by the Law No. 332-IIQD
dated May 17, 2002 of the Republic of Azerbaijan, the UN Convention “for the Suppression
of Acts of Nuclear Terrorism” of 13 April 2005
by the Law No. 725-IIIQ of 2 December 2008
of the Republic of Azerbaijan. By acceding to
the anti-terrorist coalition, the Republic of
Azerbaijan has contributed to the fight against
terrorism.

At present, double standards, racial and
ethnic conflicts, poverty and hunger, religious
fanaticism, territorial claims, separatism and
religious extremism, sabotage-violation of
foreign special service agencies, activity on
violation of internal stability, money laundering (legalization), has led to the spread and
development of terrorism. At present, the
crime of terrorism has developed at the regional level and has become a source of danger [2, p. 320].
As a result of the above-mentioned and
other reasons, in addition to the UN, various regional and international organizations
(Interpol, OSCE, NATO, CIS, OAS, League
of Arab States, etc.) are fighting against terrorism. These include the 1987 Regional
Convention for the Suppression of Terrorism, adopted by the Regional Cooperation of
South Asian Countries, the 1998 Arab Convention on the Prevention of Terrorism, the
African Union Convention on the Prevention
and Combating of Terrorism, and the International Convention against Terrorism. The
Convention on Combating Terrorism, the
Convention for the Suppression of International Terrorism signed at the 1999 Conference of the Organization of Islamic States,
Inter-American Convention against Terrorism, signed by the Organization of American
States in 2002, Shanghai Convention 2001 on
the suppression of terrorism, deparatism and
extremism, 1999 Agreement between the CIS
countries on Cooperation in the fight against
interstate terrorism.
We respect the opinion of every scientist
who defines international terrorism, and we
propose to define international terrorism as
follows.
International terrorism means that, in order to compel the authorities or heads of state
of a particular state to make any decision, to
refrain from taking certain measures on the basis of international law, to violate international
security or interstate relations, it must be understood that any individual or group of individuals may apply or threaten to commit any
criminal offenses under the relevant articles
of the Criminal Code against heads of state or
government officials.
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ТЕРРОРИЗМА
В статье указывается, что терроризм
превратился в сложное социально-политическое явление международного масштаба.
Терроризм относится к числу самых опасных преступных явлений современности.
Международный терроризм серьезно дестабилизирует обстановку в мире. Террористические акты имели место и в прошлом,
но сегодня можно говорить о глобализации
терроризма.
Ключевые слова: право, понятие, международный, законодательство, здоровье,
статья, преступление.
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Европы, а также стран СНГ имеют нормы
об уголовной ответственности за диффамацию (в разных вариациях). Исследуются
аргументы как противников, так и сторонников введения уголовно-правового запрета диффамации. Делается вывод о возможности внедрения ответственности за
клевету и оскорбление как исключительно
превентивной меры воздействия на нарушителя в случае умышленного распространения заведомо ложной информации.
Ключевые слова: свобода слова, право на информацию, диффамация, клевета,
оскорбление, уголовная ответственность.

Вивчається необхідність та доцільність
впровадження в національне законодавство
кримінально-правових норм про наклеп та
образу (дифамацію) та їх вплив на свободу
слова та журналістську діяльність. Автором проведений порівняльно-правовий аналіз кримінальних законів зарубіжних країн
щодо кримінальної відповідальності за вказані дії. Встановлено, що практично кожна
країна Європи, а також значна кількість
країн СНД мають норми про кримінальну відповідальність за дифамацію (у різних
її варіаціях). Досліджуються аргументи
як противників, так і прихильників впровадження кримінально-правової заборони
дифамації. Робиться висновок про можливість впровадження відповідальності за наклеп та образу як суто превентивного заходу
впливу на порушника у випадку умисного розповсюдження завідомо неправдивої інформації.
Ключові слова: свобода слова, право на
інформацію, дифамація, наклеп, образа,
кримінальна відповідальність.

Вступ
У 2001 році з прийняттям нового
Кримінального кодексу України в нашій
державі була декриміналізована відповідальність за наклеп та образу. Однак до
цього часу питання необхідності встановлення кримінальної відповідальності за
дифамацію залишаються дискусійним, а до
Верховної Ради України неодноразово подавалися пропозиції з відновлення кримінальної відповідальності за вказані правопорушення.
Проблематикою
кримінально-правового захисту діяльності засобів масової
інформації займалися П. П. Андрушко,
А. П. Бабій, П. С. Берзін, Я. С. Безпала,
Р. В. Вереша, Ю. В. Городецький,
І. О. Зінченко, В. М. Кудрявцев,
С. Я. Лихова, Г. В. Лазутіна, А. І. Марущак,
М. І. Мельник, О. В. Красильнікова,

Изучается необходимость и целесообразность внедрения в национальное законодательство уголовно-правовых норм о
клевете и оскорблении (диффамации) и их
влиянии на свободу слова и журналистскую
деятельность. Автором проведен сравнительно-правовой анализ уголовных законов зарубежных стран в отношении уголовной ответственности за указанные действия. Установлено, что большинство стран
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Н. В. Кушакова, В. І. Павликівський,
А. В. Тарасенко, В. І. Тютюгін та ін.

журналіста, у зв’язку з цим порушують ст. 10
Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [2; 3].
На необхідності дотримання Україною
вищезазначених
вимог
Європейської
Конвенції неодноразово вказувалося представниками Європейського Союзу та США,
особливо під час розгляду в Верховній Раді
України чергових законопроєктів щодо запровадження кримінальної відповідальності за наклеп та образу [4].
Слід вказати, на цей час, права, які,
встановивши кримінальну відповідальність, так прагне захистити законотворець,
гарантовані статтею 28 (право на повагу до
гідності) та статтею 32 (право на таємницю
особистого та сімейного життя) Конституції
України. Вказані права є особистими немайновими правами фізичної особи, відносяться до предмета регулювання саме
цивільного права (глава 22 Цивільного
кодексу України). Як зазначало Головне
науково-експертне управління апарату
Верховної Ради України у своєму висновку
до законопроєкту В. С. Журавського, рекомендуючи відхилити його ще у першому читанні,його автор не обґрунтував та не
навів доказів достатності підстав та принципів криміналізації наклепу [5]. Згідно з
висновком управління «немайнові особисті
(приватні) права осіб, якими є честь, гідність, репутація, відносяться до предмету регулювання цивільного права». Крім
того, прийняття закону могло призвести
до порушення міжнародних зобов’язань
України перед Радою Європи, саме на вимогу ПАРЄ закон про наклеп був виключений з кримінального кодексу [6; 7].
Відповідно до ч.4 ст.32 Конституції
України кожному гарантується судовий
захист права спростовувати недостовірну
інформацію про себе і членів своєї сім’ї та
права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування
матеріальної і моральної шкоди, завданої
збиранням, зберіганням, використанням
та поширенням такої недостовірної інформації.Для захисту честі та гідності фізична
особа має право звернутися до суду з позовом (ч.3 ст.297 ЦК України). Аналогічна
норма щодо судового захисту закріплена

Мета дослідження
З урахуванням положень національного законодавства та досвіду зарубіжних
країн дослідити проблему кримінальної
відповідальності за дифамацію, а також її
вплив на свободу слова та діяльності журналістів.
Завданням дослідження є проведення
порівняльно-правового аналізу кримінальних законів європейських країн про дифамацію з урахуванням положень вітчизняного законодавства про відповідальність за
наклеп та образу.
Основний текст
Одним з найвагоміших аргументів противників поновлення криміналізації за наклеп та образу – це можливість використання закону для обмеження свободи слова та
журналістської діяльності. За висновками
Європейського Суду з прав людини, запровадження кримінальної відповідальності
створює «охолоджувальний» вплив на журналіста та його професійну діяльність.
Так, у рішенні від 28.09.1999 р. у справі
«Далбан проти Румунії» (Dalban v. Romania)
– журналіста, засудженого у Румунії за наклеп на чиновника, який полягав в оприлюдненні інформації щодо неправомірних дій останнього, без належних на те
доказів, Європейський Суд зазначив, що
публікації журналіста стосувалися справи
загального інтересу: управління державними активами і того, як політики виконують вимоги свого мандата [1, с. 44-46].
Суд визначив, що інтереси демократичного суспільства полягають у тому, щоб преса мала можливість надавати інформацію,
яка становить значний громадський інтерес. Неприпустимо позбавляти журналіста можливості висловлювати критичні судження, якщо він не може довести їх правдивість. Суд вказав, що обвинувачення
Далбана у вчиненні кримінального правопорушення та засудження його до позбавлення волі було непропорційним втручанням у його свободу вираження поглядів як
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021
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ли або глави. Кримінальна відповідальність за вказані дії передбачається главою
ХХІІ КК Литовської республіки «Злочини
та кримінальні проступки проти честі та
гідності особи» [11], третім розділом КК
Швейцарії «Злочинні діяння проти честі та
в області таємної і приватної сфери» [12],
розділом ХІ КК Іспанії «Злочини проти
гідності особи» [13], розділом чотирнадцятим КК ФРН «Образа» [14], главою 27 КК
Данії «Злочини проти честі та певних особистих прав» [15]. Окремо слід сказати про
законодавство Голландії [16], яке передбачає відповідальність у розділі ХVІ КК
«Дифамація» лише за наклеп та пасквільну
дифамацію та кримінальне законодавство
Франції [17], яке не розглядає дифамацію
у як злочин і встановлює відповідальність
лише за непублічну дифамацію (ст. ст. 6211, 621-1). Зазначені діяння, за рішенням
французького законодавця, відносяться
лише до порушень 1-го класу. При цьому
зазначається, що дійсність дифамаційних
фактів може бути встановлена у відповідності із законодавчими положеннями, що
відносяться до свободи преси.
Згідно з норвезьким законодавством
про дифамацію є три варіанти реагування на поширення недостовірної інформації про особу, а саме: накладання штрафу
відповідно до положень статей 246 і 247
Кримінального кодексу, видання наказу згідно зі статтею 253 Кримінального
кодексу, що нівелює заяву з наклепом
(mortifikasjon) і видання наказу відповідно до Закону про відшкодування збитків
від 1969 р. про виплату компенсацій постраждалій стороні. Умови притягнення
відповідача до відповідальності за наклеп
викладені в розділі 23 Кримінального кодексу, стаття 247 якого передбачає:«Будьяка особа, яка словом або ділом поводиться у спосіб, який, імовірно, завдасть шкоди
чесному імені або репутації іншої особи або
призведе до ненависті, зневаги або втрати
довіри до цієї особи, яка є необхідною для
її посади або ведення бізнесу, або є причетною до цього, нестиме відповідальність у
вигляді штрафів або ув’язнення на період,
що не перевищує один рік. Якщо наклеп
здійснено в друкованій формі або у формі

і у ч.2 ст.299 ЦК України. Прихильники
впровадження відповідальності за наклеп
вказують на недієвість цивільно-правового захисту, який до того ж не несе жодної
превентивної функції [8]. На думку законотворців, свободу слова в Україні все частіше плутають зі вседозволеністю поширення відверто неперевірених, а то і зовсім
помилкових фактів [8]. До того ж, кримінальна відповідальність за розповсюдження певного виду інформації не є чимось
винятковим у чинному законодавстві, на
що неодноразово зверталась увага вітчизняних науковців [9, с. 263].
Зокрема, ч. 2 ст. 301 КК України встановлює кримінальну відповідальність за
розповсюдження кіно- та відеопродукції,
комп’ютерних програм порнографічного
характеру; ч. 2 ст. 109 КК України за публічні заклики до насильницької зміни чи
повалення конституційного ладу або до
захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до
вчинення таких дій; ст. 182 КК України за
поширення конфіденційної інформації про
особу; ст. 381 КК України за розголошення
відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист.
Не все так однозначно і з законодавством країн Європи та США. Незважаючи
на численні звернення європейських політиків щодо обов’язків України із забезпечення свободи слова та діяльності журналістів, в абсолютній більшості демократичних країн світу залишаються кримінальноправові норми з відповідальності за дифамацію (наклеп або образу). Кримінальна
відповідальність за наклеп передбачена
в Австрії, Болгарії, Греції, Данії, Ісландії,
Іспанії, Латвії, Литві, Німеччині, Норвегії,
Польщі, Фінляндії, Франції, Хорватії,
Чорногорії, Чехії, Швейцарії, Швеції [8;
10]. При цьому, в абсолютній більшості
кримінальних кодексів європейських країн, незважаючи на період їх прийняття,
містяться як загальні,так і спеціальні норми про відповідальність за наклеп та образу.
Загальні норми про відповідальність
за образу та наклеп майже в усіх кодексах
європейських країн мають окремі розді85
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В. І. Павликівський робить висновок про
те, що, незважаючи на суттєвий прогрес у
сфері захисту свободи слова,кримінальне
законодавство окремих країн передбачає
відповідальність не тільки за умисний наклеп, але й за розповсюдження відомостей,
які особа помилково вважає достовірними
(КК Швейцарії, КК ФРН), а в окремих випадках навіть за розповсюдження достовірної інформації (КК ФРН) [19, с. 248].
Слід зазначити, що законодавство встановлює не тільки права, а й відповідні
обов’язки журналіста. Зокрема, відповідно
до закону України «Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні» журналіст зобов’язаний подавати для публікації об’єктивну і достовірну інформацію (п. 2
ч. 3 ст. 26). Ті ж вимоги присутні у п. в та п.
і ст. 59 законуУкраїни «Про телебачення та
радіомовлення». Творчий працівник телерадіоорганізації зобов’язаний перевіряти
достовірність одержаної ним інформації (п.
б, г ч. 1 ст. 60, абзац 11 ч. 2). Наголошуючи
на цьому, В. Підгородинський вважає обґрунтованим встановлення відповідальності журналістів за умисне розповсюдження завідомо неправдивої інформації, що в
цілому стимулює останніх до добросовісного виконання свої роботи. Як зазначає
науковець, авторитетні газети, журнали та
їх працівники самі дбають про свою професійну репутацію і жодного звернення
щодо захисту честі та гідності за їхніми
публікаціями практично не спостерігається. Для таких видань на першому місці –
власна репутація, а вже далі – прагнення
сподобатися читачеві [9, с. 266]. До аналогічних висновків прийшов Європейський
суд з прав людини. Згідно з рішенням по
справі «Тенсбергс Блад АС» і Гауком проти Норвегії» (Заява № 510/04)недоведені
або завідомо неправдиві фактичні наклепницькі твердження не можуть бути захищені свободою вираження поглядів.

трансляції, або в інший спосіб за особливо обтяжувальних обставин, може бути передбачено ув’язнення на строк, що не перевищує два роки» [18, с. 196-197].
Передбачає кримінальну відповідальність за наклеп також більшість штатів
США [8].
Спеціальні норми стосуються особливих категорій потерпілих та передбачають, у значній частині, відповідальність за
образу органів державної або судової влади та її представників. Зокрема, ст. 434-24
КК Франції, ст. 232 КК Литовської республіки та ст. 504 КК Іспанії передбачають
відповідальність за образу судової влади;
КК Іспанії та КК ФРН за образу державної влади та держави взагалі, її символів (ст. ст. 496, 543 КК Іспанії, § 90, § 90а,
§ 90b КК ФРН, ст. 113-1 КК Голландії,
§ 129а КК Данії), релігійних почуттів (ст.
525 КК Іспанії, § 166 КК ФРН, ст. 147а КК
Голландії), КК ФРН також передбачає спеціальну відповідальність за наклеп на політичного діяча (§ 188), публічну неправдиву підозру (§ 165), паплюження пам’яті
померлого (§ 189). Вказані норми передбачають посилення відповідальності винних
осіб, передбачаючи підвищений штраф або
позбавлення волі на строк, термін якого, в
окремих випадках, в два і більше разів перевищує покарання за загальною нормою
про наклеп та образу (§ 188 КК ФРН) [19,
с. 246].
Містять кримінальні заборони за наклеп також кримінальні кодекси більшості країн СНД, зокрема Азербайджану,
Білорусі,
Казахстану,
Молдови,
РФ,
Таджикистану,Туркменії та Узбекистану.
Більше того, значна кількість цих країн передбачає спеціальні норми про відповідальність за наклеп та образу представників влади, Президента країни, зокрема Білорусь,
РФ, Таджикистан, Туркменія, Узбекистан
[20, с. 472-475]. У Республіці Білорусь взагалі останнім часом суттєво розширено перелік злочинних діянь, зокрема за критику
влади в засобах масової інформації, особливо в мережі Інтернет та соціальних мережах
(Telegram, Facebook) тощо [21].
Дослідивши проблему відповідальності за наклеп у європейських країнах,
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Висновки
Проведене дослідження з проблеми
криміналізації наклепу та образи дає підстави стверджувати про те, що кримінальне законодавство зарубіжних країн, а також
рішення Європейського суду з прав люди86
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ни допускають можливість кримінальної
відповідальності за дифамацію. Одним з
основних застережень у цьому випадку виступає стаття 10 Європейської конвенціїпро захист прав людини і основоположних
свобод, яка встановлює право кожного на
свободу вираження поглядів. У той же час,
умисне розповсюдження завідомо неправдивої інформації не захищене свободою
вираження поглядів і може бути підставою
переслідування порушників, у тому числі
кримінально-правовими заходами.
Встановлення кримінальної відповідальності у такому випадку, враховуючи
рівень розвитку демократичних інститутів
і громадянського суспільства в Україні та
країнах Європейського Союзу, повинне
бути досліджене на предмет відповідності підставам та принципам криміналізації
суспільно небезпечного діяння та наслідками реального застосування таких норм
вітчизняною правоохоронною і судовою
системами.
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SUMMARY
The necessity and expediency of introduction
into national legislation of criminal law norms on
defamation and defamation and their impact on
freedom of speech and journalism are studied. The
author conducted a comparative legal analysis of
the criminal laws of foreign countries on criminal
liability for these actions. It is established that almost
every European country, as well as a significant
number of CIS countries has rules on criminal
liability for defamation (in its various variations).
The arguments of both opponents and
supporters of the introduction of a criminal law ban
on defamation are investigated. It is concluded that
it is possible to introduce liability for defamation
and insult as an exceptional preventive measure
to influence the violator in case of intentional
dissemination of knowingly false information.
Key words: freedom of speech, right to
information, defamation, slander, insult, criminal
liability.
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Постановка проблеми
Правова система України в цілому, зокрема й система слідчих (розшукових) дій,
у сучасному стані повинна розбудовуватися відповідно до визнаного Європейською
спільнотою та запровадженого в практиці
Європейського суду з прав людини принципу правової визначеності, згідно з яким
обмеження основних прав людини та громадянина, а також втілення цих обмежень
на практиці допустиме лише за умови забезпечення передбачуваності застосування
правових норм, у яких встановлено такі обмеження.
Зняття інформації з електронних інформаційних систем є однією з новел чинного
КПК України поряд з іншими негласними
слідчими (розшуковими) діями. Ефективність її застосування в певній мірі залежить
від забезпечення при регламентації принципу юридичної визначеності та дотримання при її застосуванні принципу пропорційності, на яких наголошує у своїх рішеннях
Європейський суд з прав людини.

У статті досліджено та проаналізовано ефективність застосування негласної
слідчої (розшукової) дії «Зняття інформації з електронних інформаційних систем».
Визначено, що не потребує дозволу слідчого
судді здобуття відомостей з електронних інформаційних систем або їх частин, доступ
до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем або не пов’язаний
із подоланням системи технічного захисту.
Звернено увагу на те, що сучасні технології
дозволяють оперативно відстежувати діяльність злочинних співтовариств на принципово іншому рівні. Досліджено досвід спецслужб США в розробці і застосуванні систем
«Oasis» і «Magic Lantern» (в перекладі «Чарівний Ліхтар»), які надають можливість не
тільки контролювати інформаційний обмін
злочинних співтовариств, але й негласно проникати до пам’яті комп’ютера підозрюваних, упроваджувати в них програми-віруси,
що дозволяють відстежувати інформацію у
цьому комп’ютері. Визначено, що зняття
необхідної інформації здійснюється безпосередньо шляхом фізичного доступу до носіїв
фахівцями уповноважених технічних оперативних підрозділів правоохоронних органів
або шляхом відповідного програмного проникнення. Проведення цих слідчих (розшукових)
дій відбувається негласно, у порядку, встановленому положеннями ст.ст. 246, 248, 250
КПК. України. У процесі дослідження автором сформулював власні висновки та запропонував нову редакцію ст. 264 КПК України.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Дослідженню цього питання присвятили свої праці такі учені, як: Ю. П. Аленін,
С. А. Альперт, М. І. Бажанов, О. М. Бандурка, Ю. В. Баулін, В. П. Бож’єв, Т. Ф. Варфоломієва, П. П. Водько, В. І. Галаган,
В. Г. Гончаренко, Ю. М. Грошевий, А. Я. Дубинський, Я. П. Зейкан, В. С. Зеленецький,
О. В. Капліна, Н. С. Карпов, Є. Г. Кова89
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ленко, О. А. Кучинська, О. П. Кучинська,
Л. М. Лобойко, Є. Д. Лук’янчиков, В. Т. Маляренко, О. Р. Михайленко, М. М. Михеєнко, В. В. Молдован, В. В. Назаров,
В. Т. Нор, О. Ю. Татаров, М. А. Погорецький, В. О. Попелюшко, В. Д. Пчолкін,
Д. В. Сімонович, В. М. Тертишник,
Л. Д. Удалова, В. М. Хотенець, В. Ю. Шепітько, В. П. Шибіко, О. Г. Шило, М. Є. Шумило, О. О. Юхно, О. Г. Яновська та ін.

ми технологічними операціями, тому необхідно вести мову вже не лише про криміналістичну техніку, а й про технологію [1].
Як зазначили В. Г. Гончаренко,
В. Т. Нор, М. Є. Шумила, О. М. Бандурка,
Є. М. Блажівський, В. Я. Тацій та інші, сутність зняття інформації з електронних інформаційних систем полягає у здійсненні
на підставі ухвали слідчого судді пошуку,
виявлення і фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або
її частин, доступ до яких обмежений власником, володільцем або утримувачем системи розміщенням її у публічно недоступному
місці, житлі чи іншому володінні особи або
логічним захистом доступу, а також отримання таких відомостей без відома її власника, володільця або утримувача [2].
Проблеми процесуального порядку
зняття інформації з електронних інформаційних систем залишаються малодослідженими. Однак, дослідження цих проблем
набувають усе більшої актуальності, зростає
активність науковців у цьому напрямі.
У рамках дослідження цієї проблемиВ. В. Бірюков визначив, що комп’ютерні
технології, як сукупність методів і програмно-технічних засобів на базі комп’ютера
(ЕОМ), об’єднаних у єдиний технологічний
ланцюжок, що забезпечує збирання, обробку, збереження і передачу інформації з
метою зниження трудомісткості інформаційних процесів, а також підвищення їх надійності й оперативності [3, с. 54].
У ході цієї дискусії М. Я. Сегай зазначив,
що інформатизація судочинства має базуватися на законодавчому дозволі застосування
в кримінальному процесі інформаційних
технологій (комп’ютерної та телекомунікаційної техніки з відповідними програмними
продуктами). Це дасть змогу оптимізувати
діяльність усіх правових інституцій, що задіяні в судочинстві, зокрема органів досудового розслідування, прокуратури, судово-експертних установ, судів, установ виконання
покарань, адвокатури. Застосування інформаційних технологій у судочинстві має бути
дозволено при виконанні будь-яких процесуальних дій як у звичайному, так і в інтерактивному (дистанційному) режимі, з одночасним веденням документообігу і діловод-

Виклад основних положень
У положеннях ст. 264 КПК України
«Зняття інформації з електронних інформаційних систем» закріплено, що пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться
в електронній інформаційній системі або її
частині, доступ до електронної інформаційної системи або її частини, а також отримання таких відомостей без відома її власника,
володільця або утримувача може здійснюватися на підставі ухвали слідчого судді, якщо
є відомості про наявність інформації в електронній інформаційній системі або її частині, що має значення для певного досудового
розслідування. Не потребує дозволу слідчого судді здобуття відомостей з електронних
інформаційних систем або їх частин, доступ
до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем або не пов’язаний
із подоланням системи технічного захисту.
В ухвалі слідчого судді про дозвіл на втручання у приватне спілкування в цьому випадку додатково повинні бути зазначені
ідентифікаційні ознаки електронної інформаційної системи, у якій може здійснюватися втручання у приватне спілкування.
З дослідженого питання слід зазначити, що закріплення в КПК України цієї негласної слідчої (розшукової) дії обумовлена
сучасним розвитком цивілізації, широким
проникненням інформаційних технологій
у суспільне життя, фактично формуванням
нового типу соціальної парадигми – інформаційного суспільства, тобто ери цифрової
технології.
На думку Т. В. Авер’янової, інтеграція
в криміналістику досягнень природничих і
технічних наук, ускладнення технічних засобів, удосконалення і розвиток методик їх
застосування нерідко пов’язано зі складниÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021
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ства на паперових та електронних носіях,
з яких для учасників процесу у випадках,
передбачених процесуальним законодавством, виготовляються автентичні копії процесуальних документів [1].
Комп’ютери можуть зберігати, аналізувати, кодувати і декодувати інформацію в
такому об’ємі, що це все більше перетворює
їх на могутній і, водночас, вразливий інструмент, за допомогою якого можуть здійснюватися збір і розповсюдження інформації; віртуальний простір став самостійним
місцем існування людського інтелекту і, як
будь-яка об’єктивна реальність, породив
безліч проблем, у тому числі і правових [2].
У зв’язку з цим слід звернути увагу на
те, що сучасні технології дозволяють оперативно відстежувати діяльність злочинних
співтовариств на принципово іншому рівні.
Представляє значний практичний інтерес
досвід спецслужб США в розробці і застосуванні систем «Oasis» і «Magic Lantern» (у перекладі «Чарівний Ліхтар»), які надають можливість не тільки контролювати інформаційний обмін злочинних співтовариств, але й
негласно проникати до пам’яті комп’ютера
підозрюваних, упроваджувати в них програми-віруси, що дозволяють відстежувати
інформацію у цьому комп’ютері тощо. Magic
Lantern встановлює на комп’ютер програму, яка реєструє всі натиснення клавіш на
клавіатурі. Таким чином, з допомогою цієї
програми можна зчитувати з комп’ютерів
зашифровану інформацію. Віруси програми
Magic Lantern відсилають до підозрюваного
електронною поштою. Якщо можливо, то
це робиться від імені родича підозрюваного
або його знайомого.
На сьогодні на практиці слідчий стикається не з досконалим законодавчим регламентуванням зазначеної негласної слідчої
(розшукової) дії, а фактично лише з дозволом на її проведення. У зв’язку з цим слід
підтримати думку В. Я. Тація, що серед великих масивів інформації, що локалізуються в соціальних мережах Інтернету, може
бути отримана інформація щодо окремих
осіб, які підозрюються в підготовці та вчиненні кримінальних правопорушень, їх
зв’язків, та багато інших відомостей, що можуть сприяти вирішенню завдань досудо-

вого розслідування. Оскільки ця інформація є загальнодоступною, дозволу слідчого
судді на її пошук та фіксацію кримінальний
процесуальний закон не потребує через те,
що не відбувається обмеження приватності
[1].
Водночас, слід зауважити, що це не стосується інформації, яка передається електронною поштою чи обмінюється між користувачами Інтернету в режимі приватного спілкування. За необхідності отримання
доступу до таких відомостей слід застосовувати в передбачуваному законом порядку
при провадженні негласної слідчої (розшукової) дії, як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж.
Також, на нашу думку, дискусійною видається позиція В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора,
М. Є. Шумила, що у випадках, коли під час
досудового розслідування встановлюється,
що файловий сервер електронної інформаційної системи встановлений у публічно
недоступному місці, житлі або іншому володінні особи, але доступ до баз даних, розміщених на ньому, не захищений системами
логічного захисту доступу і можливий з робочих станцій, розташованих поза межами
місць розміщення файлових серверів електронної інформаційної системи, зняття інформації з електронних інформаційних систем або її частин також можливе без дозволу слідчого судді. Науковці зазначають, що
у цій ситуації складається тільки протокол
зняття інформації з електронних інформаційних систем з відповідними додатками до
нього [1].
У положеннях Загальної декларації прав
людини ООН, Конвенції про захист прав і
основних свобод людини законними вважаються такі обмеження права особи на приватне життя, які: визначені в законі і мають
зрозумілу правову основу; переслідують
мету, досягнення якої буде більшим благом,
ніж шкода, яка ними ж і спричиняється; діють тимчасово; застосовуються без будь-якої
дискримінації; є підконтрольними суду;
здійснюються після закріплення механізму
поновлення незаконно порушених прав та
свобод; можна оскаржити відповідно до порядку, встановленого в законі.
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Досліджуючи міжнародні критерії законних обмежень права та свободи особи у
кримінальному судочинстві, С. Ільченко зазначив, що, зважаючи на можливі негативні
наслідки, яких особа може зазнати під час
незаконного порушення її прав та свобод у
кримінальному судочинстві, наведені міжнародно-правові критерії законних обмежень
доцільно брати до уваги під час подальшого
реформування кримінального судочинства
[2], що ми підтримуємо, але вважаємо за доцільне додати, що насамперед стосується й
удосконалення чинного КПК України.
У сучасній науці кримінального процесу
набуває свого розвитку дискусія стосовно
удосконалення процесуальної регламентації
зняття інформації з електронних інформаційних систем. Зокрема, у контексті досліджуваного питання Ю. В. Лисюк зазначив,
що зняття інформації з електронних інформаційних систем або їх частин може здійснюватися шляхом отримання інформації,
що оброблялася, зберігається або зберігалася на персональному комп’ютері чи декількох персональних комп’ютерах, об’єднаних
у локальну мережу, або ж зовнішніх накопичувачах інформації, що приєднувалися до
електронних інформаційних систем [1].
Системи можуть бути локальними, у
яких усі їх компоненти (база даних, система управління базою даних, клієнтське
програмне забезпечення) знаходяться на
одному комп’ютері, і розподіленими, у
яких компоненти розподілені по кількох
комп’ютерах. Останні поділяють на файлсерверні інформаційні системи (у них база
даних знаходиться на файловому сервері, а
система управління базою даних та клієнтське програмне забезпечення - на робочих
станціях) та клієнт-серверні інформаційні
системи (база даних та система управління
нею знаходяться на сервері, а на робочих
станціях - клієнтське програмне забезпечення). Електронні інформаційні системи
можуть бути відкритими і закритими залежно від того, чи обмежується до них доступ. Обмеження доступу може здійснюватися власником, володільцем або утримувачем електронної інформаційної системи
шляхом розміщення у публічно недоступних місцях та встановлення систем логічÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

ного захисту доступу з робочих станцій
(комп’ютерів) локальної або глобальної мережі Інтернет [2].
Зняття необхідної інформації здійснюється безпосередньо шляхом фізичного доступу до носіїв фахівцями уповноважених
технічних оперативних підрозділів правоохоронних органів або шляхом відповідного програмного проникнення. Проведення
цих слідчих (розшукових) дій відбувається
негласно, у порядку, встановленому положеннями ст.ст. 246, 248, 250 КПК України.
Для здійснення таких процесуальних дій
правоохоронним органам необхідно мати у
своєму розпорядженні сучасні засоби спеціальної техніки з достатнім для проведення
негласних слідчих (розшукових) дій обсягом оперативної пам’яті для забезпечення
копіювання або збереження інформації у
процесі здійснення кримінального провадження. Для зняття ж інформації, доступ
до якої не обмежується її власником, володільцем або утримувачем і не передбачає
проникнення з подоланням окремих систем
захисту, не потрібно ухвали слідчого судді.
Відповідну інформацію для виконання завдань, які виникають під час здійснення
кримінального провадження, можна знайти
серед комп’ютерних систем та мереж відкритої інформації, а також у всесвітній мережі Інтернет. Отже, у цій частині людина
є захищеною, оскільки інформація, яка буде
отримана для забезпечення кримінального
провадження, не передбачає втручання у її
приватне спілкування, вона є загальнодоступною та відображає тільки ті відомості,
які надаються добровільно самою особою
чи знайомими особами для користування,
і вона розуміє, що нею можуть користуватися інші особи. Повертаючись до ухвали
суду, яка дає дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо зняття
інформації з електронних інформаційних
систем, необхідно наголосити, що в ухвалі
слідчого судді повинні бути чітко зазначені
ідентифікаційні ознаки електронних інформаційних систем, які підлягають обробці,
найменуванню та ін. За результатами проведених негласних слідчих (розшукових)
дій в обов’язковому порядку складається
протокол із дотриманням відповідних ви92
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мог ст.ст. 104-107, 252 та 265 чинного КПК
України.
Однак, з цього питання все ж таки виникають спірні та дискусійні питання, а саме:
чи відповідають дійсності отримані в ході
негласних слідчих (розшукових) дій документи та чи проведено самі дії з дотриманням усіх вимог чинного КПК України? Більше того, особі, яка є учасником кримінального провадження, неможливо отримати
правдиві дані щодо наявності або спростування тієї чи іншої інформації, оскільки неможливо зі стовідсотковою впевненістю зазначити, що протокол, складений після проведення негласних слідчих (розшукових)
дій, не підроблено. Тому, знову ж таки, на
перший план виходять окремі інтереси осіб,
які можуть бути зацікавленими у результатах проведення кримінального провадження, а ці питання будуть постійно виникати
та вимагати додаткового, більш глибокого
вивчення.
На сьогодні, на думку Ю. В. Лисюка, з
упевненістю вже можна зазначити про те,
що не всі дії правоохоронних органів під
час здійснення кримінальних проваджень
за чинним КПК України спрямовано на захист прав людини, хоча КПК є більш демократичним від попереднього і його основою
є захист прав людини. Але, виходячи з того,
що чинний КПК України направлено на демократизацію, потрібен усе ж таки певний
час для того, щоб людина та суспільство
направили свої зусилля на виконання вимог чинного національного законодавства,
а державні органи ефективно здійснювали
політику щодо захисту прав людини й притягнення винних до юридичної відповідальності [1].

мації з електронних інформаційних систем
проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що фактичні дані, які
мають значення для встановлення істини
у кримінальному провадженні чи забезпечення прав і законних інтересів учасників
провадження або їх безпеки і безпеки суспільства, можуть знаходитись в електронній
інформаційній системі, яка знаходяться в
певному приміщенні або місці чи в будь-якої
особи, та якщо іншим шляхом досягти виконання завдань кримінального провадження
неможливо.
У невідкладних випадках пов’язаних із
необхідністю протидії тероризму, врятуванням життя, честі, гідності і здоров’я людини, захисту її прав та свобод чи для забезпечення особистої і суспільної безпеки, коли
зволікання з проведенням слідчої (розшукової) дії може призвести до втрати важливих
доказів, зняття інформації з електронних
інформаційних систем проводиться без дозволу слідчого судді із погодженням з прокурором, але з наступним повідомленням
слідчого суддю в добовий строк про проведену слідчу (розшукову) дію та її результати.
На ухвалу слідчого судді про відмову в проведенні зняття інформації з електронних
інформаційних систем протягом трьох діб з
дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до апеляційного суду».
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Висновки
Враховуючи, що досліджена негласна
слідча (розшукова) дія є новою і немає сталої практики її застосування, а детальна регламентація її проведення може мінімізувати можливі помилки, виходячи із загальних
вимог, що пред’являються до інституту негласних слідчих (розшукових) дій, пропонуємо ст. 264 КПК України «Зняття інформації з електронних інформаційних систем»
викласти в такій редакції: «Зняття інфор93
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of these investigative (search) actions occurs
secretly, in the order established by provisions
of Art. 246, 248, 250 KPK of Ukraine. In the
course of the research the author formulated
his own conclusions and proposed a new version of Art. 264 of the Criminal Procedure
Code of Ukraine «Withdrawal of information
from electronic information systems is carried
out in cases where there are sufficient grounds
to believe that factual data relevant to establishing the truth in criminal proceedings or
ensuring the rights and legitimate interests of
participants or their safety and security of society may be in electronic information system,
which are located in a certain room or place or
in any person, and if it is otherwise impossible
to achieve the tasks of criminal proceedings.
In urgent cases related to the need to combat terrorism, save lives, honor, dignity and
human health, protect human rights and freedoms or to ensure personal and public safety,
when delays in the conduct of investigative
(search) action may lead to the loss of important evidence, withdrawal of information from
electronic information systems is carried out
without the permission of the investigating
judge in agreement with the prosecutor, but
with the subsequent notification of the investigating judge within a day about the investigative (search) action and its results. An appeal
may be lodged with the appellate court against
the decision of the investigating judge on the
refusal to withdraw information from electronic information systems within three days from
the date of its issuance by the prosecutor».

Kushpit Volodymyr
INTERFERENCE IN PRIVATE COMMUNICATION BY REMOVAL
INFORMATION FROM ELECTRONIC
INFORMATION SYSTEMS
The article investigates and analyzes the effectiveness of the covert investigative (search)
action “Removal of information from electronic information systems.” It is determined
that it does not require the permission of the
investigating judge to obtain information from
electronic information systems or parts thereof, access to which is not restricted by their
owner, possessor or holder or is not related to
overcoming the technical protection system.
Attention is drawn to the fact that modern
technologies allow you to quickly monitor the
activities of criminal communities at a fundamentally different level. The experience of the
US intelligence services in the development
and use of systems “Oasis” and “Magic Lantern” (translated as “Magic Lantern”), which
provide an opportunity not only to control the
information exchange of criminal communities, but also to secretly penetrate into the computer memory of suspects, implement viruses
in them that allow you to track information
on this computer. It is determined that the removal of the necessary information is carried
out directly by physical access to the media by
specialists of authorized technical operational
units of law enforcement agencies or by appropriate software penetration. Carrying out
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Постановка проблеми
З часу здобуття Україною незалежності
пріоритетною проблемою правової думки
є захист прав, свобод та законних інтересів
людини. Особливого специфічного змісту і
значення це питання набуває у сфері кримінального судочинства. Очевидним є також
те, що в умовах євроінтеграції України цей
аспект користується підвищеною увагою з
боку міжнародних інституцій, оскільки сьогодні урядом нашої країни ратифіковано
значний масив міжнародно-правових актів
у сфері захисту прав і свобод людини.

Статтю присвячено дослідженню питання застосування міжнародних правових стандартів під час досудового розслідування. Під час написання статті авторка
з’ясувала, що реалії, у яких знаходиться
Україна у зв’язку з європейською інтеграцією та приведенням кримінального процесуального законодавства до норм і принципів
міжнародно-правових актів, викликають
необхідність переосмислення багатьох положень кримінального процесу. Адже захист
прав, свобод та законних інтересів особи, а
також суспільства та держави від кримінальних правопорушень у сучасних умовах
неможливо забезпечити без ефективного
дотримання європейських та міжнародних
стандартів кримінального судочинства, а
їх імплементація у вітчизняне законодавство є особливо необхідною. Відтак посилення процесуальних гарантій реалізації прав,
свобод і законних інтересів особи в кримінальному провадженні, а також удосконалення регулювання кримінальної процесуальної діяльності не може здійснюватися у
відриві від загальновизнаних міжнародних
правових стандартів і практики ЄСПЛ
як регулятора правових елементів підтримання правопорядку, охорони миру та безпеки людства. У процесі дослідження автор
сформулювала власні висновки.
Ключові слова: права, свободи, законні
інтереси, кримінально-процесуальна діяльність, міжнародно-правові стандарти.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій
На різних етапах розвитку кримінального процесу питанням запровадження міжнародних правових стандартів у вітчизняне
кримінальне процесуальне законодавство
присвятили свої праці С. Є. Абламський,
Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. Т. Маляренко, М. М. Михеєнко, В. Т. Нор, М. А. Погорецький, Д. В. Сімонович, В. Г. Уваров,
Л. Д. Удалова, Т. Г. Фоміна, О. О. Юхно та
багато інших провідних учених. Проте після набрання чинності КПК України 2012
року це питання дістало новий вектор свого розвитку й дослідження, адже на законодавчому рівні визначено, що кримінальне
процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Зважаючи на
це, у наш час усе частіше національні суди
під час постановлення ухвал і винесення ви95
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років спираються на практику цього міжнародного судового органу, юрисдикція якого
поширюється на всі держави-члени Ради
Європи, що ратифікували Конвенцію про
захист прав людини і основоположних свобод. Не є винятком також Україна.

правових механізмів захисту прав, свобод
та законних інтересів особи неможливе без
урахування загальновизнаних міжнародноправових стандартів і принципів у цій сфері.
Саме тому, на наше переконання, подальше
вдосконалення кримінального процесуального законодавства України, впровадження
нових інститутів має відбуватися не інакше
як з урахуванням загальновизнаних європейських стандартів і принципів здійснення кримінального судочинства. Тож, безумовно, на цьому історичному етапі розвитку
нашої держави порушене питання вимагає
осмислення сутності та правової природи
міжнародно-правових стандартів захисту
особи в кримінальному процесі.
З огляду на пріоритетність окресленого
напряму, наразі Україна активно підтримує
міжнародне співробітництво з членами європейської спільноти у різних сферах діяльності, що вимагає постійного приєднання
до чинних багатосторонніх міжнародних
договорів. На цій основі здійснюється приведення національного законодавства у відповідність до загальновизнаних норм і стандартів. Зокрема, це стосується кримінального процесу України, що є специфічним
видом діяльності уповноважених службових
осіб, які в межах і порядку, передбачених
законом, можуть застосовувати правообмежувальні заходи (затримання, привід, тимчасове вилучення, арешт майна, обрання
запобіжних заходів тощо).
Більше того, в умовах концептуального реформування національного законодавства потреба зосередження уваги на
обов’язковості впровадження міжнародноправових стандартів захисту прав і свобод
особи в кримінальному процесі, як ніколи
раніше, стає актуальною для нашої держави. Відтак існує потреба привернути увагу
практиків і законотворців до цієї проблеми
з метою спонукання їх до формування відповідної концепції вдосконалення законодавства. Отже, позитивний досвід міжнародного співробітництва свідчить про те,
що побудова нормальних відносин з іншими державами базується на теорії і практиці
міжнародного права та обумовлює необхідність створення добре налагодженого державного механізму правового регулювання.

Виклад основних положень
У контексті дослідженого питання
О. В. Капліна цілком доречно зазначила, що
реформування національного законодавства неможливе без урахування відповідного досвіду міжнародної спільноти. Ставши
на демократичний шлях розвитку і визначивши як завдання побудову правової держави, Україна повинна сприйняти глибоко
гуманістичні цінності, що набули статусу
загальновизнаних норм і стандартів, та імплементувати найпрогресивніші з них у свою
правову систему [1].
Отже, нові реалії, у яких знаходиться
Україна у зв’язку з європейською інтеграцією та приведенням кримінального процесуального законодавства до норм і принципів
міжнародно-правових актів, викликають необхідність переосмислення багатьох положень кримінального процесу. Адже захист
прав, свобод та законних інтересів особи,
а також суспільства та держави від кримінальних правопорушень у сучасних умовах
неможливо забезпечити без ефективного
дотримання європейських та міжнародних
стандартів кримінального судочинства, а їх
імплементація у вітчизняне законодавство
є особливо необхідною. Відтак посилення
процесуальних гарантій реалізації прав,
свобод і законних інтересів особи у кримінальному провадженні, а також удосконалення регулювання кримінальної процесуальної діяльності не може здійснюватися у
відриві від загальновизнаних міжнародних
правових стандартів і практики ЄСПЛ як
регулятора правових елементів підтримання правопорядку, охорони миру та безпеки
людства [2, с. 48].
Сьогоденні проблеми і вимоги, які стоять перед Україною у зв’язку з інтеграційними процесами, свідчать про те, що захист
прав, свобод і законних інтересів особи набуває все більшого значення. За таких умов
розроблення і практичне втілення дієвих
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Від цього напряму державного управління
залежить ефективність імплементації норм
міжнародного права як у сфері взаємовідносин між державами, так і при їх реалізації
відповідно до норм національного законодавства [3]. Вказане також обумовлено взятими Україною зобов’язаннями щодо забезпечення захисту прав і свобод людини в
повному обсязі, а у разі їх порушення створення всіх умов для поновлення. І, як слушно зауважив М. Орзіх, конституційні права
і свободи людини не можуть бути вужчими
за змістом від міжнародно-правових стандартів, і до цього повинні прагнути всі народи [4, с. 8]. У цьому відношенні слід відзначити вимоги ст. 22 Конституції України,
згідно з якими при прийнятті нових законів
або внесенні змін до чинних не допускається звуження змісту та обсягу чинних прав і
свобод.
Таким чином, реформування правової
системи України пов’язано з утвердженням
ефективних правових інститутів, які б гарантували розвиток нашої держави як соціальної, демократичної та правової.
Слід взяти до уваги те, що міжнародноправові стандарти кримінального судочинства мають важливе значення не лише для
теорії права, а й для правозастосовної діяльності. По-перше, аргументуючи та приймаючи свої рішення на підставі таких стандартів, державні органи та посадові особи реалізують конституційні положення з питань
застосування міжнародних договорів, які є
частиною національного законодавства. Подруге, застосування загальновизнаних міжнародних стандартів захисту прав і свобод
людини є свідченням формування нової правової системи, у якій, дійсно, права і свободи кожної людини та їх гарантії визначають
зміст і спрямованість діяльності держави.
По-третє, формування суддівської позиції
на основі міжнародно-правових стандартів
захисту прав і свобод людини сприяє довірі
з боку громадян, які очікують на радикальні
зміни у цій сфері.
Аналізуючи систему універсальних міжнародних правових актів щодо протидії
катуванням та іншим формам негуманного
поводження з людиною, Є. Б. Тітов зазначив, що із середини XX-го століття чимало

зусиль було витрачено державами на розроблення та реалізацію міжнародних стандартів захисту прав людини. Ці зусилля знайшли свій прояв у формуванні масштабної
системи таких стандартів. Учений відзначив, що така система включає норми універсального, регіонального, субрегіонального
та локального характеру, які органічно доповнюють, підсилюють, а іноді й дублюють
одна одну, формуючи тим самим ефективний міжнародно-правовий механізм забезпечення, захисту і відновлення основоположних прав і свобод людини [5, с. 387].
Як свідчить досвід провідних країн
(США, Німеччина, Франція, Великобританія тощо), процес імплементації міжнародно-правових стандартів захисту прав і свобод людини у національне законодавство
не відбувається відразу, адже це явище не
миттєвого характеру. Для цього процесу потрібен тривалий час.
У цілому видається можливим стверджувати, що з прийняттям КПК України
доктрина кримінального процесу та правозастосовна практика отримали низку новел,
однією з яких стало запровадження положення щодо застосування в кримінальному
провадженні практики Європейського суду
з прав людини.
Аналізуючи діяльність Європейського
суду з прав людини, А. Столітній вказує, що
у своїх рішеннях ЄСПЛ конкретизує і деталізує норми Конвенції і протоколів до неї,
розкриває зміст правових оціночних понять
і формулює правові позиції, при цьому застосування юридичних норм охоплює три
питання: юридичний аналіз конкретних
випадків, які підлягають вирішенню, тлумачення Конвенції і протоколів, їх послідовний логічний розвиток. Автор звертає
увагу на останній елемент процедури правозастосування, який свідчить про те, що Європейський суд виходить за межі конкретної справи, яка ним розглядається по суті,
розробляючи в таких процедурах висновки,
котрі є зразками для інших аналогічних випадків та отримують визнання як належне
регулювання спірних кримінальних процесуальних правовідносин [6, с. 27]. З приводу
вказаного зауважимо, що яскравим прикладом є позиція ЄСПЛ, викладена у Рішенні
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«Бендерський проти України», де Суд підкреслює, що право на захист випливає з
права на справедливий судовий розгляд.
Цей висновок Суд робить, враховуючи ті
обставини, що національні судові органи не
надали особливої та чіткої реакції щодо обґрунтованих доводів особи, що зумовило незабезпечення права на справедливий судовий розгляд [7, с. 310]. І, як цілком слушно
з цього питання зауважив С. Д. Шаталюк,
норма ч. 3 ст. 6 Конвенції оперує саме терміном «право на захист», а не «право на юридичну допомогу» [1].
Ми цілком підтримуємо таку позицію,
оскільки в правовій європейській країні,
якою прагне стати України, кожний суддя
має бути професіоналом своєї справи, а при
постановленні ухвали чи винесенні вироку за можливості посилатися на відповідну
практику ЄСПЛ. Така власна обізнаність
додатково буде свідчити про справедливість, обґрунтованість та вмотивованість як
власної позиції судді, так і прийнятого ним
рішення, що, у свою чергу, мінімізує сумніви
в його об’єктивності, а отже, підвищить авторитет судової гілки влади загалом.
Водночас, як констатував О. О. Юхно, законодавцем так і не було ліквідовано низку
інститутів (наприклад, депутатської недоторканності), що не може не вплинути на
ефективність роботи правоохоронних органів, а також своєчасну протидію корупції
в державі. Сучасні умови протидії та запобігання злочинності вимагають від слідчого
дедалі більшої професійної майстерності.
Незважаючи на прийняття КПК України,
питання подальшого удосконалення і демократизації досудового розслідування вирішуються дуже повільно. Це, передусім,
пояснюється відсутністю єдиної концепції
щодо його реформування, яка має будуватися на професійно напрацьованих науковцями і практиками обґрунтованих засадах,
що випливають з пізнаної реальної дійсності
суспільних відносин, а також із позитивних
факторів у практиці функціонування вітчизняних і зарубіжних процесуальних інститутів [8, с. 164].
На нашу думку, новелізація щодо застосування практики ЄСПЛ призвела до того,
що сучасна парадигма захисту прав, свобод
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

і законних інтересів особи в міжнародному
вимірі значно зросла. Так, ч. 2 ст. 8 КПК
України передбачено, що принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики
Європейського суду з прав людини. У свою
чергу, у ч. 5 ст. 9 КПК України закріплено,
що кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням
практики Європейського суду з прав людини. Отже, буквальне тлумачення змісту
наведених положень дає змогу зазначити,
що застосування практики ЄСПЛ стосується лише засади верховенства права та законності, адже в інших двадцяти засадах
(глава 2 КПК України) іншого не передбачено. Проте зрозуміло, що законодавець не
обмежився застосуванням практики ЄСПЛ
лише стосовно вказаних двох засад. Тому,
усвідомлюючи той факт, що захист особи,
охорона прав, свобод та законних інтересів
особи у кримінальному провадженні є першочерговим завданням, законодавцю слід
було закріпити окрему засаду стосовно застосування практики ЄСПЛ у кримінальному провадженні.
Водночас, згідно з ч. 2 ст. 1 КПК
України, міжнародні договори, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є однією зі складових частин
кримінального процесуального законодавства України. Разом із тим, відповідно до
ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною
національного законодавства України.
У контексті розгляду питань реалізації
рішень Європейського суду з прав людини
та норм міжнародно-правових актів у кримінальному процесі України В. Г. Уваров зазначає, що під правовою дефініцією «загальновизнаний міжнародно-правовий стандарт» слід розуміти норми та принципи, закріплені в міжнародно-правових актах, що
мають обов’язковий або рекомендаційний
характер для держав-членів, що ратифікували міжнародний договір, а також містять
відповідні критерії, якими вони зобов’язані
керуватися під час законотворчої діяльності
при удосконаленні національного законодавства [9].
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кретизовані в національних правових системах [11].
М. В. Гузела тлумачить зміст міжнародних стандартів забезпечення прав підозрюваного як закріплення певної мінімальної
кількості (об’єму) прав особи, які в разі настання певних умов є найбільш незахищеними в процесі здійснення кримінального
провадження. При цьому, як зауважує дослідник, такі умови можуть виникнути, здебільшого, в процесі затримання підозрюваного або ж тримання його під вартою. Учений підкреслює, що в багатьох міжнародно-правових актах, які закріплюють права
осіб, щодо яких здійснюється кримінальне
переслідування, певні їх норми прямо чи
опосередковано врегульовують можливість
забезпечення прав підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, а також
закріплюють певні гарантії реалізації підозрюваним своїх процесуальних прав [12, с.
189].
Узагальнюючи точки зору щодо визначення поняття «міжнародний стандарт»,О. В. Капліна зазначила, що одні вчені тлумачать його як своєрідний кодекс прав людини в міжнародному праві, інші вважають,
що міжнародні стандарти в галузі прав людини – це міжнародно-правові, тобто такі,
що випливають з норм міжнародного права, обов’язки держав, треті стверджують,
що права людини неможливо імпортувати,
оскільки в кожному суспільстві вони мають специфіку, а змісту й духовності вони
набувають у державному відокремленому
суспільстві. Також дослідниця вказує на існування думки, згідно з якою, незважаючи
на встановлення основних прав, свобод і
обов’язків громадян найвищими органами
державної влади у формі конституційного закону, вони не можуть бути вужчими
за змістом від міжнародно-правових стандартів. З огляду на різноманіття позицій,
учена підтримала думку вчених, згідно з
якою стосовно кримінального процесу міжнародно-правові стандарти – це норми, які
базуються на загальних принципах міжнародного права і регулюють відносини, що
складаються у ході їх реалізації у різних
сферах кримінального судочинства [13,с. 225].

Дещо схожу наукову позицію висловила і М. Г. Моторигіна, зокрема, про те, що
загальновизнані принципи міжнародного
права у сфері кримінального судочинства
– це історично обумовлені, визнані світовою спільнотою основоположні засади, що
знайшли своє відображення у міжнародноправових актах (договорах, статутах, деклараціях тощо), є обов’язковими або рекомендаційними для виконання чи дотримання
та запровадження у національну правову
систему держав учасниць [10, с. 208].
З наведеними трактуваннями повною
мірою важко погодитися, оскільки, поперше, сьогодні у світі не має жодного міжнародно-правового акта, який був би ратифікований усіма державами. По-друге,
вважаємо, що тільки норми-принципи є
обов’язковими для виконання, що випливає із закріпленого в ст. 53 Віденській конвенції про право міжнародних договорів
терміна «імперативна норма міжнародного права», тобто норма, що приймається і
визнається міжнародним співтовариством
держав у цілому, а відхилення від її виконання є недопустиме, і яка може бути змінена лише наступною нормою загального
міжнародного права, що носила б такий
же характер. Усі інші норми міжнародноправових актів мають лише рекомендаційний характер і, по-перше, спрямовані на
оптимізацію та вдосконалення чинного національного законодавства; по-друге, є орієнтиром при формуванні та запровадженні
нових положень; по-третє, встановлюють
межі втручання у приватне життя, застосування примусу та обмеження прав і свобод
людини.
У контексті розгляду процесуального
становища потерпілого під час досудового
розслідування М. І. Тлепова надала власне
бачення щодо поняття міжнародних стандартів захисту прав потерпілого, під якими
запропонувала розуміти закріплену в джерелах міжнародного права систему норм і
принципів, що на основі загальновизнаних
уявлень про права особи встановлює права
потерпілого та умови їх обмеження, механізми і гарантії реалізації таких прав, що з
урахуванням особливостей порядку правового регулювання мають бути втілені й кон99
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Аналізуючи аспекти правозастосування
положень нормативних документів, що закріплюють міжнародні правові стандарти
прав і свобод людини, К. С. Тищенко зауважив, що поняття міжнародно-правових
стандартів у галузі прав людини пов’язане
з категорією загальновизнаних принципів
і норм міжнародного права. Однак у практичному аспекті вказаної категорії спостерігаються певні складності застосування
загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, тому що вони не закріплені
в якомусь єдиному міжнародно-правовому
акті [14, с. 330]. Таку думку слід підтримати, оскільки, дійсно, міжнародні правові
стандарти захисту прав і свобод людини
розпорошені у досить великій кількості документів. І це є цілком виправдана закономірність, адже кожного для в цивілізованій,
демократичній, правовій державі відбувається розвиток суспільних відносин, що потребує забезпечення їх захисту.
Як підкреслює С. Є. Щирба, в 1998 році
Міжнародною Амністією у Лондоні були
розроблені «Десять правозахисних стандартів для правоохоронних органів». Ці правила засновані на стандартах ООН до правоохоронних органів кримінальних процедур
та правах людини, суть яких полягає в наступному: 1) кожна людина має право на
рівний захист закону, без дискримінації за
будь-якими ознаками, особливо від насильства та загроз. Особливу увагу слід приділяти вразливим групам населення – дітям,
людям похилого віку, жінкам,біженцям,
переселенцям та представникам меншин;2) спрямованість на прояв співчуття та поваги до всіх жертв злочинств, на охорону їх
безпеки та приватного життя; 3) незастосування сили, за винятком тих випадків, коли
вони суворо необхідні та у мінімально необхідному обсязі; 4) уникнення застосування
сили проти незаконних, але мирних зібрань.
Розганяючи зібрання із застосуванням насильства, силу слід застосувати у мінімальному обсязі; 5) смертоносну силу слід застосувати лише там, де це абсолютно неминуче,
щоб врятувати своє життя або життя інших
людей; 6) арешт, який має здійснюватися
на достатніх підставах та у відповідності із
законними процедурами арешту. ВажлиÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

во прослідкувати, щоб усі затримані незабаром після арешту отримали можливість
зв’язатися із родичами та юристом, а також
отримати необхідну медичну допомогу;7) гуманне поводження з усіма затриманими;
8) недопустимість здійснення позасудових
страт чи зникнень; 9) накази щодо здійснення дій, передбачених у 8 пункті, виконанню
не підлягають; 10) про всі порушення цих
основних стандартів слід повідомляти керівництво та прокуратуру [15, с. 165].
Аналітичний огляд чинних теоретичних
поглядів на трактування поняття «міжнародні-правові стандарти захисту прав і свобод людини» дає можливість визначити, що
вони розглядаються як багатоаспектне правове явище, а саме як: а) правовий інститут;
б) гарантія проти необґрунтованого порушення прав і свобод людини; в) гарантія захисту порушених прав і свобод людини.
Ураховуючи наведені наукові позиції,
на нашу думку, під міжнародно-правовими
стандартами захисту прав і свобод людини
слід розуміти закріплені в загальновизнаних нормативних актах вихідні положення,
якими встановлені основі й невід’ємні права
і свободи людини, захист яких є обов’язком
держави, що ратифікувала відповідний міжнародний договір. Однак вважаємо, що
трактування цього поняття здебільшого є
умовним, оскільки сьогодні у світі прийнято
значну кількість міжнародних договорів, які
ратифіковані не всіма державами або ж ратифіковані в певній частині чи з певними застереженнями. При цьому вони справляють
суттєвий вплив на формування національного законодавства.
Аналіз міжнародних правових актів дозволяє класифікувати міжнародні-правові
стандарти у сфері кримінальної юстиції на
такі основні категорії: – стандарти здійснення кримінального переслідування відносно
особи; – стандарти реалізації права на захист потерпілим як стороною, що зазнала
неправомірного порушення прав та свобод,
законних інтересів унаслідок вчинення відносно неї злочинів; – стандарти забезпечення прав і свобод особи, щодо якої здійснено кримінальний процесуальний примус
(затримання, привід, арешт майна, обшук
тощо).
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Висновки
Вважаємо, що основними напрямами
подальших теоретичних досліджень проблем запровадження міжнародно-правових
стандартів захисту прав і свобод особи в
кримінальному провадженні повинні бути:
1) розроблення відповідної концепції запровадження міжнародно-правових стандартів
захисту особи, охорони її прав, свобод та
законних інтересів у кримінальному провадженні; 2) визначення теоретико-правових засад забезпечення прав і свобод особи
у кримінальному провадженні через призму міжнародно-правових стандартів; 3) визначення шляхів підвищення ефективності процесуального механізму застосування
міжнародно-правових стандартів захисту
прав і свобод особи у кримінальному провадженні з обов’язковим урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
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Tsyliuryk Inna
CURRENT ISSUES OF APPLICATION
OF INTERNATIONAL LEGAL
STANDARDS DURING THE PRE-TRIAL
INVESTIGATION
The article is devoted to the study of the application of international legal standards during the pre-trial investigation. While writing
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the article, the author found that the realities
in which Ukraine finds itself in connection with
European integration and bringing criminal
procedure legislation to the norms and principles of international law, necessitate a rethinking of many provisions of the criminal process.
After all, the protection of the rights, freedoms
and legitimate interests of the individual, as
well as society and the state from criminal offenses in modern conditions can not be ensured without effective compliance with European and international standards of criminal
justice, and their implementation in domestic
law is especially necessary. Therefore, strengthening procedural guarantees for the realization
of rights, freedoms and legitimate interests of a
person in criminal proceedings, as well as improving the regulation of criminal proceedings
cannot be carried out in isolation from generally accepted international legal standards and
practice of the ECtHR as a regulator of legal
elements. In the course of the research the author formulated his own conclusions
Today’s problems and demands facing
Ukraine in connection with the integration process show that the protection of the rights, freedoms and legitimate interests of the individual
is becoming increasingly important. Under
such conditions, the development and practical
implementation of effective legal mechanisms
to protect the rights, freedoms and legitimate
interests of the individual is impossible without
taking into account generally accepted international legal standards and principles in this
area. That is why, in our opinion, further improvement of the criminal procedural legislation of Ukraine, the introduction of new institutions should take place only in accordance
with generally accepted European standards
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and principles of criminal justice. So, of course,
at this historical stage of development of our
state, the issue raised requires understanding
the nature and legal nature of international
legal standards for the protection of the individual in criminal proceedings.
Given the priority of this area, Ukraine is
currently actively supporting international
cooperation with members of the European
community in various fields, which requires
permanent accession to existing multilateral
international agreements. On this basis, the national legislation is brought into line with generally accepted norms and standards. In particular, this applies to the criminal process in
Ukraine, which is a specific type of activity of
authorized officials who, within the limits and
in the manner prescribed by law, may apply restrictive measures (detention, pretext, seizure,
seizure of property, election of precautionary
measures, etc.).
It is concluded that the main directions of
further theoretical research on the implementation of international legal standards for the
protection of human rights and freedoms in
criminal proceedings should be: 1) development of an appropriate concept for the implementation of international legal standards for
protection criminal proceedings; 2) determination of theoretical and legal bases of ensuring
the rights and freedoms of a person in criminal proceedings through the prism of international legal standards; 3) identification of ways
to increase the effectiveness of the procedural
mechanism for the application of international
legal standards for the protection of individual
rights and freedoms in criminal proceedings,
with due regard for the case law of the European Court of Human Rights.
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У статті аналізуються особливості реалізації принципу самовизначення народів,
який відомий ще з періоду деколонізації, втім,
він не втратив своєї значимості, актуальності та є одним із ключових принципів міжнародного права і водночас одним із проблемних
питань у частині його реалізації. У сучасному
світі широкого розповсюдження набули сепаратистські прояви, які, власне, посилаються
на право вільно визначати свій політичний
статус. Принципу самовизначення народів
«протистоїть» принцип територіальної цілісності та непорушності кордонів, який стоїть на захисті суверенітету держави.
Непоодинокими є випадки, коли окремі
етноси чи народи, для посилення своєї автономії, посилаючись на принцип самовизначення, виходять за межі системи дозволів,
порушуючи при цьому норми національного та міжнародного законодавства. А тому
вкрай важливим є визначення цієї межі дозволеності, щоб відповідне право народів на
самовизначення не «переростало» у бажання
зруйнувати політичну, культурно-національну та економічну єдність держави.
Встановлено, що при реалізації права народів на самовизначення повинні дотримуватись чіткі правові умови, які базуються на
конституційних засадах. У той же час прояви сепаратизму виходять за межі правового
поля та нерідко здійснюються із застосуванням насильства. При цьому нехтуються інтереси інших націй та створюються умови
для національної ворожнечі.

Ключові слова: принцип самовизначення
народів, принцип територіальної цілісності
держави, захист національних меншин.
Постановка проблеми
На сучасному етапі розвитку міжнародних
відносин більшість політичних конфліктів у
світі мають певну, хоч і формальну, юридичну основу. Порушення тих чи інших договорів або домовленостей, двозначне трактування положень таких документів є приводом
до ескалації напруженості. У цьому контексті
тлумачення змісту та реалізація в практичній
площині принципу народів на самовизначення стає надзвичайно зручним інструментом
для зацікавлених у конфлікті сторін [1, с.18].
Принцип самовизначення народів, як такий, відомий ще з періоду деколонізації (процес надання повного суверенітету окремим
колоніям, підмандатним територіям). Втім,
він не втратив своєї значимості та актуальності
та є одним із ключових принципів міжнародного права та водночас одним із проблемних
питань у частині його реалізації. У сучасному
світі широкого розповсюдження набули сепаратистські прояви, які власне посилаються на
право вільно визначати свій політичний статус. Водночас принципу самовизначення народів «протистоїть» принцип територіальної
цілісності та непорушності кордонів, який стоїть на захисті суверенітету держави. Враховуючи сучасні реалії ідеї, щодо відокремлення можуть виходити не безпосередньо від окремого
народу, а нав’язуватися ззовні. У науковій літературі з цього приводу Б.Вітошинський писав
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наступне: «Ідея самовизначення народів не є
нова і її в засаді загально прийнято. Але практика виявила, що те підставове право часто не
є респектоване тою стороною, яка тратить на
зміні сучасного стану. На факт створення ряду
вільних держав, наприклад в Африці, склалися різні фактори, від пробудження національної свідомості, чи радше зродження бажання
у населення жити вільним життям, до такого
фактора, як політичний тиск СССР, який бачив у позбавленні західних держав їхніх колоній ослаблення» [2, с.163]. Непоодинокими є
випадки, коли окремі етноси чи народи, для
посилення своєї автономії, посилаючись на
принцип самовизначення, виходять за межі
системі дозволів, порушуючи при цьому
норми національного та міжнародного законодавства. А тому вкрай важливим є визначення цієї межі дозволеності, щоб відповідне право народів на самовизначення не
«переростало» у бажання зруйнувати політичну, культурно-національну та економічну
єдність держави.
Стан теоретичного дослідження
Питання реалізації принципу самовизначення народів знайшли своє відображення у працях Б.В. Бабіна, М.О. Баймуратова, О.Р.Дашковської, О.В. Задорожного,
О.В.Киртлюка, Т.П. Косюка, М.О. Кучинського, О.О. Мережка, П.О. Рабіновича, С.В. Соколовського, Б.Ю. Чернікова та інших. Цими
вченими розглядалися питання реалізації
означеного принципу, а також його співвідношення з принципом територіальної цілісності
та непорушності кордонів. У той же час досі
не виокремлено чітких ознак, на підставі яких
можна відрізняти право народу на самовизначення від суспільно небезпечного поняття сепаратизму, яке суперечить нормам національного та міжнародного законодавства.
З огляду на зазначене метою цієї статті є
вивчення особливостей реалізації принципу
самовизначення народів.
Виклад основних положень
За твердженням В.Колісника «процес здобуття незалежності та реалізації права на самовизначення досить складний і для кожної нації (народу) є своєрідним, особливим. У кожної
нації (народу) свій історичний шлях здобуття
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

незалежності та реалізації права на самовизначення. Одні нації (народи) мали в минулому
власну державу чи окремі елементи державної
організації і тепер прагнуть її відновити (як,
наприклад, Тибет). Інші нації (народи) раніше не мали своєї держави, але вже усвідомили
свою самобутність, неповторність, спільність
інтересів і прагнуть до створення національної
держави. Але всі вони мають однакове право
на самовизначення» [3, с.36].
У Декларації про принципи міжнародного права, які стосуються дружних відносин і
співробітництва між державами відповідно до
Статуту Організації Об’єднаних Націй від 24
жовтня 1970 р. зазначено, що всі народи мають право вільно визначати свій політичний
статус і здійснювати економічний, соціальний і культурний розвиток, і кожна держава
повинна поважати це право. Формами здійснення народом права на самовизначення є
створення суверенної і незалежної держави,
вільне приєднання до незалежної держави
або об’єднання з нею, або встановлення іншого політичного статусу, вільно визначеного
народом [4]. Схожі положення також передбачені і в інших міжнародних документах,
таких як: Декларація Організації Об’єднаних
Націй про права корінних народів від 13 вересня 2007 р., Декларація про надання незалежності колоніальним державам та народам
від 14 грудня 1960 р., Міжнародний пакт про
громадянські і політичні права від 23 березня
1976 р., Заключний акт Наради з безпеки та
співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 р.,
Міжнародний пакт про економічні, соціальні
і культурні права від 3 січня 1976 р. Разом із
тим, у Резолюції №1832, прийнятій 4 жовтня
2011 р. на засіданні Парламентської Асамблеї
Ради Європи, вказується, що право етнічних
меншин на самовизначення не передбачає автоматичного права на відділення, а в першу
чергу, має бути реалізовано методом захисту
прав меншин [5].
У теорії міжнародного права суть принципу самовизначення зводиться до необхідності
більшості поважати права меншості у складі
одного утворення. А тому самовизначення
сприймають як антиколоніальний принцип,
такий, що заперечує зовнішню окупацію, гарантує всім етнічним групам та іншим народам доступ до управління державою [1, с.18-
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19]. Не випадково окремими теоретиками
обстоюється позиція, що аналізований принцип не можна розглядати поза колоніальним
контекстом, оскільки в інших випадках, у тому
числі всіх сучасних конфліктах на цьому підґрунті, реалізація означеного права суперечитиме принципу територіальної цілісності та
непорушності кордонів [6, с. 1].
У науковій літературі самовизначення як
таке умовно поділяють на два різновиди: зовнішнє та внутрішнє. Так, зовнішнє полягає в
тому, що кожен народ, тобто населення будьякої країни в цілому, має право не піддаватися втручанню ззовні при реалізації своїх політичних, економічних і соціальних завдань. Що
стосується колоніальних народів (населення
колоній), то зовнішнє самовизначення означає, що колонії мають право відділитися від
метрополії і стати незалежними та суверенними державами [7, с.709]. Натомість, внутрішнє
самовизначення полягає у праві брати участь в
управлінні державою, не піддаватися дискримінації в контексті доступу до її керівництва,
а також не бути дискримінованими будь-яким
чином [1, с. 19].
У той же час у науковій літературі окремими вченими ставиться під сумнів доцільність
існування принципу самовизначення народів. Скажімо, С.В. Чешко наводить з цього
приводу наступні аргументи: по-перше, відсутні чіткі та однозначні міжнародно-правові
норми, які б розтлумачували та реалізовували
таке право; по-друге, немає чітких критеріїв,
які б визначали суб’єкти, що мають право на
етнополітичне самовизначення; по-третє, немає безперечних, з точки зору демократичних
принципів, процедур здійснення цього права;
по-четверте, немає способів спільних етнічних
самовизначень з іншими правовими нормами, які б забезпечували підтримку політичної світової безпеки та інтереси інших етносів
[8]. Очевидно, що принципом самовизначення народів нехтувати не слід, оскільки з його
урахуванням відбувся розпад Російської, Австро-Угорської та Османських імперій. Окрім
того, вільне облаштування свого громадського
чи політичного життя є невід’ємним правом
будь-якої спільноти. Втім при реалізації цього
права виникають численні труднощі, які нерідко складно вирішити і дати належну правову оцінку. Так, за твердженням М.Б. Сти-

ранки, самопроголошення так званих «ЛНР»
та «ДНР», анексія Російською Федерацією
АРК у засобах масової інформації трактують
по-різному: від спроби реалізації права народів на самовизначення, націоналізму до сепаратизму, тероризму. Таке різноголосся щодо
оцінки, на думку цього автора, пов’язане не
лише із приналежністю тих чи інших осіб до
відповідної сторони конфлікту, а також із відсутністю єдиного правового підходу [9, с.8].
У теорії міжнародного права, за твердженням Т.Цимбрівського, спостерігається ідея
примату принципу територіальної цілісності
та непорушності кордонів над принципом самовизначення народів, незважаючи на те, що
всі принципи мають однакову юридичну силу.
У той же час це не означає абсолютної заборони здійснення територіальних змін на підставі
права на самовизначення народів. Усе частіше практики намагаються виокремити певні
умови, за наявності яких народ вправі реалізувати своє право на самовизначення всупереч
принципу територіальної цілісності та непорушності кордонів, а зокрема: коли мова йде
про дискримінацію, геноцид, етнічні чистки,
порушення внутрішнього самовизначення. У
таких випадках виникає право «захисної сецесії» [10, с. 76].
З цього приводу варто зазначити, що
принципи самовизначення народу і територіальної цілісності та непорушності кордонів
не виключають одне одного, однак фактично
«взаємопроникають», а тому вкрай важливо
знайти чітку межу між ними. У зв’язку з цим
необхідно розглянути співвідношення поняття сепаратизму, як суспільно небезпечного
явища, що полягає у протизаконному прагненні до відокремлення та права народів на
самовизначення, яке регламентоване нормами законодавства.
У Статуті Організації Об’єднаних Націй
від 24 жовтня 1970 р. вказується, що «територія держави не повинна бути об’єктом військової окупації, що є результатом застосування сили в порушення положень Статуту.
Територія держави не повинна бути об’єктом
набуття іншою державою в результаті погрози
силою або її застосування. Жодні територіальні надбання, що є результатом погрози силою
або її застосування, неповинні визнаватися
законними» (ст.1)[11]. Зазначений принцип
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згідно з нормами міжнародного публічного
права, полягає в закріпленні й гарантуванні в
міжнародних договорах таких правил міждержавного діалогу, які виключають можливість
вчинення будь-яких дій, які прямо чи непрямо можуть порушити територіальну цілісність
держави, у розумінні неподільності суші й державних кордонів, надр, повітряного простору,
континентального шельфу тощо в межах державного кордону та за його межами в передбачених законом випадках [12, с.14].
Відповідно до національного законодавства України, питання законного порядку
зміни території вирішуються лише всеукраїнським референдумом, який проголошується
за народною ініціативою на вимогу не менш
як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо
призначення референдуму зібрано не менш
як у двох третинах областей і не менш як по
сто тисяч підписів у кожній області. Будь-які
інші способи зміни меж території є нелегітимними (ст.72, 73, 85 Конституції України).
У рішенні Конституційного Суду України
у справі за конституційним поданням виконуючого обов’язки Президента України, Голови
Верховної Ради України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради Автономної Республіки
Крим «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» від 20 березня 2014 р. Справа №1-15/2014
зазначено, що згідно із загальновизнаними
принципами і нормами міжнародного права
народи мають право на самовизначення, яке
не повинне тлумачитися як таке, що санкціонує або заохочує будь-які дії, які порушують
чи підривають (повністю або частково) територіальну цілісність або політичну єдність суверенних і незалежних держав, які дотримуються принципу рівноправ’я і самовизначення народів і внаслідок цього мають уряди, які
представляють інтереси всього народу на їх
території без будь-яких відмінностей.
Окрім того, КСУ наголошує, «що право
на самовизначення на території Автономної
Республіки Крим та в місті Севастополі було
реалізовано їх жителями як невід’ємною частиною всього Українського народу під час всенародного голосування на Всеукраїнському
референдумі 1 грудня 1991 року. Враховуючи
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

результати цього референдуму, Верховна Рада
України від імені Українського народу – громадян України всіх національностей – 28 червня
1996 року прийняла Конституцію України,
у якій, зокрема, проголосила Україну суверенною і незалежною державою та закріпила
принцип її територіальної цілісності». У зв’язку
з цим КСУ було прийнято рішення визнати
такою, що не відповідає Конституції України
(є неконституційною), Постанову Верховної
Ради Автономної Республіки Крим «Про Декларацію про незалежність Автономної Республіки Крим і міста Севастополя» від 11 березня
2014 року № 1727-6/14 [13]. З вищенаведеного
випливає, що у рішенні КСУ мова йде про сепаратизм як незаконний спосіб відокремлення
АРК від території України, а не жодним чином
про право народу на самовизначення. При
реалізації цього права повинні дотримуватись
чіткі правові умови, які базуються на конституційних засадах. З цього приводу С.В. Сьомін
справедливо зауважує, що самовизначення
повинно відбуватися без будь-якої дискримінації населення іншого етносу лише за умов
абсолютного рівноправ’я всіх громадян, пріоритету прав людини без переваг для корінних
етносів [14, с.148]. У той же час прояви сепаратизму виходять за межі правового поля та нерідко здійснюються із застосуванням насильства. При цьому нехтуються інтереси інших
націй та створюються умови для національної
ворожнечі.
Висновки
Таким чином, колізія між принципом народу на самовизначення та принципом територіальної цілісності та непорушності кордонів нерідко створює практичні труднощі у
визначенні межі між ними, а тому призводить
до неоднозначної реакції світового співтовариства на протиправні зазіхання на територіальну цілісність держави.
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SUMMARY
The article analyzes the peculiarities of the
implementation of the principle of self-determination
of peoples, which is known since the period of
decolonization, but it has not lost its significance,
relevance and is one of the key principles of
international law and at the same time one of the
problematic issues. In the modern world, separatist
manifestations have become widespread, which in
fact refer to the right to freely determine one’s political
status. The principle of territorial self-determination
of peoples is “opposed” by the principle of territorial
integrity and inviolability of borders, which stands
for the protection of state sovereignty.
There are many cases when individual
ethnic groups or peoples, in order to strengthen
their autonomy, referring to the principle of selfdetermination, go beyond the system of permits, while
violating the norms of national and international
law. Therefore, it is extremely important to determine
this limit of permissibility, so that the corresponding
right of peoples to self-determination does not “grow”
into a desire to destroy the political, cultural, national
and economic unity of the state.
It is established that in exercising the right of
peoples to self-determination, clear legal conditions
must be observed, which are based on constitutional
principles. At the same time, manifestations of
separatism go beyond the legal field and are often
carried out with the use of violence. At the same
time, the interests of other nations are neglected and
conditions for national enmity are created.
Key words: principle of national selfdetermination, principle of territorial integrity,
protection of national minorities.
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ся, що потенціал використання спеціальних
знань при розслідуванні терористичних злочинів є достатнім для вирішення всіх можливих питань, важливих для встановлення
обставин вчинення зазначених злочинів, зокрема встановлення характеру події, що сталася, осередку ураження, механізму і радіусу
поширення вибухової хвилі, способу приведення
в дію вибухових пристроїв, виду застосованої
зброї за типом, способом виготовлення, калібром, іншими її конструктивними характеристиками, вилучення та фіксації слідів
термічного та вогневого впливу, об’єктів біологічного походження, іншої слідової інформації
вчинення терористичного злочину. Визначено, що призначення судових експертиз є найбільш кваліфікованою формою використання
спеціальних знань при розслідуванні терористичних актів, яка має особливе значення
у з’ясуванні фактичних даних, які можливо
встановити лише шляхом їх кваліфікованого
дослідження з використанням інноваційних
експертних технологій та методів. Залежно
від способу здійснення терористичного злочину та обставин, що підлягають з’ясуванню,
слідчим у кримінальних провадженнях цієї
категорії можуть бути призначені вибухотехнічні, судово-балістичні, судово-медичні,
судово-психологічні, портретні, відеофонографічні, комп’ютерно-технічні, трасологічні та
інші судові експертизи.
Ключові слова: тероризм, терористичні
злочини, протидія, досудове розслідування,
спеціальні знання, судова експертиза.

У статті розглянуто актуальні питання використання спеціальних знань під час
досудового розслідування терористичних злочинів. Наголошено на особливій ролі інституту спеціальних знань компетентних осіб
у відповідній галузі, який значно розширює
можливості органів досудового розслідування
у протистоянні цій небезпечній злочинній діяльності, надає змогу слідчому компенсувати
недостатній рівень власних знань, умінь та
навичок у науково-технічній сфері, забезпечує
проведення повного та всебічного досудового
розслідування, об’єктивність дослідження всіх
обставин розслідуваної події. На підставі аналізу слідчо-судової практики виокремлено основні форми використання спеціальних знань
під час розслідування терористичних злочинів, зокрема процесуальні: залучення спеціаліста до проведення окремих слідчих (розшукових)
дій, застосування спеціальних знань і науковотехнічних засобів під час проведення тактичних операцій, призначення судових експертиз;
непроцесуальні: проведення попереднього дослідження, використання криміналістичних
обліків, одержання консультаційної допомоги
обізнаних осіб, різного роду інформаційних довідок зі спеціальних питань тощо. Акцентується увага на першорядній ролі процесуальних форм використання спеціальних знань
у кримінальних провадженнях цієї категорії,
які прямо передбачені чинним кримінальним
процесуальним законом та результати використання яких мають доказове значення
у кримінальному провадженні. ВідзначаєтьÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021
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Постановка проблеми
У сучасних умовах інноваційного розвитку науки та техніки, що, безумовно, стало визначальним фактором прогресу всього
суспільства, усе більшої актуальності у боротьбі
зі злочинністю набувають питання, пов’язані з
насправді дієвою протидією терористичній діяльності, що не уявляється можливим без належного науково-методичного забезпечення
кримінального судочинства. Останнім часом,
коли на Сході нашої країни триває збройний
конфлікт та спостерігається посилення криміногенної обстановки у державі, це питання
набуває найбільш гострого характеру. Так, у
світлі передових досягнень науково-технічного прогресу та впровадження практично в усі
сфери суспільного життя інноваційних технологій відповідні принципово нові завдання
постають перед наукою, що дозволить запропонувати слідчій практиці дійсно ефективний
інструментарій розслідування та розкриття
терористичної злочинності. Саме криміналістика як наука, яка знаходяться на передовій
позиції у боротьбі зі злочинністю та головне
завдання якої полягає в сприянні цій боротьбі своїми положеннями і рекомендаціями,
повинна відповісти на сучасні виклики щодо
науково-методичного забезпечення кримінального судочинства засобами і прийомами
стримування терористичних злочинів.
Як свідчать дані офіційної правової статистики, кількість злочинів терористичного
спрямування мають тенденцію до стійкого
зростання, відмічається підвищення рівня
терористичних загроз для України як у глобальному контексті, зокрема внаслідок активізації та поширення екстремістської діяльності
з боку ісламських терористичних організацій,
так і на тлі військового протистояння з боку
незаконних збройних формувань, що діють
на території окремих районів Донецької та
Луганської областей.
Безумовно, одним з найбільш суспільно
небезпечних злочинів аналізованої категорії
є терористичний акт. Його наслідки належать до найбільш руйнівних, а досудове розслідування цього виду злочину, на відміну від
інших злочинів насильницького характеру,
характеризується надзвичайно підвищеною
складністю, яка обумовлюється, з одного
боку, специфічним механізмом цього злочи-

ну, а з іншого – складними психологічними
умовами для самого слідчого, діяльність якого
спрямовується на формування належної доказової бази для притягнення до кримінальної
відповідальності винних осіб, забезпечення
необхідної повноти та всебічності дослідження розслідуваної події.
Так, за період 2015 – 2020 рр. було зареєстровано 6 842 злочини, передбачені ст. 258
КК України (терористичний акт). Разом із
цим, порівняно із виявленими терористичними злочинами, кількість розкритих злочинів
за цією категорію кримінальних проваджень
залишається вкрай низькою. Наприклад, у
2019 році із 909 зареєстрованих кримінальних проваджень про підозру повідомлено 6
особам, а до суду з обвинувальним актом спрямовано лише 4 провадження, у 2020 році з 465
зареєстрованих проваджень повідомлено про
підозру 24 особам, а до суду з обвинувальним
актом спрямовано лише 19 проваджень. З
огляду на зазначене можемо дійти висновку,
що діяльність органів досудового розслідування з виявлення та розслідування терористичних злочинів є недостатньо ефективною.
Зазначені обставини визначають актуальність та своєчасність розроблення науково-методичного забезпечення системи розкриття,
розслідування й профілактики терористичних злочинів та вдосконалення методики розслідування цієї категорії злочинів. Особливе
місце в системі цих прийомів, методів і засобів
належить інституту спеціальних знань компетентних осіб у відповідній галузі, який значно
розширює можливості органів досудового
розслідування у протистоянні цій небезпечній злочинній діяльності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Варто зазначити, що суттєвий внесок у дослідження теоретичних питань методики розслідування злочинів, а також різних аспектів
залучення обізнаних осіб до кримінального
провадження здійснили такі відомі науковці,
як: Т.В. Авер’янова, Л.Ю. Ароцкер, Р.С. Бєлкін, А.І. Вінберг, І.О. Возгрін, А.Ф. Волобуєв,
М.В. Даньшин, Л.Я. Драпкін, О.О. Ейсман,
Г.Г. Зуйков, Л.М. Ісаєва, В.М. Карагодін,
В.О. Коновалова, Ю.Г. Корухов, В.К. Лисиченко, Н.П. Майліс, В.М. Махов, М.В. Салтевський, М.Я. Сегай, М.О. Селіванов, І.М. Со-
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рокотягін, Р.Л. Степанюк, Т.Д. Телегіна,
В.В. Тіщенко, С.А. Шейфер, В.Ю. Шепітько,
М.Г. Щербаковський, М.П. Яблоков та ін.У свою чергу, проблемні питання окремих
методик розслідування злочинів терористичної спрямованості досліджували такі вітчизняні дослідники, як М.О. Ленко [1], В.В. Літвін [2], М.О. Мілевський [3], В.Ю. Попов [4],
О.В. Сав’юк [5], Г. В. Скуба [6] та ін.
Однак питання використання спеціальних знань у цій категорії кримінальних проваджень знайшли, на жаль, лише фрагментарне
вирішення і не враховують ні сучасного стану
криміногенної ситуації в Україні на тлі озброєного конфлікту, учасники якого прибігають
до терористичних методів і засобів ведення
бойових дій, ні сучасних завдань і можливостей інституту спеціальних знань обізнаних
осіб.
Постановка завдання
Метою цієї статті є дослідження місця та
ролі інституту обізнаних осіб у розкритті та
розслідуванні терористичних злочинів.
Виклад основного матеріалу
Одним із засобів пізнання сутності явищ
та процесів у кримінальному судочинстві,
дослідження прихованих властивостей та
взаємозв’язків об’єктів, а також збирання та
оцінки доказів у провадженні є використання
спеціальних знань, що має особливе значення
в розкритті та розслідуванні злочинів терористичної спрямованості. Як свого часу зазначав В.Д. Спасович, «якщо трапиться суду або
приватній людині необхідність в іншій спеціальності, тоді замість того, щоб вивчати цю
спеціальність, і так би мовити, їхати відкривати Америку, можна прямо звернутися до фахівця за тією чи іншою спеціальністю та взяти
у нього готову формулу, не переймаючись уже
анітрохи, як вона виведена» [7, с. 297].
У криміналістичній науці під спеціальними знаннями розуміють неправову систематизовану інформацію з різних галузей наукової
та практичної діяльності, якою володіє обізнана особа в результаті навчання або практичного досвіду з певної спеціальності й має
відповідні вміння та навички її застосування
для вирішення завдань, пов’язаних з установленням підстав для ухвалення уповноÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

важеними особами процесуальних та організаційно-тактичних рішень у кримінальному
провадженні [8, с. 48]. Виходячи з поняття
спеціальних знань, до їх структури та змісту
традиційно відносять як суто теоретичні знання, так і сукупність знань, що поєднуються
з практичною діяльностю обізнаної особи,
включаючи її професійний досвід, навички та
вміння у відповідній галузі науки, техніки та
інших сферах людської діяльності (мистецтва,
ремесла тощо).
Дослідження генезису інституту спеціальних знань у кримінальному судочинстві показало, що його становлення відбувалося протягом досить тривалого періоду та пов’язується
насамперед із закономірним розвитком техніки й технологій у міру поступового накопичення наукових знань у відповідній галузі.
Так, розвиток фізики, хімії, біології та природознавства, широке застосування експериментальних досліджень призводить до появи
ряду нових судових експертиз, формування
нових методів досліджень і, як наслідок, подальшого розвитку інституту судових експертиз, становлення дослідної науки і створення
наукових товариств і лабораторій. Впровадження методів фотографії, дактилоскопії, застосування новітніх технічних засобів як при
виїзді на місця злочинів, так і при дослідженні
речових доказів сприяє зростанню рівня проведення судових експертиз. Крім того, узагальненню експертної практики з окремих
напрямків експертних досліджень сприяє
публікація методик дослідження, обмін досвідом і знаннями та систематизація виробництва експертних досліджень [9, c. 158–163].
Сучасний стан наукового забезпечення
правоохоронної діяльності свідчить, що інститут спеціальних знань характеризується передусім розробкою інноваційних експертних
технологій, методологічним вдосконаленням
експертних досліджень, а також впровадженням нових методів і засобів судово-експерної
діяльності та ускладненням самої структури
експертного знання, що, у свою чергу, сприяє підвищенню ефективності пошуку, аналізу,
обробки та фіксації криміналістично значущої
інформації в процесі розслідування злочинів.
Відмінною особливістю теперішнього етапу
стає застосування автоматизованих ідентифікаційних систем, криміналістичних обліків
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та інформаційних мереж, впровадження у
практичний досвід виявлення і дослідження
слідів злочину процесів алгоритмізації, програмування, а також новітніх технічних засобів та найсучасніших наукових винаходів [10,
с. 110–111].
Специфіка терористичних злочинів передбачає використання спеціальних знань
кваліфікованих спеціалістів різного профілю,
якими, насамперед, можуть також бути фахівці в галузі вибухотехніки, балістики, криміналістичної техніки, судової медицини, протипожежної безпеки, психології, інформаційних
технологій, фізико-хімічного дослідження
матеріалів та речовин, радіоелектроніки, матеріалознавства, а також використання результатів діяльності інших обізнаних осіб з
урахуванням способу вчинення терористичого злочину.
Науково-технічне забезпечення розслідування терористичних злочинів передбачає
використання інноваційних експертних технологій як додатковий інструментарій, що
дозволяє розширити можливості досліджень
різноманітних об’єктів з метою отримання
доказової інформації у кримінальних провадженнях даної категорії. До таких, зокрема, належать сучасні технології біометричної
ідентифікації (аутентифікація по райдужній
оболонці очей, геометрії обличчя, кисті руки,
нові технології виявлення відбитків пальців
тощо), засоби аерофотовідеозйомки, що використовуються для фіксації обстановки місця терористичного посягання, системи акустичного стеження, що застосовуються у ході
проведення антитерористичних операцій з
метою визначення напрямку пострілів, сучасні автоматизовані інформаційно-пошукові
системи (різноманітні комп’ютерні криміналістичні програми, що дозволяють отримувати інформацію про можливі напрямки розслідування, міжнародні бази даних щодо осіб,
які підозрюються у причетності до тероризму,
обліки викраденої зброї, підроблених документів, криміналістичні бази даних геномної
інформації тощо).
На підставі аналізу слідчо-судової практики можемо виокремити такі основні форми
використання спеціальних знань під час розслідування терористичних злочинів, зокрема
процесуальні: залучення спеціаліста до про-

ведення окремих слідчих (розшукових) дій,
застосування спеціальних знань і науково-технічних засобів під час проведення тактичних
операцій, призначення судових експертиз;
непроцесуальні: проведення попереднього
дослідження, використання криміналістичних обліків, одержання консультаційної допомоги обізнаних осіб, різного роду інформаційних довідок зі спеціальних питань тощо. Серед зазначених першорядну роль відіграють,
насамперед, процесуальні форми, які прямо
передбачені чинним кримінальним процесуальним законом та результати використання
яких мають доказове значення у кримінальному провадженні. Розглянемо окремі з них.
Залучення спеціаліста до проведення окремих
слідчих (розшукових) дій.
Залучення фахівців з метою забезпечення
якісного провадження слідчих (розшукових)
дій обумовлюється перш за все необхідністю
отримання кваліфікованої допомоги у виявленні, фіксації та вилученні як традиційних
матеріальних слідів терористичного посягання, зокрема слідів пальців рук, взуття, транспортних засобів, які були залишені співучасниками злочину на місці події, так і специфічних слідів терористичного акту, включаючи
сліди вибухових механізмів, вибухових речовин та продуктів їхнього распаду, сліди термічного та вогневого впливу на конструкціях і
предметах обстановки, сліди біологічного походження, сліди пострілу тощо.
За участю спеціалістів у галузі вибухотехніки, судової балістики та криміналістичної
техніки з’ясовується характер події, що сталася, технічна причина вибуху та пов’язані з
цим обставини, встановлюється осередок ураження, механізм і радіус поширення вибухової хвилі, спосіб приведення в дію вибухових
пристроїв, вид застосованої зброї за типом,
способом виготовлення, калібром, іншими її
конструктивними характеристиками. Якщо
на місці події є загиблі особи, до огляду трупів
залучається спеціаліст у галузі судової медицини, за допомогою якого з’ясовується низка
питань медичного характеру, що виникають у
слідчого у ході проведення огляду – дані про
факт та ймовірні причини настання смерті,
характер та локалізацію тілесних ушкоджень
на тілі потерпілих, їх час та механізм спричинення, інші сліди ураження потерпілих (гі111
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поксичний стан, ураження дихальної, серцево-судинної систем тощо).
Нерідким для терористичних актів є й
залишення слідів комп’ютерної інформації
щодо реалізації злочинних намірів. У такому разі до огляду автоматизованих систем та
комп’ютерної техніки обов’язковим є залучення фахівця з інформаційних технологій, який
зможе надати слідчому допомогу у вилученні
слідів електронної інформації, зокрема слідів
відвідування інтернет-ресурсів з підозрілим
контентом, зашифрованого електронного листування між співучасниками злочину, використання бот-мереж та/або проксі-серверів, інших
слідів конспірації особистості підозрюваних.
Призначення судових експертиз є найбільш
кваліфікованою формою використання спеціальних знань при розслідуванні терористичних актів. Так, для дослідження вибухових
пристроїв, які нерідко обираються терористами у якості знарядь злочину, призначається
судова вибухо-технічна експертиза, у межах
якої вирішуються складні завдання, до яких
передусім належать: встановлення природи
вибуху, його епіцентру та механізму здійснення, встановлення способу виготовлення таких
пристроїв, їх конструкційних характеристик
та принципу дії, визначення області застосування та призначення вибухових речовин,
виявлених на місці події, їх вражаючих властивостей, приналежності до конкретного
роду (групи) вибухових речовин тощо.
Судово-балістична експертиза (експертиза
зброї та слідів її використання) призначається, якщо мав місце терористичний акт, вчинений із застосуванням вогнепальної зброї
(відкритий збройний напад, напад із укриття,
захоплення заручників). У ході провадження
цієї експертизи перш за все встановлюються
факти придатності знарядь злочину до здійснення пострілів, належності таких засобів
до вогнепальної зброї або конструктивно подібних стріляючих виробів, наявності ознак
сторонніх змін конструкції. З’ясовуються також відомості щодо напряму та дистанції пострілу, кількості здійснених пострілів, характеру вогнепальних ушкоджень, інших обставин пострілу на місці злочину.
Також поряд із зазначеними видами
експертних досліджень, залежно від способу
здійснення терористичного злочину та обстаÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

вин, що підлягають з’ясуванню, слідчим можуть бути призначені й інші судові експертизи: судово-медичні експертизи з метою встановлення тяжкості травм, отриманих у результаті
терористичного акту, наявності на вилучених
предметах об’єктів біологічного походження,
підтвердження факту їх приналежності конкретній особі (особі терориста, особі потерпілого, іншій особі); криміналістичні експертизи
документів – у разі, якщо злочинцями були
висловлені письмові погрози щодо здійснення терористичного акту за допомогою ц2ього
дослідження встановлюється автор рукопису,
отримуються криміналістично значущі відомості щодо його вікових, соціальних та інших
характеристик; судово-лінгвістична експертриза
дозволяє виявити у змісті аудіо- або відеозапису, отриманих у ході слідства, ознаки екстремізму, шляхом семантичного, лексичного
та іншого аналізу мовлення; судово-психологічні експертизи дозволяють виявити мотивацію
особи терориста та його індивідуально-психологічні особливості, визначити психологічний
стан підозрюваного на момент вчинення злочинних дій. Крім того, важливу роль у кримінальних провадженнях щодо терористичних
злочинів, відіграють й інші експертні дослідження, зокрема портретні, відеофонографічні, комп’ютерно-технічні, трасологічні та інші
судові експертизи.
Висновки
Тож можемо констатувати, що потенціал
використання спеціальних знань при розслідуванні терористичних злочинів є достатнім
для вирішення всіх можливих питань, важливих для встановлення обставин вчинення
зазначених злочинів. Використання професійної допомоги обізнаних осіб, застосування
сучасних судово-експертних технологій та
методів експертного дослідження надає змогу слідчому компенсувати недостатній рівень
власних знань, вмінь та навичок у науковотехнічній сфері та вирішити низку тактичних
завдань, що постають у ході досудового розслідування.
З наведеного видно, що інститут спеціальних знань відіграє чи не найбільш суттєву роль у збиранні та оцінці доказів при розслідуванні терористичних злочинів та терористичного акту зокрема. Тому вбачається
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нагальна необхідність в оновленні сучасних
та розробленні нових науково- методичних
рекомендацій щодо сучасних можливостей
використання інституту обізнаних осіб у кримінальних провадженнях цієї категорії. Безперечно, на криміналістичну науку покладається зобов’язання заповнити цю наявну
прогалину з урахуванням сучасних запитів
слідчої практики.
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SUMMARY
The article considers topical issues of using
special knowledge during the pre-trial investigation
of terrorist crimes. Emphasis is placed on the special
role of the institute of special knowledge of competent
persons in the relevant field, which significantly
expands the capabilities of pre-trial investigation
bodies in combating this dangerous criminal activity,
allows investigators to compensate for insufficient
knowledge, skills and abilities. pre-trial investigation,
the objectivity of the study of all the circumstances of
the event under investigation. Based on the analysis
of investigative and judicial practice, the main forms
of using special knowledge in the investigation of
terrorist crimes are identified, including procedural:
involvement of a specialist in certain investigative
(search) actions, application of special knowledge
and scientific and technical means during tactical
operations, appointment of forensic examinations;
non-procedural: conducting preliminary research,
use of forensic records, obtaining consulting
assistance from knowledgeable persons, various
types of information on special issues, etc. Emphasis
is placed on the paramount role procedural forms
of use of special knowledge in criminal proceedings
of this category, which are directly provided by the
current criminal procedural law and the results of
which have probative value in criminal proceedings.
It is concluded that the potential of using special
knowledge in the investigation of terrorist crimes
is sufficient to address all possible issues important
to establish the circumstances of these crimes,
including the nature of the event, the source of
damage, mechanism and radius of the blast, how to
activate explosive devices, the type of weapon used
by type, method of manufacture, caliber, other design
features, removal and fixation of traces of thermal
and fire effects, objects of biological origin, other
trace information of a terrorist crime. It is determined
that the appointment of forensic examinations is the
most qualified form of using expert knowledge in the
investigation of terrorist acts, which plays a special
role in clarifying factual data that can be established
only by qualified research using innovative expert
technologies and methods. Depending on the method
of committing a terrorist crime and the circumstances
to be clarified, investigators in criminal proceedings
of this category may be assigned explosives, forensic
ballistics, forensic medicine, forensic psychology,
portraiture, videophonography, computer technology,
trasological and other forensic examinations.
Key words: terrorism, terrorist crimes,
counteraction, pre-trial investigation, special
knowledge, forensic examination.
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Стаття присвячена дослідженню сучасного стану корупційної злочинності в
оборонно-промисловому комплексі України.
Встановлено та надано опис рівню, динаміці
цього виду злочинності в контексті загальної
економічної злочинності та економічної
злочинності у сфері оборони. Охарактеризовано найбільш поширені корупційні схеми.
Виявлено та аргументовано відтворення
корупційної злочинності в ОПК як на нижчому (об’єктовому), середньому, так і вищому,
системному, інституціоналізованому рівнях.
Ключові
слова:
оборонно-промисловий комплекс, економічна злочинність,
організована злочинність, стан, корупція,
корупційна схема.
Постановка проблеми
Сучасний оборонно-промисловий комплекс (далі – ОПК) України є тією галуззю
економіки, яка не лише репрезентує чи не
найбільш інноваційні компоненти вітчизняної системи господарства, а й формує науково-виробничий базис суверенізації державної влади у її спроможності забезпечити потреби Українського війська у техніці,
озброєнні як факторів стримання та відсічі
збройної агресії РФ. Саме тому злочинність
в ОПК підриває засадничі структури національної безпеки, підвищуючи колективну
віктимність українського народу щодо злочинів агресії, воєнних та інших злочинів.
Тож існує необхідність у розробці ефективних заходів протидії злочинності в ОПК, а
надто її корупційному сегментові, зважаючи
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

на її потужний латентно деструктивний потенціал. Але реалізації цього кроку має передувати науковий опис та пояснення стану
цієї злочинності.
Зауважимо, що проблеми протидії злочинності в ОПК, корупційній злочинності неодноразово порушувалися у працях
О. М. Бандурки, О. Ю. Бусол, І. М. Довбаня, О. Г. Кальмана, О. М. Литвинова,
В. А. Ліпкана, М. І. Панова, В. В. Сазонова,
О. О. Степанченка та інших кримінологів,
криміналістів. Визнаючи ґрунтовність та
наукову значущість наявних напрацювань,
слід також визнати і те, що вони потребують
осучаснення, подальшого вдосконалення, а
головне – специфікації під предметність корупційних кримінальних практик в ОПК.
Мета статті – встановлення та науковий
опис стану корупційної злочинності в ОПК
України.
Виклад основного матеріалу
У кримінологічному значенні ОПК може
розглядатися як своєрідне ресурсне поле,
що зумовлює існування в ньому перш за все
економічної злочинності. Дійсно, ОПК –
колосальна за обсягами грошового обороту
сфера господарських відносин. І ця обставина за визначенням, тобто іманентно, формує
своєрідне криміногенно-гравітаційне середовище, притягує до себе кримінальний інтерес, що, у тому числі, знаходить своє відображення у і в офіційній державній статистичній звітності (див. діаграму 1).
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Діаграма 1
Графічне зображення рівня і динаміки економічної злочинності у сфері оборони

Певна річ, така категорія, як «Діяльність у сфері оборони», по якій формуються
узагальнені відомості про зареєстрований
рівень кримінальних правопорушень, вчинених на підприємствах, установах, організаціях за видами економічної діяльності
(форма статистичного обліку Ф №1-ОЗ), є
ширшою за діяльність підприємств, установ
та організацій, що складають ОПК України.
До неї також входить і сфера діяльності підприємств, установ, організацій, підпорядкованих Міністерству оборони України, структурних підрозділів останнього, у т.ч. військових частин тощо. Водночас, здійснений
нами аналіз слідчої та судової практики дає
підстави для висновку, що не менш як 95 %
усіх кримінальних правопорушень економічної спрямованості, що потраплять до статистичного обліку за категорією «Діяльність
у сфері оборони», вчиняються на об’єктах
ОПК України. Тому загалом вважаємо відповідні статистичні показники придатними
для обробки в контексті досліджуваної нами
проблематики.
У зв’язку з цим звернімо увагу передусім
на відсутність усталеної тенденції відтворення економічних кримінальних правопорушень у сфері ОПК. На жаль, до 2016 р.
статистичний облік кримінальних правопорушень за формою Ф №1-ОЗ не здійсню-

вався, через що ми не маємо змоги охопити статистичним спостереженням довший
динамічний ряд, на якому б можна було
гіпотетично виявити деяку закономірність,
тенденційність. Аналізований же неповний
шестирічний період, натомість, не дає такої
можливості. Можемо бачити хвилеподібну
динаміку, зміну рівня, показників приросту зареєстрованих кримінальних правопорушень в ОПК від року в рік, що говорить
радше про ефективність діяльності правоохоронних органів щодо виявлення цих
правопорушень та, відтак, про їх високий
рівень латентності. Загалом же протягом
повного п’ятирічного періоду (2016–2020
рр.) було зареєстровано 264 839 кримінальних правопорушень економічної спрямованості загалом, з яких 5285 – у сфері оборони,
що складає близько 2 % від загального обсягу економічної злочинності.
На відміну від економічної злочинності
у сфері оборони, динаміка загальної економічної злочинності демонструє коливання
в межах дворічних інтервалів позитивних і
негативних значень темпів приросту. При
цьому найвищий позитивний показник темпу приросту щодо базового 2016 р. у загальній економічній злочинності припав на 2018
р. і склав 22,4 %, а найнижчий негативний –
на 2020 р. – 3,9 %. Аналогічна картина дина-
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міки виявляється і при застосуванні ланцюгового методу обчислення: у 2018 р. і склав
10,7 % по відношенню до 2017 р., а у 2020 р.
– -10,9 % по відношенню до 2019 р. Натомість
динаміка економічних кримінальних правопорушень у сфері оборони у 2018 р. навпаки
засвідчила найнижчі показники ряду (за винятком базисного 2016 р.). Так, темп приросту, розрахований ланцюговим способом,
у цей рік склав -15,9 %. Водночас найвищим
цей показник був у 2017 р. – 32,6%. Загалом
же для динаміки відтворення економічних
кримінальних правопорушень у сфері оборони характерні щорічні коливання позитивних і негативних значень темпів зростання і приросту відповідно.
Але при тому не можна не відмітити
єдину спільну для двох видів кримінальних
правопорушень рису динаміки – загальна
тенденція до зростання у порівнянні з 2016
р., за якою «оборонка» демонструє вищі показники. Так, середньорічний приріст, розрахований базисним методом для загальної
економічної злочинності, становить 13,4 %,

тоді як для оборонної сфери – 21,6 %, а розрахований ланцюговим методом – 1,5 % та
6,2 % відповідно.
У структурі кримінальних практик, які
відтворюються на підприємствах, установах,
організаціях оборонної сфери, переважають
ті, що можуть бути віднесені до економічних
(див. діаграму 2).
Як можна бачити з діаграми 2, корупційна злочинність (а у структурі кримінальних
правопорушень у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг ті, що можуть бути
віднесені до корупційних, складають більше
76 %) – це функціональне осердя кримінальних практик у сфері оборони, що, в принципі, цілком очікувано. І очікувано це перш за
все тому, що, як нами було зазначено вище,
ОПК – колосальне за своїми масштабами ресурсне поле, у якому ключову роль відіграє
державне майно, бюджетні кошти, оборонні закупівлі. З огляду на це вважаємо за доцільне більш детально зупинитись на цьому

Діаграма 2
Графічне зображення структури злочинності у сфері діяльності оборонних підприємств, установ, організацій
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сегменті злочинності, надавши опис особливостей її відтворення.
Системні корупційні практики, злочинні промисли, оформлені в корупційні схеми, що охоплюють найвищий політичний
рівень прийняття рішень про кадровий
склад державних підприємств ОПК, інших
органів та установ, дотичних до регулювання їх діяльності, розміщення та виконання
державного оборонного замовлення, оборонних закупівель (у тому числі і зокрема
– у приватному секторі ОПК), керування
відповідними фінансовими потоками. Важливо наголосити на тому, що особливістю
корупційних схем взагалі та в ОПК, зокрема, є те, що їх функціонування принципово не залежить від персонального складу
учасників. Симптоматичним є те, що протягом 2014–2020 рр. за фактами корупційних
злочинів, де фігурантами є службові особи підприємств ОПК, заведено більше 530
кримінальних проваджень. Втім, це не призвело до руйнації схем. Тому вони є вельми
стійкими, трансрежимними (у політичному
сенсі), відтворюються за закономірностями
інтеракції, беруть участь у міжпоколінному
транзиті менеджерів на рівні вищих і центральних органів державної виконавчої влади, окремих підприємств.
Однак, корупція в ОПК – не відокремлена проблема; вона щільно переплітається
з політичною корупцією, корупцією в правоохоронних органах. Тому варто констатувати стійкість інституціоналізованих корупційних практик в ОПК. Це підтверджується
як зібраними нами експертними оцінками
колишніх менеджерів підприємств цього
комплексу, правоохоронців (працівників
Департаменту стратегічних розслідувань
Національної поліції та його інституційних
попередників (ДЗЕ, ДСБЕЗ), СБУ), так і
моніторингом публікацій у засобах масової
інформації, журналістських розслідувань,
судової практики. Вони наочно засвідчують,
що, незважаючи на змінювані політичні еліти, зміни конфігурацій, розстановки сил у
«глибинній державі», публічних порядках,
режимах, які ними репрезентувалися, завжди основні «ребра жорсткості» вказаних
практик формувалися та забезпечувалися
за рахунок окремої лінії адміністрування,

центри яких розподілялися в оборонному
квартеті – Адміністрація Президента (Офіс
Президента), Міністерство оборони, Рада
національної безпеки і оборони, парламентський комітет з національної безпеки, оборони та розвідки (у різних історико-політичних назвах цих органів). Спеціалізоване міністерство (у різні періоди часу – з різними
назвами) завше відігравало другорядну, здебільшого технічну роль. Зрозуміло, існували
та існують допоміжні суб’єкти, сателіти, що
також живляться від оборонних кримінальних стримів, однак не визначають їх базові
параметри. До них належать правоохоронні
органи, до завдань яких безпосередньо належить виявлення та припинення злочинів
в ОПК, а також ті, що є суб’єктами оборонного замовлення.
Здійснений нами аналіз і узагальнення
емпіричної бази дозволяє виділити чотири
основні напрями реалізації корупційних
схем в ОПК: 1) розтрата ввіреного або такого, що перебуває у віданні майна – обладнання підприємств ОПК; 2) незаконний
експорт товарів військового та подвійного
призначення; 3) привласнення виділених
за оборонним замовленням коштів на закупівлю товарів і послуг у фіктивних підприємств, неіснуючих товарів і послуг; 4) закупівлі товарів і послуг за завищеними цінами
(зазвичай використовується декілька фірмпосередників), у тому числі й імпортні операції. Наведемо декілька прикладів того, як
працюють ті схеми.
Так, у листопаді 2014 р. гр. К. звернувся
до гр. М. з пропозицією підшукати для нього юридичну особу, акредитовану для проведення поставок товарів для підприємств
ДК «Укроборонпром», з метою укладення
від імені такої юридичної особи фіктивних
договорів поставки запасних частин та комплектуючих виробів до бронетанкової техніки, зокрема з державним підприємством
«Миколаївський бронетанковий завод», та
подальшого обготівкування через неї грошових коштів, одержаних від державних
підприємств ОПК нібито за поставку їм запасних частин та комплектуючих виробів до
бронетанкової техніки, за що директор такої
юридичної особи буде отримувати від нього
неправомірну вигоду, розмір якої буде об-
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говорено додатково. За указане, посередництво К. пообіцяв М. надати грошову винагороду, на що вона погодилась. У період з
22.12.2014 р. по 22.04.2015 р. під час особистих зустрічей та неодноразових телефонних
розмов, М. повідомляв гр. Ф., директора
ДП «Миколаївський бронетанковий завод»,
що постачати товари не потрібно, натомість
йому необхідно обготівковувати та передавати грошові кошти, які державне підприємство перераховуватиме на розрахунковий рахунок ТОВ «АН СІТІ-СЕРВІС», на
виконання укладених договорів, за що він,
Ф., одержуватиме неправомірну вигоду. Ф.
звернувся до СБУ і кримінальне правопорушення було припинено [1].
Ідентичною за змістом є корупційна схема, організована керівниками ДП «Укрінмаш». Досудовим розслідування встановилено, що впродовж 2014-2016 рр. керівництво «Укрінмашу» організувало постачання
за кордон продукції, виробленої на інших
підприємствах «Укроборонпрому», за участі
приватної компанії, кінцевим вигодонабувачем якої була особа, що мала дружні взаємини з одним із топменеджерів держпідприємства. «Укрінмаш» уклав із цією компанією агентську угоду з супроводу зовнішньоекономічних контрактів, за що та справно
отримувала від «Укрінмашу» кошти. Однак,
як встановило слідство, відповідні послуги
фактично не надавались, а акти виконаних
робіт підробляли за участі службових осіб
«Укрінмашу». Загалом слідство встановило,
що упродовж 2014–2016 рр. «Укроборонпром» незаконно перерахував приватній
компанії понад 140 тис. євро [2].
Іншою корупційною схемою, що активно використовується на різних підприємствах ОПК, є привласнення державного майна
(грошових коштів) через документальне проведення фіктивних закупівель за завищеними
цінами, аніж фактично здійснювані позадокументальні закупівлі при постачанні необхідних
товарів на підприємства ОПК. Її особливостями є: а) налагодження корупційних зв’язків
між представниками щонайменше двох (а
частіше – трьох) суб’єктів підприємницької
діяльності, один з яких є суб’єктом ОПК та
замовляє виконання робіт чи постачання
товарів задля виконання оборонного замовÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

лення (оборонної закупівлі), а інший (інші)
– виконавець чи, відповідно, постачальник,
який забезпечує відповідний обсяг послуг/
товарів за фактично нижчими цінами, аніж
офіційно зафіксовані. Зазвичай один суб’єкт
господарювання (інколи – фіктивне підприємство) забезпечує документальну картину
угоди із вказаними завищеними цінами,
реально не постачаючи жодного товару та
не надаючи жодних послуг, а інший без документального оформлення здійснює відповідні роботи чи реалізує товар; б) залучення
посередників, що забезпечують комунікацію
між представниками різних бізнес-структур;
в) вчинення супутніх кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 358, 366 КК
України; д) подальша легалізація отриманих доходів (ст. 209 КК України). Одним з
маркерів реалізації цієї схеми є припинення
діяльності фіктивного підприємства практично одразу (з мінімальним проміжком
часу) після квазіправового оформлення угоди про начебто постачання товарів чи виконання робіт. Мета припинення – мінімізація
можливості документування злочинної діяльності, знищення слідів злочину.
До такого ж роду корупційних схем із
фактичною закупівлею товарів за цінами,
нижчими, ніж ті, що проводяться за офіційною документацією (офіційна закупівля за
завищеними цінами) належить і злочинна діяльність, що проявилася за таких обставин:
у 2014 р. директор ДП «Авіакон», його заступник та представник офшорної компанії
Westan Group Associates Ltd організували дві
закупівлі в обхід передбачених стандартів та
процедур. За умовами першої Westan Group
Associates Ltd поставила ДП «Авіакон» 12 паливних баків до гвинтокрилів Мі-24 за 288
тис. дол. США, закуплених у безпосереднього виробника, розташованого в Грузії, за
вдвічі меншою ціною — 144 тис. дол. США.
Згодом ДП «Авіакон» уклало з Westan Group
Associates Ltd інший договір — на постачання 200 баків також за ціною вдвічі вищою
від закупівлі у грузинського постачальника. Однак, останній зміг поставити лише 85
баків, які Westan Group Associates Ltd придбала за 1,02 млн дол. США та перепродала
«Авіакону» за 2,04 млн дол. США. Договори
між ДП «Авіакон» та Westan Group Associates
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Ltd на постачання всіх паливних баків укладалися без попереднього аналізу ринку цін
та отримання пропозицій інших постачальників, без залучення відповідальних за вказаний напрямок роботи працівників заводу
[3]. Схожою за змістом корупційною схемою
є закупівля товарів нижчої якості, аніж передбачено замовленням, за цінами товарів
належної якості.
Описані корупційні схеми репрезентують функціональну характеристику основного сегменту злочинності у сфері ОПК.
Натомість для повноти уявлення про феномен останньої варто також вказати і на те,
що вказані схеми за визначенням є проявами організованої злочинності. При чому особливістю організованої злочинності у сфері
ОПК є те, що, по-перше, вона характеризується підвищеною суспільною небезпечністю з огляду на предмет відповідних кримінальних практик та, по-друге, має складну
рівневу будову з виходом на інтегративні
економіко-політичні комплекси. Що мається на увазі?
Передусім те, що варто вести мову про
різні види організованих злочинних угрупувань у сфері ОПК за ступенем їх впливу на
народне господарство, національну безпеку.
Їх можна виділити принаймні три: нижчий,
середній та вищий.
Нижчий рівень організованої корупційної
злочинності в ОПК – це об’єктовий рівень,
який обмежується масштабами одного підприємства. Типові корупційні схеми – щодо
незаконного привласнення чи розтрати
майна через необґрунтоване призначення
премій, необґрунтоване списання та придбання за заниженими цінами майна підприємства тощо. Зазвичай чисельний склад
групи, яка реалізує подібні схеми, – невеликий, 2–5 осіб. Їх діяльність здебільшого не
складає небезпеки для всієї галузі та похідної від неї сфери – оборонної, стану функціональності війська (Збройних Сил України,
Національної гвардії).
Середній рівень організованої корупційної
злочинності у сфері ОПК характеризується
кооперацією зусиль представників й інфраструктурних, фінансових, формально-документарних можливостей кількох юридичних осіб, кожна з яких або деякі з яких вхо-

дять до складу ОПК. Це – основний рівень
реалізації більшості схем із закупівлями за
завищеними цінами, із придбанням товарів
і прийняттям робіт неналежної кількості,
якості тощо. Обсяг злочинних угрупувань
коливається вже від 5 до 15 осіб. У низці випадків на цьому рівні відбувається налагодження корупційних зв’язків з керівниками
місцевих військових частин, до яких постачається бойова техніка (нова чи відремонтована) та/або з представниками місцевих
правоохоронних органів для забезпечення
прикриття кримінально протиправної діяльності.
Вищий рівень організованої корупційної
злочинності у сфері ОПК – найбільш небезпечний і найбільш труднодоступний для
правоохоронних органів. Причина тому –
вищий рівень політичного прикриття. На
цьому рівні корупційні схеми функціонально й персонально замкнені на представниках вищих, центральних органах державної влади. Відтворення системної корупції
на цьому рівні є однією з причин фактичного знищення стратегування в управлінні
галуззю зі всіма наслідками, що з цього випливають.
Цілком зрозуміло, що вищий рівень відтворення організованої корупційної злочинності в ОПК – це не самостійна проблема, ані у практичному кримінально-превентивному, ані у гноселогічному значенні.
Ця проблема дотична і є похідною від проблеми політичної злочинності в державі, від
зрощення спочатку загальнокримінальної
злочинності із економічною, а згодом економічної із політичною. Коріння цих метаморфоз вітчизняної злочинності сягають 90-х
років минулого сторіччя, періоду первинного кримінального накопичення капіталу,
за рахунок якого відбувалася інституціоналізація політичної системи. Тож руйнація
цих корупційно-інституційних узвичаєнь
– справа набагато вищого масштабу осмислення, аніж виключно протидія злочинності
в ОПК України. А тому наша задача в цьому
аспекті полягає не стільки у вирішенні цих
проблем, скільки у визначенні їх (злочинності в ОПК) комплексного, системного характеру, що має вихід на феномен політичної злочинності.
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Варто кілька слів сказати і про корупційну складову функціонування ОПК у його
торгівельному сегменті, зокрема у сфері оборонних закупівель, у тому числі імпорті
озброєнь. Як засвідчують експертні оцінки,
на цей час склався вражаючий дисбаланс у
розвитку ОПК, пов’язаний із тим, що в середині комплексу діють непрозорі, занадто
утаємничені та орієнтовані переважно на
державні підприємства, умови. Найбільш
негативними наслідками цього є неконкурентоспроможні умови для приватних підприємств та непривабливість українського
ринку для іноземних компаній. 95 % номенклатури озброєнь і військової техніки
закуповуються без конкурентних процедур
[4]. Відсутність останніх, нестача транспаретності розподілу бюджетних засобів на
оборонні закупівлі, ручний механізм здійснення останніх, з одного боку, пояснюється високою чутливістю цього пласту торгівельних відносин до проблем національної
безпеки і обороноздатності. З іншого, цими
факторами прикриваються найбільш проблемні зони привласнення державних коштів через механізми так званих «відкатів»
на оборонних закупівлях.
Окремо наголосимо на тому, що досить
тривалий час створювалося поживне підґрунтя для консервування високих обсягів
імпортизації високоточного озброєння, що
в умовах непрозорого прийняття рішень
набуває явного корупційного відтінку. До
прикладу, Міністерство оборони України у
2015 р. закупило 5 безпілотних авіаційних
комплесів (БАК) мікрокласу вартістю 270
тис. євро кожен. За експертними ж даними,
технічні характеристики тієї ж «Фурії (БАК
вітчизняного виробництва)» у кілька разів
перевищують тактико-технічні характеристики закуплених БАК, а вартість вітчизняного виробу вдвічі нижча. Втім, загальні
закупки військовим відомством БАК такі
мізерні, що й цифру небажано озвучувати.
Скажемо тільки, що «Фурії», які чудово зарекомендували себе на фронті, у 2016 році не
закуповувалися взагалі. Ба більше, у затверджених Генштабом змінах до плану оборонних закупівель «Фурія» для ракетних військ
і артилерії (фактично БАК — навідник і
коректувальник артилерії) прописаний у
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закупках за спецфондом. Тобто шанс цих
безпілотників потрапити у війська, попри
вкрай високу потребу, фактично мінімальний. Загалом же, керівники приватних підприємств свідчать: для закупівлі іноземних
озброєнь і військових товарів у Міністерство
оборони України досить подати офіційний
«інвойс», і «відомству все одно, яка вартість,
коли є рішення закуповувати». Якщо ж ідеться
про закупівлю вітчизняних товарів, негайно
починається низка нескінченних перевірок,
супроводу, приймань… [4].
Певна річ, корупція – не єдиний фактор
прийняття недостатньо обґрунтованих (з
економічної та суто оборонної точок зору)
рішень щодо оборонних закупівель, зокрема імпорту озброєнь і військових товарів.
Не маємо відкидати і банальну некомпетентність, недоліки у системі управління
оборонними закупівлями, коли можливості
вітчизняного ОПК не в повній мірі є відомими. Однак – це фактори іншого формату.
Нас же цікавить саме корупційна етіологія
часткової дисфункції інституту оборонних
закупівель, природа якого в принципі не передбачає іншого варіанту, окрім системного
характеру корупційної злочинної діяльності, до організації якої залучають представники вищого і центрального рівнів апарату
держави.
Разом з тим, феномен злочинності в
ОПК, окрім системно-корупційних і властивих їм акцесорних кримінальних практик, доповнюється також і ситуативними
корупційними злочинами, які хоча і можуть
набувати рис корупційних схем, однак які,
взяті окремо, за своїм масштабом, тривалістю діяльності та кількістю залучених осіб не
складають загроз економічній безпеці галузевого масштабу, загроз обороноздатності,
здійснюються поза злочинним контролем,
управлінням з боку керівництва галузі, політичних еліт країни. Так, до прикладу, гр. Б.,
працюючи на посаді фінансового директора
ДП «171 Чернігівський ремонтний завод»,
з метою отримання неправомірної вигоди,
вступила у змову із заступником директора
цього ж підприємства гр. У., який був головою комісії по контролю за утриманням
і списанням основних засобів виробництва
та, у результаті чого 16.01.2013 р., за по-
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передньою змовою з гр. М., діючи всупереч інтересам служби, одержала від нього
неправомірну вигоду в розмірі 4 500 грн.
за підписання договору купівлі-продажу№ 97/2012 від 12.12.2012 р. на продаж двох
верстатів як таких, що підлягають списанню
[5]. Втім, навіть і ситуативні корупційні злочини виявляються вельми поширеними в
аналізованій сфері завдяки існуванню низки
іманентних факторів корупції – корупційних ризиків.
У зв’язку з цим зрозумілим та обґрунтованим видається положення абз. 2 п. 2, п. 5
Рішення РНБО «Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення
рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення» від 06.03.2019 р. щодо
необхідності термінового забезпечення усунення корупційних ризиків, підвищення
рівня прозорості та посилення контролю з
боку держави і громадськості за діяльністю
ДК «Укроборонпром» та інших державних
підприємств ОПК, а також про рекомендування Генеральній прокуратурі України,
Службі безпеки України, Національному
антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань здійснити перевірку і надати правову оцінку фактам, викладеним у засобах масової інформації, щодо порушень у сфері закупівель продукції, робіт,
послуг оборонного призначення [6].
Висновки
Підсумовуючи, зауважимо, що корупційна злочинність в ОПК постала справжнім
викликом існуванню галузі. Але не тільки
викликом кримінально-економічного порядку, а й справжньою загрозою національній безпеці, зважаючи на функціональну
спрямованість самого ОПК і кризового, конфліктного суспільно-політичного контексту, пов’язаного з перманентною агресією
РФ щодо України. Дослідження засвідчило
складно структуровану феноменологію корупційної злочинності в ОПК, що включає
розмаїття корупційних схем як у виробничому, так і торгівельному сегментах, їх відтворення на всіх рівнях, включаючи вищий
політичний. Через це констатовано наявність генетичних зв’язків інституціоналізованих корупційних практик в ОПК та полі-

тичної корупції в державі. Ця обставина виводить на розуміння необхідності розробки
комплексної стратегії протидії злочинності
в ОПК, що включатиме в себе низку напрямів і рівнів обструкції політико-кримінальних практик, зниження впливу олігархату
на політичну систему України.
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THE STATE OF CORRUPTION CRIME
IN THE DEFENSE-INDUSTRIAL COMPLEX OF UKRAINE
The article is devoted to the problems of the
current state of corruption crime in the defense
industry of Ukraine. The description of the level, dynamics of this type of crime in the context
of general economic crime and economic crime
in the field of defense is established and provided. The most common corruption schemes are
described. Reproduction of corruption crime
in the defense industry has been identified and
argued at the lower (object), middle, and higher, system levels.
The study showed a complex structured
phenomenology of corruption crime in the defense industry, which includes a variety of corruption schemes, both in the production and
trade segments, their reproduction at all levels, including higher political. The analysis and
generalization of the empirical base allowed us
to identify four main areas of implementation
of corruption schemes in the defense industry:
1) waste of entrusted or in charge of property
– equipment of defense industry enterprises; 2)
illegal export of military and dual-use goods;
3) appropriation of funds allocated under the
defense order for the purchase of goods and
services from fictitious enterprises, non-existent goods and services; 4) purchase of goods
and services at inflated prices (usually used by
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several intermediary firms), including import
operations.
It has been established that the lowest level
of organized corruption crime in the defense
industry is an object level, which is limited to
the scale of one enterprise. The average level of
organized corruption crime in the field of defense industry is characterized by the cooperation of efforts of representatives and infrastructural, financial, formal and documentary capabilities of several legal entities, each or some
of which are part of the defense industry. The
highest level of organized corruption crime in
the field of defense industry is the most dangerous and most difficult to access for law enforcement agencies. The reason is the higher level of
political cover. At this level, corruption schemes
are functionally and personally closed to representatives of higher, central state authorities.
The reproduction of systemic corruption at this
level is one of the reasons for the de facto destruction of strategy in the management of the
industry, with all the ensuing consequences.
As a result, there are genetic links between
institutionalized corrupt practices in the defense industry and political corruption in the
country. This circumstance suggests the need
to develop a comprehensive strategy to combat
crime in the defense industry, which will include a number of areas and levels of obstruction of political and criminal practices, reducing the influence of the oligarchs on the political system of Ukraine.
Key words: defense-industrial complex, economic crime, organized crime, state, corruption, corruption scheme.
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Стаття присвячена питанню визначення місця адвокатури у системі органів
правосуддя. Актуальність цього питання
стала наслідком прийняття в червні 2016
року Закону України «Про внесення змін до
Конституції України (щодо правосуддя)» від
02.06.2016 № 1401-VIII, яким інститут адвокатури віднесено до правосуддя.
Зазначено, що адвокатура України є недержавним самоврядним інститутом, що забезпечує здійснення захисту, представництва
та надання інших видів правової допомоги на
професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності в порядку, встановленому законодавством. Адвокатська діяльність забезпечує публічний інтерес,
тобто інтерес суспільства в цілому, шляхом
обстоювання приватного інтересу конкретної особи, а отже, сприяє правосуддю.
На адвокатуру покладається ряд завдань,
головними з яких є забезпечення кваліфікованою юридичною допомогою кожного, хто її
потребує, дотримання і зміцнення законності та неухильного їх виконання у різних напрямках діяльності - від надання консультацій до захисту у кримінальному провадженні
і представництва у цивільних, господарських
та адміністративних справах.
Визначення адвокатської професії, як
«вільної», є в певній мірі умовним, оскільки
мета цього інституту - захищати приватних осіб у правовому спорі з державою, виконуючи публічно-правові функції. Єдиною і головною відмінністю адвокатури, як суб’єкта
надання правової допомоги, є адвокатський

статус і гарантії адвокатської діяльності.
Особливий статус адвокатури повинен забезпечувати ефективнішу правову допомогу адвоката порівняно з юридичними послугами
інших суб’єктів. Незалежна судова система
може бути створена лише за наявності дійсно незалежної адвокатури. Дискусійним питанням діяльності адвокатури залишається
доцільність запровадження адвокатської монополії та її вплив на здійснення правосуддя.
Надання адвокатами професійної правової допомоги є необхідною умовою реалізації
правосуддя, тому інститут адвокатури у системі органів правосуддя є її невід’ємною частиною.
Ключові слова: адвокатура, адвокатська
діяльність, судова реформа, статус адвоката, правова допомога, юридичні послуги, законодавство.
Постановка проблеми
Прагнення України до євроінтеграції
вимагають узгодження системи національного законодавства у сфері прав людини з
правовими нормами Європейського Союзу.
На цьому шляху однією з умов є організація
діяльності адвокатури, як незалежного правового інституту, заснованого на принципах верховенства права, демократизму, захисту прав і свобод людини і громадянина.
Невід’ємною частиною демократичної правової держави є забезпечення доступу до
правової допомоги та правосуддя. З цього
огляду, постійне дослідження проблем ор123
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ганізації та функціонування інституту адвокатури, який сьогодні діє в системі органів
правосуддя, є завжди актуальним.
Мета статті
Метою цієї статті є висвітлення місця адвокатури у системі органів правосуддя.
Ступінь дослідженості теми
Окремим питанням правового статусу інституту адвокатури та його взаємовідносин з органами судової влади, надання
правової допомоги, захисту прав і свобод
людини і громадянина присвячені роботи зарубіжних та вітчизняних науковців,
зокрема: В.Андрєєвського, О. Бойкова,
Т. Варфоломеєвої, А. Козьміних, А. Кучерена, С.Прилуцького, С. Сафулько, О. Святоцького, Л. Тація та ін. Більшість досліджень було проведено до прийняття Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 2012 року. У зв’язку з проведенням судової реформи 2016 року і досі багато
питань, пов’язаних з інститутом адвокатури,
потребують наукового дослідження, що і є
завданням цієї статті.
Виклад основного матеріалу
Для забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина Конституцією
України встановлено відповідні правові гарантії. Зокрема, у ст. 59 зазначено - кожен
має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога
надається безоплатно. Кожен є вільним у
виборі захисника своїх прав [1]. Згідно зіст. 131-2 Конституції України для надання
професійної правничої допомоги в Україні
діє адвокатура [1].
Конституція України ст. 124 визначає,
що правосуддя в Україні здійснюють лише
суди [1]. Проте, у зв’язку з проведенням судової реформи на підставі Закону України
«Про внесення змін до Конституції України
(щодо правосуддя) від 02.06 2016 р. № 1401VIII [2], прокуратуру і адвокатуру віднесено
до Розділу VIII «Правосуддя» Конституції
України.
Законодавець справедливо підмітив,
що інститут правової (юридичної) допомоги адвокатури, за своєю конституційною
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природою і соціально-правовим змістом,
знаходиться в тісному взаємозв’язку з інститутом судової влади, ефективність якої
значною мірою зумовлюється рівнем правової допомоги, яка надається адвокатами.
Конституційне право на правову допомогу
(ст. 59) справедливо відносить до основних
конституційних гарантій право на доступ до
правосуддя, яке, у свою чергу, є невід’ємною
складовою права на судовий захист (ст. 55)
[1]. Хоча судді та адвокати, відповідно до
закону, відіграють різну роль у судовому
процесі, проте їхній внесок є необхідним
для досягнення справедливого та ефективного рішення в усіх судових процесах.
Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» від
05.07.2012 № 5076-VI (далі – Закон), адвокатура України є недержавним самоврядним
інститутом, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів
правової допомоги на професійній основі, а
також самостійно вирішує питання організації і діяльності в порядку, встановленому
цим Законом [3].
Науковці вказують на триєдність статусу і завдань адвокатури, розглядаючи її як
правозахисну діяльність адвокатів, як інститут громадянського суспільства та як самоврядну професійну організацію [4, с. 16-17;
5, с. 169; 6, с. 5]. Тобто українська правова
доктрина під адвокатурою розуміє інститут
громадянського суспільства, покликаний забезпечувати гарантовані права та свободи
людини.
Закон стосується широкого кола осіб, а
саме: адвокатів-практиків, осіб, що бажають
стати адвокатами, та громадян України у
зв’язку з наданням правової допомоги для
забезпечення охорони й захисту прав та законних інтересів громадян та юридичних
осіб.
Фактично адвокатська діяльність забезпечує публічний інтерес, тобто інтерес
суспільства в цілому, шляхом обстоювання
приватного інтересу конкретної особи, забезпечує принцип змагальності судового
процесу, досягнення істини, охорону прав
громадян і, тим самим, працює на створення демократичної правової держави. Як зазначають науковці, адвокатська діяльність
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у конституційному, кримінальному, цивільному, господарському, адміністративному
процесі, під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, надання інших
видів правової допомоги, спрямована не
лише на задоволення інтересу однієї окремої особи, а й на реалізацію принципів судочинства, принципів правової держави, забезпечення взаємодії суспільства і держави
[7, с. 214].
На
адвокатуру,
як
організоване
об’єднання юристів-професіоналів, покладаються певні завдання, виконання яких
свідчить про ефективність адвокатської діяльності. Спеціальним і головним завданням є забезпечення кваліфікованою юридичною допомогою кожного, хто її потребує. До загальних завдань можна віднести
охорону прав і законних інтересів фізичних
і юридичних осіб, дотримання і зміцнення
законності, виховання громадян у дусі точного і неухильного виконання законів, повагу до прав, свобод, честі та гідності особи,
що сприяє здійсненню правосуддя. Для виконання цих завдань адвокатура виконує
свої функції у різних напрямках діяльності:
від надання консультацій до захисту у кримінальному провадженні і представництва у
цивільних, господарських та адміністративних справах.
Адвокатура хоча і виконує функцію особливої державної ваги - захист прав і законних інтересів громадян, проте вона не
є державною структурою, а професійним
об’єднанням, незалежним від органів влади. Як визначено у ч. 1 ст. 5 Закону: «Адвокатура є незалежною від органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових та службових осіб» [3].
Разом з тим, визначення адвокатської
професії, як «вільної», у певній мірі є умовним, оскільки мета цього інституту - захищати приватних осіб у правовому спорі з державою, виконуючи, таким чином, публічноправові функції. З одного боку, державні органи повинні забезпечувати незалежну роль
адвокатів, як гарантію адвокатської діяльності, а з іншого – адвокат, як представник
правової системи, відповідає перед нею як
за свої приватні та комерційні справи, так
і за здійснення функцій, делегованих йому

державою. Це положення вперше закріплене у Законі: «Держава створює належні
умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності» (ч. 2 ст. 5) [3]. Адвокат, у разі потреби, мусить бути готовим піддати сумніву
правомірність дій держави, якщо вони суперечать демократичним принципам. Однак, він також зобов’язаний не заважати
нормальному перебігу правового процесу.
Адвокат повинен бути одночасно сумлінним
захисником і представником правосуддя та
особою, яка забезпечує реалізацію важливого конституційного права - права на правову допомогу. Отже, незалежна судова система може бути створена лише за наявності
дійсно незалежної адвокатури. Як слушно
зауважує С.В. Прилуцький, саме адвокатура
має бути надійною опорою судової влади та
правосуддя [8, с. 240].
Звернемо увагу на правову позицію
Конституційного Суду України, висловлену у
Рішенні № 23-рп/2009 від 30 вересня 2009 р.
у справі про правову допомогу [9].
Конституційний Суд України визначив правову допомогу як багатоаспектну,
різну за змістом, обсягом та формами, яка
може включати консультації, роз’яснення,
складення позовів і звернень, довідок, заяв,
скарг, здійснення представництва, зокрема
в судах та інших державних органах, захист
від обвинувачення тощо. Вибір форми та
суб’єкта надання такої допомоги залежить
від волі особи, яка бажає її отримати. Таким чином, відповідно до правової позиції
Конституційного Суду України термін
«правова допомога» має тлумачитися якнайширше і охоплювати будь-яку діяльність,
спрямовану на реалізацію правових норм в
інтересах тієї чи іншої особи.
Отже, відповідно до правової позиції
Конституційного Суду України правова допомога - це юридичні (правові) послуги, а
адвокатура є лише одним із суб’єктів, що
надає правову допомогу (юридичні послуги). Тому єдиною і головною відмінністю
адвокатури, як суб’єкта надання правової
допомоги, є, власне, адвокатський статус, тобто сукупність передбачених законом професійних прав, обов’язків і,
що найважливіше, гарантій адвокатської
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діяльності. Цей особливий статус адвокатури повинен забезпечувати ефективнішу
правову допомогу адвоката порівняно з
юридичними послугами інших суб’єктів.
Адвокати також мають відігравати суттєву
роль у справедливому відправленні правосуддя в межах свого професійного обов’язку
захисту прав та інтересів своїх клієнтів.
Коло, межі і територія адвокатської діяльності встановлюється ст. 19 Закону [3].
Не випадково першим пунктом переліку
різновидів адвокатської діяльності Закон
називає «надання правової інформації, консультацій і роз’яснень правових питань»
[3]. Серед широкого спектру видів адвокатської діяльності, регламентованих Законом,
консультаційна робота є найбільш ємким і,
такою ж мірою, важливим сектором зайнятості. Це основний вид роботи всіх адвокатів і адвокатських формувань у загальному
діапазоні юридичної допомоги населенню.
Здебільшого саме з консультаційної роботи
починаються всі інші види юридичної практики: надання порад, довідок, складання
юридичних паперів та документів, досягнення згоди про подальшу співпрацю, укладення угод про провадження тих чи інших
справ у суді тощо - усе це результат роботи
адвоката з надання пересічної консультації.
Консультаційна робота породжує й
інші види консультаційної допомоги,
передбачені законодавством. Наприклад,
такий вид, як правовий супровід діяльності
юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави (стаття 19 Закону) [3]
Стосовно правового супроводу - йдеться
про юридичну допомогу у вигляді обслуговування за угодою, інакше кажучи, йдеться
про юрисконсультство, яке було, є і буде інтенсивно розвиватися.
Дискусійним питання діяльності адвокатури залишається доцільність запровадження адвокатської монополії, доцільність
прийнятих змін і порядку її запровадження
в державі. Законом України «Про внесення
змін до Конституції України (щодо правосуддя) від 02.06 2016 р. [2] встановлено, що
для надання професійної правничої допомоги діє адвокатура, а ст. 131-2 Конституції України проголошує, що лише адвокати
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здійснюють захист та представництво в суді,
крім випадків, встановлених законом [1].
Необхідно зазначити, що адаптація до
нових умов була досить складним процесом.
Відповідно до пп.11 п.16-1 Перехідних положень Конституції України представництво лише адвокатами у Верховному Суді та
судах касаційної інстанції здійснюється
з 1 січня 2017 року; у судах апеляційної
інстанції - з 1 січня 2018 року; у судах першої
інстанції - з 1 січня 2019 року. Представництво органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в судах лише
прокурорами або адвокатами здійснюється
з 1 січня 2020 року. Представництво в суді
у провадженнях, розпочатих до набрання
чинності Законом України «Про внесення
змін до Конституції України (щодо правосуддя)», здійснюється за правилами, які
діяли до набрання ним чинності, -до ухвалення у відповідних справах остаточних судових рішень, які не підлягають оскарженню [2].
Необхідно
звернути
увагу
на
конституційне положення про те, що законом можуть бути визначені винятки щодо
представництва в суді у трудових спорах,
спорах щодо захисту соціальних прав, щодо
виборів та референдумів, у малозначних
спорах, а також стосовно представництва
малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які
визнані судом недієздатними чи дієздатність
яких обмежена (ст.131-2 Конституції
України) [1].
Cудова реформа в Україні передбачала
оновлення законодавства, спрямованого
на відновлення довіри до судової влади та
суміжних правових інститутів, а також комплексну побудову інституційних спроможностей відповідних правових інститутів.
Основним аргументом впровадження адвокатської монополії на представництво в судах було надання громадянам саме професійної допомоги та забезпечення доступності до правової допомоги, яка гарантується
наявністю великої мережі юридичних установ, здатної забезпечити населення країни
всебічною та якісною юридичною допомогою. Зрозуміло, що термін «доступність»
передбачає, у тому числі, і ціновий фактор.
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30 жовтня 2019 року Конституційний
Суд України визнав законопроєкт №1013
щодо скасування адвокатської монополії таким, що відповідає статтям 157, 158 Основного Закону, а 13 листопада профільний
Комітет парламенту рекомендував Верховній Раді попередньо схвалити цей законопроєкт. 14 січня 2021 року Верховна Рада
України попередньо схвалила законопроєкт
про скасування адвокатської монополії,
підтримавши відповідну постанову № 1013/
П1. Законопроєкт передбачає зміни до
Конституції України, а саме - нову редакцію
статті 131-2.
За новою версією, конституційна норма повинна передбачати наступне: «Для
надання професійної юридичної допомоги
в Україні діє адвокатура. Незалежність адвокатури гарантується. Основи організації
і діяльності адвокатури та здійснення
адвокатської діяльності в Україні визначаються законом. Тільки адвокат здійснює
захист особи від кримінального обвинувачення». Фактично з норми виключаються
положення, за якими тільки адвокати мають право надавати професійну правничу
допомогу третім особам у вигляді представництва у судах. Також зміни передбачають вилучення підпункту 11 пункту
16-1 розділу ХV «Перехідні положення»
Конституції України, якими передбачено поступове впровадження адвокатської
монополії.
Сьогодні
Президентом
України
В.Зеленським підписано Указ № 231/2021
«Про Стратегію розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021–
2023 роки» [10]. У документі визначено проблеми, які необхідно розв’язати для впровадження невідкладних заходів для покращення діяльності правових інститутів, подальшого вдосконалення функціонування
судової влади, здійснення правосуддя та
покращення доступу до правосуддя з урахуванням найкращих міжнародних практик.
Одним з напрямів Стратегії є удосконалення інституту адвокатури.
Відповідно до п. 4.5 Стратегії, з метою
запровадження системного підходу до удосконалення інституту адвокатури, в Україні
необхідно забезпечити:

- посилення гарантій адвокатської
діяльності, її видів і професійних прав
адвокатів, удосконалення самоврядності адвокатури;
- розширення можливостей доступу
до державних реєстрів та баз даних при
здійсненні адвокатської діяльності;
- конкретизацію підстав, процедур притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності та порядку оскарження рішення
про притягнення до такої відповідальності;
- запровадження інституту спрощеного
дисциплінарного провадження;
удосконалення порядку розгляду скарг
на дії адвоката;
- перегляд вимог щодо набуття права на
зайняття адвокатською діяльністю, запровадження прозорої процедури проведення
єдиного кваліфікаційного іспиту, стажування кандидатів, порядку ведення Єдиного
реєстру адвокатів України;
удосконалення:
організаційно-правових
форм
здійснення адвокатської діяльності та засад діяльності органів адвокатського самоврядування, удосконалення професійних
стандартів діяльності адвоката;
- порядку та умов залучення адвокатів до
надання безоплатної правової допомоги;
- статусу помічника адвоката;
- порядку захисту прав адвоката під час
здійснення професійної діяльності [9].
Висновки. Держава, яка керується
принципом верховенства права, повинна
організувати свою судову систему таким чином, щоб верховенство закону та повага до
основоположних прав та свобод людини і
громадянина нею гарантувались. Необхідною умовою здійснення реалізації судового
захисту прав і свобод людини і громадянина
є надання адвокатами професійної правової
допомоги. І судді, і адвокати відіграють найважливішу роль у досягненні правосуддя, а
тому інститут адвокатури в системі органів
правосуддя є її невід’ємною частиною.
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SUMMARY
The article is devoted to the issue of determining
the place of the bar in the justice system. The
urgency of this issue was a consequence of the
adoption in June 2016 of the Law of Ukraine
“On Amendments to the Constitution of Ukraine
(concerning justice)” dated 02.06.2016 № 1401VIII, which referred the institute of advocacy to
justice.
It is noted that the Bar of Ukraine is a nongovernmental self-governing institution that
provides protection, representation and other
types of legal assistance on a professional basis, as
well as independently decides on the organization
and activities in the manner prescribed by law.
Advocacy ensures the public interest, ie the interest
of society as a whole, by defending the private
interest of a particular person, and thus promotes
justice.
The Bar has a number of tasks, the main
of which is to provide qualified legal assistance
to everyone who needs it, to promote justice,
compliance and strengthening of the rule of
law and their strict implementation in various
areas - from counseling to protection in criminal
proceedings and representation in civil, economic
and administrative affairs.
The definition of the legal profession as “free”
is to some extent conditional, as the purpose of
this institution is to protect individuals in a legal
dispute with the state, performing public law
functions. The only and main difference between
the bar, as a subject of legal aid, is the legal status
and guarantees of advocacy. The special status
of the bar should provide more effective legal
assistance to a lawyer compared to the legal services
of other entities. An independent judiciary can
only be established if there is a truly independent
bar. The expediency of introducing a lawyer’s
monopoly and its impact on the administration of
justice remains a debatable issue.
The provision of professional legal assistance
by lawyers is a necessary condition for the
administration of justice, so the institution of the
bar in the justice system is an integral part of it.
Key words: advocacy, advocacy activity,
judicial reform, status of a lawyer, legal aid, legal
services, legislation.
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Научная статья посвящена характеристике процедуры предоставления административных услуг в сфере взимания налогов и
сборов. В Украине на сегодняшнее время процедуры предоставления административных услуг в сфере взимания налогов и сборов требует
усовершенствования. Ведь в Законе Украины
«Об административных услугах» характеристика механизма процедуры предоставления
административных услуг в сфере взимания
налогов и сборов содержит только формальные аспекты и имеет отсылочный характер
к другим нормативно-правовым актам, что,
в свою очередь, приводит к собственному и довольно противоположному толкованию норм
субъектами публичной администрации.
По направлениям совершенствования процедуры предоставления административных
услуг в сфере взимания налогов и сборов являются: разработка и принятие Закона Украины «Об административных процедурах»;
размер оплаты за виды электронных услуг
должны определяться исключительно в законах, а не в подзаконных нормативно-правовых
актах; разработать и принять Закон Украины «Об административном сборе», в котором
должно быть унифицировано название платы
за административные услуги; необходимо определить единые размеры административных
сборов для всех видов административных услуг.
Установлено стадии процедуры предоставления административных услуг в сфере взимания налогов и сборов: 1) принятие документов
и заявления, его регистрация в установлен-

ном в соответствии с Типовой инструкции
по делопроизводству в центральных органах
исполнительной власти, Совету министров
Автономной Республики Крым, местных органах исполнительной власти, утвержденной
постановлением Кабинета Министров Украины от 30 ноября 2011 года № 1242; 2) проверка полноты, комплектности документов,
достоверности предоставленных сведений,
может проводиться и путем осмотра и фотографирования складских объектов, прилегающей территории, проверки соответствия
складских объектов сведениям, указанным в
приложенных к заявлению о предоставлении
разрешения документах. По результатам
«фактической» проверки составляется акт.
Срок проверки как документов, так и соответствия будущих объектов производства разрешительной деятельности является общим
и не должен превышать 10 рабочих дней дня
регистрации заявления; 3) принятие решения
о предоставлении разрешения или отказе в
выдаче разрешения, оформление соответствующего решения приказом, что происходит в
срок не более 3 рабочих дней со дня составления акта; 4) регистрация объекта разрешительной деятельности в соответствующем
Реестре; 5) направление заявителю выписки
из Реестра.
Ключевые слова: услуга, административная услуга, нормативно-правовой акт, правовое регулирование, процедура предоставления
административных услуг в сфере взимания
налогов и сборов, стадии.
129

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

Вступ
Оновлення методологічних підходів до
визначення предмета адміністративного
права, а також засобів, що можуть бути використані органами публічної адміністрації для впорядкування і розвитку публічних правовідносин, впливу на фізичних і
юридичних осіб, визнання в науці адміністративного права «людиноцентристської»
концепції публічного управління [1, c. 4],
запропонованої В. Б. Авер’яновим, зумовлює появу такого інституту, як адміністративна послуга. Запровадження цього
інституту вимагає ґрунтовних досліджень
організаційно-правових засад надання таких послуг органами публічної адміністрації, серед яких особливої уваги заслуговують органи, адміністративна діяльність
яких пов’язана із постійною взаємодією із
фізичними та юридичними особами.
Відповідно, вдосконалення процедури
надання публічних послуг у сфері справляння податків необхідно розглядати як
пріоритетний напрям модернізації діяльності органів ДФС, що дозволить: поперше, підвищити довіру населення до
діяльності посадових осіб цього органу,
по-друге, виконати вимоги Закону України «Про центральні органи виконавчої
влади» 17.03.2011 № 3166-VI, у частині 2
статті 17 якого встановлено, що пріоритетним завданням центрального органу виконавчої влади, утвореного як служба, є надання адміністративних послуг фізичним і
юридичним особам.
Вивченню організаційно-правового механізму надання адміністративних послуг
органами фіскальної служби повинне передувати визначення поняття «адміністративна послуга», що, на думку Д. В. Приймаченка, має як практичне, так і теоретичне
значення [8, с. 7]. Необхідно зазначити, що
у законодавстві адміністративну послугу
визначено як результат здійснення владних повноважень [9], а в науковій літературі під послугою переважно мають на увазі
саму діяльність [20, c. 120; 1. с. 456], тобто
обслуговування [8, c. 8].
Так, Г. М. Писаренко називає адміністративною послугою правовідносини, що
виникають при реалізації суб’єктивних
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

прав фізичної або юридичної особи (за
їх заявою) у процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу для
отримання певного результату [7, c. 8].
Причому дослідниця робить акцент на виконанні обов’язків держави перед приватними особами, спрямованих на юридичне
оформлення умов, необхідних для забезпечення належної реалізації ними своїх прав
і охоронюваних законом інтересів. Такої
думки дотримується і І.А. Мордвін, який,
досліджуючи адміністративні послуги податкових органів [6], визначає їх як категорії адміністративного права, що породжує адміністративні правовідносини при
реалізації суб’єктивних прав фізичної або
юридичної особи (за їхньою заявою) процесі владної діяльності податкових органів
України для отримання певного результату (набуття, зміни чи припинення прав та/
або обов’язків такої особи у сфері оподаткування відповідно до закону) [6, c. 8].
Д. Сухінін і Ю. Шаров розглядають адміністративні послуги як результат здійснення владних повноважень суб’єктом, що
відповідно до закону забезпечує юридичне оформлення умов реалізації фізичними
та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень,
проведення реєстрацій тощо) [23, с. 232].
В.М. Циндря, уточнюючи зміст адміністративних послуг щодо діяльності органів
внутрішніх справ, також визначає їх як
результат здійснення цими органами повноважень щодо юридичного оформлення
реалізації фізичними та юридичними особами прав, свобод і законних інтересів за їх
заявою (видача дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, проведення реєстрації тощо). При цьому науковці акцентують
увагу на такій ознаці послуги, як цінність
для споживачів за межами органу внутрішніх справ та сприйняття ними як послуги
[22, c. 15].
К.А. Фуглевич пропонує визначати
адміністративні процедури з надання адміністративних послуг як передбачений
законодавством порядок дій уповноважених осіб органів публічної адміністрації
щодо надання адміністративних послуг,
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а також фізичних і юридичних осіб щодо
виконання умов їх отримання [21, с. 13].
Відповідно, дослідницею до суб’єктів адміністративних процедур включено отримувачів послуг – платників податків, що, на
нашу думку, є не виправданим. Виконання правил і вимог дозвільної діяльності
як на момент звернення за послугою, так
і під час подальшого провадження відповідної діяльності, є необхідною умовою
отримання дозвільної адміністративної послуги, та користування її результатом. Однак виконання названих вимог є швидше
передумовою отримання послуги, ніж фактичними діями щодо її надання. Стосовно
цього доцільно погодитися з висновками
О. О. Сосновика, на думку якого правила
видачі дозволів умовно можна розділити
на умови (тобто сукупність усіх необхідних
підстав для видачі дозволу – відповідність
суб’єкта встановленим вимогам, мети відповідної діяльності, наявність технічних
можливостей тощо) і порядок (процедуру
видачі – оформлення необхідних документів, місце, строки прийняття рішення, його
виконання тощо) [19, c. 112].
Мета та задачі дослідження
Метою статті висвітлення характеристики процедури надання публічних послуг
у сфері справляння податків.
Для досягнення мети були поставлені такі задачі: охарактеризувати види
процедури надання публічних послуг у
сфері справляння податків; виокремити проблемні питання процедури надання публічних послуг у сфері справляння
податків.
Виклад основного змісту
Відповідно до МК України [4], органи
ДФС уповноважені надавати такі види дозволів на: відкриття та експлуатацію складу тимчасового зберігання, відкриття та
експлуатацію митного складу, відкриття та
експлуатацію вільної митної зони комерційного або сервісного типу, відкриття та
експлуатацію магазину безмитної торгівлі,
здійснення митно-брокерської діяльності.
Процедури надання кожної з названих
послуг передбачені окремими нормативни-

ми актами Міністерства фінансів України,
які пропонується розглянути з метою виявлення порядку дій посадових осіб органів ДФС під час надання адміністративних
послуг, що дозволить визначити позитивні
та негативні риси в організаційно-правовому забезпеченні такої діяльності.
Необхідно зауважити, що відповідно
до вимог Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур [5],
яка набула чинності в Україні 15.09.2011,
МК України визначає уніфіковані вимоги
до видачі дозволів у сфері державної митної справи, встановлені Главою 58 «Загальні положення щодо здійснення митними
органами контролю за окремими видами
діяльності підприємств» [3].
Отже, процедура надання публічних
послуг у сфері справляння податків повинні відповідати таким законодавчим вимогам: 1) строк прийняття рішення про
видачу дозволу і, відповідно, внесення відомостей до реєстру, або відмову у видачі
дозволу не повинен перевищувати 20 робочих днів з дня надходження заяви про
отримання послуги; 2) строк видачі витягу
з реєстру становить три робочі дні з дня
прийняття рішення про надання дозволу;
3) підставою для відмови у видачі дозволу є
невиконання заявником вимог, встановлених для його отримання [4].
Власне процедури надання дозволів у
сфері державної митної справи визначаються Міністерством фінансів України та
закріплюються у відповідних підзаконних
актах. Водночас до компетенції Міністерства фінансів України віднесено упорядкування: форм, порядку подання та розгляду
заяв; вимог та правил провадження видів
дозвільної діяльності; процедур надання, зупинення дії, анулювання дозволів;
підстав, періодичності, форм, тривалості
контролю за провадженням дозвільної діяльності.
Умови отримання дозволів стосуються
переважно матеріально-технічного забезпечення дозвільної діяльності, у тому числі
і безпеки (пожежної, санітарно-епідеміологічної тощо) та охорони об’єктів і місць її
провадження. Втім, характерною ознакою
умов отримання дозволів як адміністратив-
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них послуг органів ДФС України у галузі
митної справи є встановлення вимог до
забезпечення виконання посадовими особами митних органів контролю за дотриманням правил провадження відповідної
діяльності. Так, згідно з Положенням про
склади тимчасового зберігання, затвердженим Наказом Міністерства фінансів
України від 28.05.2012 № 613 (далі – Положення № 613), утримувач складу тимчасового зберігання повинен: забезпечити
безперешкодний доступ посадових осіб органів ДФС до систем відеоспостереження,
обладнати робочі місця для посадових осіб
підрозділу митного оформлення, у тому
числі канали і засоби зв’язку [13], Порядку подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської
діяльності та контролю за нею, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 04.08.2015 № 693 (далі – Порядок№ 693) [12].
Аналіз нормативних приписів, що регламентують надання дозволів у галузі
митної справи органами ДФС, у тому числі Положення 613 [13], Порядку надання складським об’єктам статусу «митний
склад» та позбавлення такого статусу, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 16.07.2012 № 835 [15] (далі –
Порядок №835), Наказу Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 633 «Про
деякі питання відкриття та експлуатації
вільної митної зони комерційного або сервісного типу» (далі – Наказ № 633) [14], Порядку подання та розгляду заяв, надання,
зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі та форми заяви на відкриття та
експлуатацію магазину безмитної торгівлі,
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 08.06.2012 № 692 (далі
– Наказ № 692) [16] дозволяє виділити такі
характері ознаки процедур надання відповідних послуг.
По-перше, наявність форми об’єктивації
рішення про надання або відмову у наданні
відповідного дозволу – наказ, видання якого є підставою для внесення відомостей до
реєстрів; по-друге – поєднання дозвільних
(видача наказу про надання дозволу) та реÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

єстраційних дій (внесення відомостей про
майбутній об’єкт провадження дозвільної
діяльності до відповідних реєстрів); потретє – результатом надання адміністративної послуги виступає витяг з реєстру.
Виявлені особливості процедур надання дозволів органів ДФС вимагають
окремих пояснень. Поєднання процедур
надання дозволу на відкриття та експлуатацію об’єктів дозвільної діяльності та їх
реєстрацію у відповідному реєстрі свідчить
про впровадження принципу «єдиного вікна», який передбачає здійснення максимально можливої кількості процедурних
дій, що провадяться суб’єктами надання
адміністративних послуг, для надання
адміністративної послуги без залучення
суб’єктів звернення, які бажають її отримати, у практичну діяльність органів ДФС,
однак не підтверджує належності реєстраційних послуг до дозвільних адміністративних послуг.
Отже, в узагальненому вигляді процедура надання публічних послуг у сфері
справляння податків складається з такої
послідовності дій:
1) прийняття документів та заяви, її
реєстрація у встановленому відповідно
до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді
міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року№ 1242;
2) перевірка повноти, комплектності
документів, достовірності наданих відомостей, що може проводитися і шляхом огляду та фотографування складських об’єктів,
прилеглої території, перевірки відповідності складських об’єктів відомостям, зазначеним у доданих до заяви про надання дозволу документах. За результатами
«фактичної» перевірки складається акт.
Строк перевірки як документів, так і відповідності майбутніх об’єктів провадження дозвільної діяльності є загальним та не
повинен перевищувати 10 робочих днів з
дня реєстрації заяви.
3) прийняття рішення про надання дозволу або відмову у видачі дозволу, оформ-
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лення відповідного рішення наказом, що
відбувається у строк не більше 3 робочих
днів з дня складання акта. Доцільно зазначити, що більшість із зазначених вище
нормативних актів Міністерства фінансів
України не містить підстав для відмови у
наданні дозволу, лише Наказ № 633 визначає такими: ненадання заявником відомостей, передбачених формою заяви; надання
заявником недостовірних відомостей у заяві та доданих до неї документах; неподання заявником документів, необхідних для
отримання дозволу; ненадання фізичною
особою – підприємцем, відповідно до Закону України 01.06.2010 № 2297-VI «Про
захист персональних даних», згоди на обробку та поширення митницею, яка розглядає заяву, та ДФС України його персональних даних; невідповідності матеріально-технічної бази встановленим вимогам.
4) реєстрація об’єкта дозвільної діяльності у відповідному Реєстрі;
5) надсилання заявнику витягу з Реєстру.
Висновки
1. Запропоновано під процедурою надання публічних послуг у сфері справляння податків – це публічно-владна діяльність окремих служб, підрозділів чи органів ДФС (їх окремих посадових осіб) щодо
визнання за умови відповідності встановленим вимогам за особою права здійснювати певні дії, провадити конкретний вид
господарської діяльності, щодо яких законом встановлено заборону вчинення без
спеціального уповноваження, шляхом видачі за заявою такої особи документа встановленого зразка (дозволу, ліцензії, свідоцтва).
2. Процедуру надання публічних послуг у сфері справляння податків доцільно
поділити на видачу дозволів та надання
ліцензій, що зумовлено як відмінностями
правового регулювання процедур надання, так і сферами суспільного життя, де
вони застосовуються.
3. Серед загальних проблем правового регулювання потрібно виокремити
переважно підзаконне регулювання, всупереч вимогам Закону України 06.09.2012-

№ 5203-VI «Про адміністративні послуги»,
переліку та вимог до документів, необхідних для отримання дозвільних адміністративних послуг, що надаються органами
ДФС, переліку підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.
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АНОТАЦІЯ
Наукова стаття присвячена характеристиці процедури надання публічних послуг у сфері
справляння податків. В Україні на сьогоднішній
час процедури надання публічних послуг у сфері
справляння податків потребує удосконалення.
Адже в Законі України «Про адміністративні
послуги» характеристика механізму процедури
надання публічних послуг у сфері справляння податків містить тільки формальні аспекти та
має відсильний характер щодо інших нормативно-правових актів, що, у свою чергу, призводить
до власного і доволі протилежного тлумачення
норм суб’єктами публічної адміністрації.
Щодо напрямів удосконалення процедури
надання публічних послуг у сфері справляння
податків є: розроблення та прийняття Закону
України «Про адміністративні процедури»; розмір оплати за види електронних послуг мають
визначатись лише у законах, а не у підзаконних
нормативно-правових актах; розробити та прийняти Закон України «Про адміністративний
збір», у якому має бути уніфіковано назву плати
за адміністративні послуги; необхідно визначити єдині розміри адміністративних зборів для
всіх видів адміністративних послуг.
Встановлено стадії процедури надання публічних послуг у сфері справляння податків:1) прийняття документів та заяви, її реєстрація у встановленому відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах
виконавчої влади, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 30 листопада 2011 року№ 1242; 2) перевірка повноти, комплектності
документів, достовірності наданих відомостей,
що може проводитися і шляхом огляду та фотографування складських об’єктів, прилеглої
території, перевірки відповідності складських
об’єктів відомостям, зазначеним у доданих до
заяви про надання дозволу документах. За результатами «фактичної» перевірки складається
акт. Строк перевірки як документів, так і відповідності майбутніх об’єктів провадження дозвільної діяльності є загальним та не повинен перевищувати 10 робочих днів дня реєстрації заяви;3) прийняття рішення про надання дозволу або
відмову у видачі дозволу, оформлення відповідного
рішення наказом, що відбувається у строк не більше
3 робочих днів з дня складання акта;- 4) реєстрація об’єкта дозвільної діяльності у відповідному Реєстрі; 5) надсилання заявнику витягу з Реєстру.
Ключові слова: послуга, адміністративна послуга, нормативно-правовий акт, правове регулювання, процедура надання публічних послуг у
сфері справляння податків, стадії.
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and applications, its registration in the established
in accordance with the Model Instruction in
the Central Executive Bodies, the Council of
Ministers of the Autonomous Republic of Crimea,
local executive bodies, approved by resolution
Ministers of Ukraine dated November 30, 2011
No. 1242; 2) check the completeness, completeness
of the documents, the accuracy of the information
provided, which can be carried out by inspecting
and photographing the storage facilities, the
surrounding area, checking the compliance of the
storage facilities with the information specified
in the documents attached to the application for
authorization. According to the results of the
“actual” inspection, an act is drawn up. The term
of verification of both documents and compliance
of future objects of conducting permitting activity
is general and should not exceed 10 working
days on the day of registration of the application;
3) making a decision on granting a permit or
refusing to grant a permit, issuing a relevant
decision by an order occurring within no more
than 3 working days from the date of drafting
the act; 4) registration of the object of permitting
activity in the respective Register; 5) sending to
the applicant an extract from the Register.
Key words: service, administrative service,
legal act, legal regulation, procedure of providing
administrative services in the field of taxation and
fees, stages.

SUMMARY
The scientific article is devoted to the
characteristics of the procedure of providing
administrative services in the field of taxation
and fees. In Ukraine, the procedure for providing
administrative services in the field of tax and
levying needs to be improved. After all, in the
Law of Ukraine “On Administrative Services”,
the characterization of the mechanism of the
procedure of providing administrative services in
the field of taxation and collection contains only
formal aspects and is reflective of other normative
legal acts, which, in turn, leads to its own and
quite opposite interpretation of norms. subjects of
public administration.
Regarding the directions of improvement
of the procedure of providing administrative
services in the field of taxation and collection are:
development and adoption of the Law of Ukraine
“On Administrative Procedures”; the amount of
payment for types of electronic services should be
determined solely by law, not by-laws; to develop
and adopt the Law of Ukraine “On Administrative
Fee”, which should unify the name of the fee for
administrative services; it is necessary to define
uniform rates of administrative fees for all types
of administrative services.
The stages of the procedure of providing
administrative services in the field of taxes and
fees are established: 1) acceptance of documents
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Научная статья посвящена освещению
правового регулирования реформирования
предоставления административных услуг
по регистрации места жительства. Предлагаются пути улучшения механизма предоставления указанной услуги, а именно: направленность государственной политики по
децентрализации функций в сфере предоставления административных услуг; упрощение
процедуры регистрации места жительства и
тому подобное. Закон Украины «Об административных услугах» предусматривает право
граждан на получение административных
услуг в электронной форме. Регистрация, снятие с регистрации места проживания относится к услугам, которые пользуются высоким спросом, но возможность получения этих
услуг в электронной форме не является урегулированной на уровне законодательства.
Вместе с тем, анализ функциональных
возможностей национальных электронных
информационных ресурсов свидетельствует
о том, что услуга по регистрации, снятия с
регистрации места проживания в электронной форме может быть доступна гражданам
Украины при условии надлежащей наполненности и взаимодействия национальных электронных информационных ресурсов.
Проблемы учета населения обостряются
из-за того, что реестры территориальных
общин являются автономными, имеют различное программное обеспечение и не взаимодействуют между собой. Кроме того, только
часть реестров ведется территориальными
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

общинами в электронной форме или имеет
связь через систему электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов с ведомственной информационной системой центрального органа
исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере регистрации
физических лиц и Едином государственном
демографическом реестре. Поэтому не только регистрация, а и получения информации
из реестров (например, сведений о месте жительства) превращается для гражданина
в длительный процесс, в то время как эту
информацию можно было бы за считанные
секунды получать с помощью программных
средств.
Ключевые слова: административная услуга, электронные услуги, услуга, публичная
услуга, регистрация места жительства.
Постановка проблеми
Беззаперечно, важливе значення мають
зусилля держави, що вживаються для гарантування громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, яка знаходиться в режимі
довгострокової антитерористичної операції
і, одночасно, на початку євроінтеграційних
процесів. Складність, масштабність економічних, політичних проблем досягли пікового значення з часів здобуття незалежності
Україною. Іноді проблеми, що мають місце в
системі державних гарантій щодо громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
поєднані з помилками в організації надання
адміністративних послуг. Ефективність зу136
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силь з налагодження системи громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб безпосередньо залежить і від ступеня наукової
обґрунтованості прийнятих рішень, що вимагає багатостороннього наукового аналізу,
а також уточнення, систематизації категорійного апарату.
Огляд останніх досліджень
та публікацій
Варто зазначити, що адміністративноправові аспекти вивчення громадянства,
міграції (еміграції; імміграції) та реєстрації
фізичних осіб в Україні певною мірою досліджуються в юридичній літературі. Серед
українських авторів, які займались цією проблемою, можна назвати таких науковців, як
О.О. Бандурка, О.О. Воронятніков, І.В. Михайлишин, С.О. Мосьондз, В.І. Олефір,
Я.А. Поєдинок, С.С. Саїв, Л.Л. Савранчук,
О.П. Сікорський, Є.В. Стрільченко А.І. Супруновський та інші.
Проблеми діяльності органів публічної
влади з надання адміністративних послуг
досліджували такі вчені-адміністративісти,
як В.Б. Авер’янов, К.К. Афанасьєв, В.М. Бевзенко, Ю.П. Битяк, М.Ю. Віхляєв, В.М. Гаращук, І.П. Голоснічeнко, С.В. Ківалов,
Н.В. Коваленко, І.Б. Коліушко, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, Є.О. Легеза, П.С. Лютіков, Р.С. Мельник, Г.М. Писаренко, В.П. Тимощук та інші. Однак питання публічних послуг щодо реєстрації місця
проживання особи у наукових дослідженнях
окремо не вивчалися. Саме вказані обставини зумовили обрання цієї теми.
Метою статті є розкриття особливостей
надання електронних послуг щодо реєстрації місця проживання особи.
Виклад основного матеріалу
4 квітня 2016 року набрали чинності норми закону №888-VIII «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
розширення повноважень органів місцевого
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», що торкаються сфери
реєстрації місця проживання [1].
Як правильно зазначає експерт центру
політико-правових реформ Є. Школьний, на-

справді, зміни – не суттєві косметичні. Але
потрібні справжні зміни в інтересах громадян. І їх може зробити новий уряд [2].
Тепер замість Державної міграційної
служби України для реєстрації місця проживання треба звертатися до виконавчого
органу місцевої ради, або ж до сільського голови, якщо не утворений виконавчий орган
сільської ради.
Навіть якщо нове місце проживання
особи знаходиться в іншій адміністративнотериторіальній одиниці, то реєстраційний
орган усе одно самостійно надсилатиме повідомлення про зняття особи з реєстрації за
попереднім місцем проживання особи [2].
Щодо розміру плати за реєстрацію місця
проживання, то спостерігається підвищення. Якщо раніше вартість реєстрації становила 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів
громадян – 85 копійок, то зараз реєстрація
коштуватиме 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати – біля 12 гривень.
Наступний елемент змін у цьому питанні
стосується пом’якшення адміністративної відповідальності за проживання без реєстрації місця проживання. Якщо раніше передбачались
як попередження, так і штраф – то тепер залишили лише попередження. Воно застосовуватиметься до осіб, які цілеспрямовано прибули
реєструвати нове місце проживання, проте після зняття з реєстрації попереднього місця проживання вже спливло 30 календарних днів.
Отже, певні зміни дійсно відбулись щодо
регулювання реформування надання адміністративних послуг з реєстрації місця проживання особи.
Однак сама дозвільна модель реєстрації
місця проживання, тобто система, що успадкована Україною з часів існування СРСР, за
якої особа жорстко «прив’язана» до прописаної адреси у паспорті, – залишається.
Закон стосується насамперед процесу з
децентралізації влади. У громадян більше немає потреби звертатися до Державної міграційної служби, і вони можуть отримати цю
послугу максимально близько до свого місця
проживання та набагато швидше. Адже тепер послугу можна отримати навіть у селі, де
є виконавчий орган чи сільський голова.
Крім того, для отримання послуги тепер
доведеться витрачати замість 3 днів, як це
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було фактично, адже документи з центрів надання адміністративних послуг передавалися до Державної міграційної служби і назад у
зворотному порядку, до 30 хвилин.
Однак щодо самого змісту «реєстрації місця проживання» та процедури – зміни наразі
не принципові.
Громадяни й надалі мусять збирати документи та підтверджувати право проживання
у житлі для цієї реєстрації, оскільки перелік
документів, необхідний для цієї процедури,
не зазнав суттєвих змін [2].
А без цього, у свою чергу, неможливо
отримувати більшість адміністративних і соціальних послуг.
Щодо процедури реєстрації місця проживання насправді, то необхідно зазначити, що
особливо змін не відбулося. Відбулась лише
перестановка зміни суб’єкта надання адміністративних послуг, у тому числі з реєстрації
місця проживання, та скасування талонів на
реєстрацію. Однак це не може вважатись зміною самої процедури чи навіть системи, як
про це декларували заголовки українських
ЗМІ.
Тож, по суті, система все ще потребує суттєвого реформування та адаптування під сучасні потреби населення.
Сучасний уряд має пам’ятати, що за кожною людиною, яка мешкає на території України, Конституцією України [3] закріплено цілий ряд прав, які, по суті, є непорушними.
Але практично до сьогодні більше ніж третина населення, намагаючись зреалізувати свої
права, може отримати переважну більшість
необхідних від держави послуг тільки за місцем реєстрації у паспорті, а не за фактичним
місцем проживання.
До прикладу, якщо людина, звернувшись
за послугою в державну установу, не має підтвердження «прописки» того мікрорайону,
за яким відбулось звернення, – шанс бути
обслуженим без так званого «добровільного
внеску» або «подяки» зводиться до нуля в багатьох випадках.
«Подвійні стандарти» обслуговування
громадян можна зустріти майже в кожній
державній установі країни, звернувшись не
за місцем реєстрації щодо:
– поліклінічного/медичного обслуговування;
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

– надання соціальної допомоги при народженні дитини;
– реєстрації місця проживання дитини;
– отримання ідентифікаційного коду
платника податку, обслуговування фізичних
осіб-підприємців у податкових органах;
– призначення пенсії за віком, пенсії по
інвалідності, пенсії у зв’язку з втратою годувальника, пенсії за вислугу років.
Незареєстровані мешканці не можуть
взяти участь у місцевих виборах. А для участі
в президентських, парламентських та місцевих виборах їм потрібно їздити в громади, де
реально вони не живуть, а є лише зареєстрованими.
Тарифікація комунальних послуг у будинках без лічильників прив’язана до кількості зареєстрованих мешканців, частина з
яких, по факту, може там і не проживати.
Упродовж усього терміну незалежності
система реєстрації місця проживання в Україні лише ускладнювала життя людям. Настав
час визнати, що вона вже давно не відповідає сучасним потребам динамічного життя в
Україні.
На наш погляд, потребує удосконалення
модель реєстрації місця проживання шляхом
внесення змін до підзаконних нормативноправових актів в інтересах громадян, а саме:
реєстрація адреси проживання особи здійснюється на підставі повідомлення (заяви)
особи, без документального підтвердження
підстав для проживання у житлі [1].
Така система діє в багатьох країнах цивілізованого світу: США, Канада, Великобританія, Ірландія, Швеція, Фінляндія.
Це може викликати побоювання у власників житла, але їх права є захищеними,
оскільки реєстрація місця проживання не
прив’язана до права власності на житло.
Орендар житла може зареєструвати проживання у житлі власника без його попереднього оголошення, а власник житла уповноважений виселити орендаря відповідно до
умов договору та норм закону.
Швидкість та прозорість процесу дозволятиме громадянам миттєво розпочати отримання всіх адміністративних та соціальних
послуг саме за реальним місцем проживання.
Ще одна важлива перевага повідомної
системи, над якою варто замислитись чин-
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ному Уряду – це можливість залагодити конфлікт інтересів між громадянами, які змінили місце проживання, та приймаючими громадами.
Якщо повноцінно вступить у дію повідомна система реєстрації місця проживання – наново зареєстровані мешканці громад
сплачуватимуть податки в місцеві бюджети, а
установи, які займаються розрахунком інфраструктурного розвитку, матимуть можливість
бачити реальну кількість жителів та залучити співставне бюджетування на підтримку та
розвиток [4, с. 129].
Повідомна система відповідає сучасній динаміці міграції та здатна забезпечити
максимальний комфорт громадянам під час
отримання соціальних, комунальних та адміністративних послуг, сплаті податків.
З іншого боку, зі зміною на повідомну
систему громадяни більше не муситимуть
долати велику відстань для того, щоб проголосувати на виборах за місцем «прописки».
За повідомної системи громадянин отримує
можливість голосувати в тому населеному
пункті, де він мешкає по факту, сплачує податки та є повноправним членом громади.
За останні два роки, у світлі дуже високої внутрішньої міграції громадян внаслідок
збройних конфліктів та тимчасової окупації
українських територій, зміна системи набула
актуальності, як ніколи раніше. І саме активність вітчизняних ЗМІ на тему зміни системи
реєстрації є чітким сигналом уряду до дії [4,
с. 130].
Необхідно почати проводити громадські
обговорення щодо цієї тематики, затвердити
на їх основі Концепцію реформування системи реєстрації місця проживання в Україні,
розробити відповідні законопроєкти та чіткий план реалізації змін у системі.
Висновки
Отже, електронна послуга з реєстрації
місця проживання є однією з найпопулярніших серед усього переліку послуг. Натомість,
власне процедура реєстрації є архаїчною і
ускладненою - для реєстрації місця проживання необхідно зібрати 3-5 документів та
погоджень і прибути з ними до органу реєстрації чи центру надання адміністративних
послуг.

Наявний стан справ з реєстрацією місця проживання також порушує покладений
в основу державної політики у сфері надання адміністративних послуг принцип раціональної мінімізації кількості документів
та процедурних дій, що вимагаються для
отримання адміністративних послуг (стаття
4 Закону України «Про адміністративні послуги»).
Оскільки підставою реєстрації є не фактичне проживання у житлі, а лише наявність
права на проживання у ньому, громадяни
реєструються не там, де вони фактично проживають, а там, де можуть документально
підтвердити право на проживання.
Зв’язок реєстрації місця проживання з
правом проживання у житлі також створює
умови для маніпулювання з майновими та
житловими правами на житло.
Таким чином, існує нагальна потреба реформування чинного механізму обліку населення в Україні і запровадження інституту
декларування місця проживання, що пропонується здійснити шляхом прийняття Закону України «Про реалізацію електронних
послуг з реєстрації та декларування місця
проживання в Україні»
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АНОТАЦІЯ
Наукова стаття присвячена висвітленню
правового регулювання реформування надання адміністративних послуг щодо реєстрації
місця проживання особи. Пропонуються шляхи покрашення механізму надання зазначеної
послуги, а саме: спрямованість державної політики щодо децентралізації функцій у сфері
надання адміністративних послуг; спрощення
процедури реєстрації місця проживання особи
тощо. Закон України «Про адміністративні
послуги» передбачає право громадян на отримання адміністративних послуг в електронній формі. Реєстрація, зняття з реєстрації
місця проживання належить до послуг, які
мають високий попит, але можливість отримання цих послуг в електронній формі не є
врегульованою на рівні законодавства.
Разом з тим, аналіз функціональних
можливостей національних електронних інформаційних ресурсів свідчить про те, що послуга з реєстрації, зняття з реєстрації місця
проживання в електронній формі може бути
доступна громадянам України за умови належної наповненості та взаємодії національних електронних інформаційних ресурсів.
Проблеми обліку населення загострюються через те, що реєстри територіальних громад є автономними, мають різне програмне
забезпечення і не взаємодіють між собою.
Крім того, лише частина реєстрів ведеться
територіальними громадами в електронній
формі або має зв’язок через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів з відомчою інформаційною
системою центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері
реєстрації фізичних осіб та Єдиним державним демографічним реєстром. Тому не лише
реєстрація, а й отримання інформації з реєстрів (наприклад, відомостей про місце проживання) перетворюється для громадянина
у тривалий процес, у той час як зазначену
інформацію можна було б за лічені секунди
отримувати за допомогою програмних засобів.
Ключові слова: адміністративна послуга,
електронні послуги, послуга, публічна послуга,
реєстрація місця проживання особи.

Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

SUMMARY
The scientific article is devoted to the coverage
of the legal regulation of reforming the provision
of administrative services for the registration of
a person’s place of residence. Ways to improve
the mechanism of providing this service are
proposed, namely: the direction of state policy
on decentralization of functions in the field of
administrative services; simplification of the
procedure for registration of a person’s place
of residence, etc. The Law of Ukraine “On
Administrative Services” provides for the right
of citizens to receive administrative services in
electronic form. Registration, deregistration of
residence belongs to the services that are in high
demand, but the possibility of obtaining these
services in electronic form is not regulated by law.
At the same time, the analysis of the
functionality of national electronic information
resources shows that the service of registration,
deregistration of residence in electronic form
may be available to citizens of Ukraine provided
that the full content and interaction of national
electronic information resources.
Problems of population accounting are
exacerbated by the fact that the registers of
territorial communities are autonomous, have
different software and do not interact with each
other. In addition, only part of the registers is
maintained by local communities in electronic
form or has a connection through the system
of electronic interaction of state electronic
information resources with the departmental
information system of the central executive body
implementing state policy in the field of registration
of individuals and the Unified State Demographic
Register. Therefore, not only registration, but also
obtaining information from registers (for example,
information about the place of residence) becomes
a long process for a citizen, while this information
could be obtained in seconds with the help of
software.
Key words: administrative service, electronic
services, service, public service, registration of a
person ‘s place of residence.
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В статье авторами исследованы теоретические вопросы назначения и проведения
судебной почерковедческой экспертизы в гражданском, хозяйственном и уголовном процессах. Акцентировано внимание на особенностях отобрания образцов почерка (подписи)
для проведения сравнительного исследования.
Освещены отдельные аспекты проведения
оплаты работы эксперта, а именно: оплата
стоимости проведения почерковедческой экспертизы как услуги. Выполнено сравнение
указанных процедур с аналогичными процедурами, проводимыми в рамках уголовного процесса, установлены и проанализированы их
расхождения. Авторами статьи предоставлены собственные предложения по устранению
проблемных моментов, возникающих на подготовительном этапе назначения экспертизы, на последующих этапах ее проведения и
оценки выводов последней судом. Сформированы и приведены предложения по условиям
правильного использования судом заключения
эксперта. Сделаны выводы и даны рекомендации по согласованному применению норм действующего законодательства в практической
деятельности эксперта и судьи. Обращено
внимание на необходимости дальнейшего научного сотрудничества ученых, специалистов

в области материального и процессуального
права для улучшения инновационной политики нашего государства и реализации правовой
реформы в Украине.
Ключевые слова: эксперт, экспертиза, почерк, подпись, почерковедческая экспертиза,
кодекс, образцы, сравнительный материал,
степень сложности исследования, оплата
стоимости
Постановка проблеми
У наш час судово-почеркознавча експертиза дозволяє на основі використання
спеціальних знань обізнаної особи в галузі судового почеркознавства вирішувати ідентифікаційні та неідентифікаційні
завдання, які виникають у цивільному та
господарському судочинстві.
Можливість вирішення експертом-почеркознавцем поставлених перед ним завдань визначається з урахуванням обсягу
його знань щодо закономірностей формування почерку, даних про його індивідуальність та стійкість, класифікацію ідентифікаційних ознак почерку (літерного
та цифрового) та підписів. Методики судово-почеркознавчого дослідження, які
застосовуються експертом, засновані на
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дослідженні якісних та кількісних характеристик ознак почерку, дозволяють вирішувати питання, що виникають у судовій
практиці.
Повнота та достовірність висновків експерта значною мірою залежать від обсягу,
характеру та безперечності походження
порівняльних матеріалів, які надаються у
розпорядження експерта судом.
Усе вищевикладене покладає величезну відповідальність на суд та експерта
на шляху якісного збору доказової бази
(шляхом проведення та дослідження експертного висновку) для справедливого,
неупередженого та своєчасного розгляду
та вирішення судом спорів з метою ефективного захисту порушених, невизнаних
чи оспорюваних прав, свобод чи інтересів
фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. У цьому полягає актуальність досліджуваного питання.
Аналіз останніх досліджень
та публікацій
Здійснений під час написання зазначеної наукової статті аналіз чинного законодавства, публікацій та наукових видань [1–8] показав, що вчені та практики
неодноразово досліджували діяльність
сторін судового провадження, експертів та
суду щодо призначення та проведення почеркознавчої експертизи. Проте розгляд
особливостей проведення судової почеркознавчої експертизи в межах цивільного
та господарського судочинства вимагає
свого детального дослідження та аналізу.
Мета статті – на підставі проведеного
теоретичного аналізу та власного практичного досвіду експерта-правознавця визначити та проаналізувати особливості проведення судової почеркознавчої експертизи в межах цивільного та господарського
судочинства, розглянути особливості відібрання зразків для проведення порівняльного дослідження, висвітлити окремі
аспекти проведення оплати роботи експерта, а саме: оплати вартості проведення
почеркознавчої експертизи як послуги,
надати власні пропозиції щодо усунення
проблемних моментів підготовчого етапу
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

проведення почеркознавчої експертизи,
пов’язані із збиранням матеріалів, та під
час проведення експертного дослідження
в установі, яка проводить експертизи.
Виклад основного матеріалу
Судова експертиза – це дослідження на
основі спеціальних знань у галузі науки,
техніки, мистецтва, ремесла тощо об’єктів,
явищ і процесів з метою надання висновку
з питань, що є або будуть предметом судового розгляду [1].
Що стосується почеркознавства, то
воно є самостійною галуззю криміналістики, яка представляє собою систему знань
про закономірності почерку, а також закономірності його розвитку та включає методи вирішення задач судової почеркознавчої експертизи.
Незважаючи на те, що розвиток
комп’ютерної техніки в наш час зумовив
перехід великої кількості документів у
цифровий формат та з’явилися різноманітні системи електронного документообігу,
почеркознавство як вид науково-експертної діяльності не втратило своєї актуальності, відповідно - експерти-почеркознавці
не відчули на собі зниження навантаження, оскільки кількість спірних документів,
підписаних або написаних певними особами, до цих пір залишається значною.
Інколи правові наслідки, які виникають після використання спірних документів, мають суспільнонебезпечний характер. У такому разі уповноважені органи (Національна поліція, Служба безпеки
України, Державне бюро розслідувань,
Національне антикорупційне бюро, органи доходів і зборів тощо), у відповідності
до вимог статті 214 Кримінального процесуального кодексу України [2], розпочинають досудове розслідування із внесенням відомостей до Єдиного реєстру
досудових розслідувань. Проте, у більшості випадків спори щодо використання
та реалізації підроблених документів вирішуються сторонами у межах цивільного
або господарського судочинства, оскільки
склад кримінального правопорушення у
діяннях сторін, як правило, відсутній, мають місце спірні питання щодо якості та
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своєчасності виконань умов укладеного
договору.
За наслідками реалізації цих прав та
виконання обов’язків сторонами договору
виникають правовідносини, правову оцінку яким за наслідками вирішення спірних
юридичних питань надає суд, залучаючи
для цього спеціаліста у галузі почеркознавства як учасника судового процесу,
наділяючи останнього процесуальним статусом «судовий експерт». Останній виступає експертом, т.б. – особою, яка володіє
спеціальними знаннями, необхідними для
з’ясування відповідних обставин у справі.
Проведення почеркознавчих експертиз у
цивільних і господарських провадженнях
має свої особливості та дещо відрізняється
від аналогічної дії у кримінальному процесі. Основними відмінностями є:
а) підготовка матеріалів і відібрання
зразків для проведення експертизи,
б) оплата вартості проведення дослідження.
Порядок відібрання зразків детально
описаний у Розділі І Методичних рекомендаціях щодо підготовки матеріалів для
почеркознавчого дослідження [3]. Але в
кримінальному процесі орган досудового
розслідування в особі слідчого, судді самостійно особисто отримують документи
з вільними зразками почерку і підпису на
підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, маючи можливість ознайомитись із ними, оцінити їх
важливість, якість, доцільність вилучення. У межах цивільного і господарського
процесу вільні зразки почерку і підпису,
зазвичай, надаються сторонами в судовому засіданні або направляються в суд
підприємством, установою, організацією
із супровідним листом без обов’язкового
пред’явлення їх власнику. Такий порядок
надходження порівняльного матеріалу,
на наш погляд, значно ускладнює процес
порівняльного дослідження у зв’язку із не
підтвердженням достовірності порівняльного матеріалу.
Достовірність зразків – одна з трьох
важливих вимог, які ставляться до порівняльного матеріалу. У разі надходження
зразків без пред’явлення їх «особі-влас-

нику», достовірність нічим не підтверджується. Зразки почерку і підпису в таких
випадках інколи істотно різняться між собою, мають розбіжності з експериментальними зразками почерку і підпису тієї самої
особи, що може свідчити про виконання
зразків різними особами. У такому разі виникає необхідність у винесенні експертом
клопотання про уточнення відомостей або
надання додаткового достовірного порівняльного матеріалу.
На нашу думку, особливу увагу суд має
приділяти перевірці достовірності (безперечності) походження вилучених вільних зразків почерку (підписів). З цією
метою необхідно обов’язково пред’являти
ці зразки тим особам, від імені яких вони
виконані. Якщо в силу різних обставин
(смерті чи тяжкої хвороби, служби у ЗСУ
тощо) зробити це неможливо, зразки підписів (почерку) конкретної особи слід
пред’являти особам, які можуть їх добре
знати (родичам, товаришам по службі цієї
особи, особливо касирам та бухгалтерам).
Найменування документів, які містять
зразки почерку (підписів), які за отриманими даними виконані певними особами,
повинні бути відображеними у протоколі допиту (судового засідання) у вигляді
відповідей позивача (відповідача, свідка).
При цьому слід зазначати джерело отриманих відомостей.
Результати пред’явлення вільних зразків почерку (підписів) різним особам, що
здійснюється для встановлення їх достовірності, повинні перевірятись судом. З
цією метою можна зіставляти отримані від
осіб, яким пред’являлися ті чи інші документи, дані з результатами огляду останніх судом, порівнювати вільні зразки почерку (підписів) конкретної особи з відповідними зразками, що містяться у протоколах допиту цієї особи, або зі зразками,
які виконали цією особою за спеціальною
вимогою суду (експериментальними зразками), аналізувати дані, отримані при
пред’явленні тих самих документів різним
особам. Особливо ретельно достовірність
порівняльних матеріалів має перевірятися суддею, оскільки він не має можливості бути присутнім при вилученні зразків
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у судово-процесуальних цілях, процедура
виконання якої судом доручається правознавцям відповідної сфери діяльності.
При отриманні вільних зразків почерку (підписів) конкретних осіб успіх забезпечується дотриманням викладених вище
вимог. Вважаємо за доцільне залучення
почеркознавця при розгляді судом складних справ для отримання вільних зразків.
Його допомога може полягати у наданні
консультацій або у безпосередній участі у
доборі та вилученні вільних зразків почерку (підписів).
Порядок витребування документів із
вільними зразками почерку (підписів) судом визначається законодавцем у статтях
84 та 107 Цивільного процесуального кодексу України (далі ЦПК України) [4].
Так, експериментальні зразки почерку (підписів) – це рукописи (підписи), виконані певною особою за спеціальним завданням суду, обумовленим необхідністю
підготовки матеріалів для судово-почеркознавчої експертизи.
Під час підготовки до відібрання експериментальних зразків необхідно на підставі відомостей, отриманих при огляді та
з’ясуванні обставин виконання документів,
що підлягають експертному дослідженню,
визначити, звичайні або спеціальні зразки
повинні бути відібрані, умови їх відібрання
(позу пишучого, звичність для нього знаряддя запису – виконання його кульковою,
чорнильною ручками або олівцем та інш.),
обсягом зразків, які відбираються (кількість сторінок рукописного тексту, цифрових записів, підписів), їх характер (підписи,
рукописний текст, цифрові записи), які матеріали (бланки, папір з «лінівкою» або без
неї, папір, розграфлений та розлінований
від руки, шматки картону, дошки) та знаряддя, яким зазвичай здійснюються записи
особою, яка надає зразки.
На нашу думку, суддя повинен особисто керувати відібранням експериментальних порівняльних матеріалів, оскільки це
гарантує їх достовірність та високу якість.
Як нами зазначалося попередньо, при розгляді судом складних справ до надання
консультацій щодо методики відібрання
експериментальних зразків або безпосеÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

редньої участі у цій дії може бути залучений експерт-почеркознавець.
Підставою для проведення судово-почеркознавчої експертизи є ухвала суду про
призначення експертизи. Цей документ
має складатися із суворим дотриманням
правил статті 104 ЦПК України або статті 100 Господарського процесуального кодексу України (далі ГПК України) [5].
Статті 104 ЦПК України та 100 ГПК
України не передбачають необхідність
повідомлення в ухвалі про призначення експертизи обставин справи, за якою
вона призначається. Проте статті 72 ЦПК
України та 69 ГПК України надають експерту право знайомитися з тими матеріалами справи, які можуть мати значення
для провадження експертизи (протоколи
огляду, провадження, виїмки, допитів, судового засідання тощо). Оскільки в більшості випадків судово-почеркознавча експертиза проводиться не там, де розглядаються справи, тому всі матеріали конкретної справи, які мають значення для проведення експертизи, повинні фігурувати в
ухвалі про її призначення.
В ухвалі про призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідно формулювати завдання, яке ставиться перед
експертом. Тому ми пропонуємо залежно
від характеру завдання в питання, які ставляться на вирішення експертизи, включати такі дані: найменування документа,
який подається на експертизу, чітко визначати початкові або заключні слова у тексті,
які підлягають експертному дослідженню,
дату складання цього документа, місцезнаходження досліджуваного об’єкта, прізвище, ім’я, по батькові передбачуваного
виконавця спірного тексту (підпису), прізвище та ініціали особи, від імені якої виконано конкретний підпис, та зазначати чи
не є ця особа, згідно з матеріалами справи,
вигаданою, невстановленою або такою, що
взагалі не вміє розписуватися.
Оцінка висновку експерта-почеркознавця судом повинна включати у себе
визначення наукової обґрунтованості та
достовірності його висновків, а також
встановлення їх доказового значення для
справи.
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На наш погляд, при визначенні наукової обґрунтованості висновків експерта
необхідно з’ясовувати:
- чи проведено дослідження в межах
цієї експертизи та компетенції експерта;
- чи достатній був (за характером та обсягом) досліджуваний почерковий матеріал, який міститься у документах – речових
доказах та образах почерку (підписів), для
зробленого експертом висновку;
- чи дотримано експертом методики
дослідження, чи використано їм усі необхідні для успішного проведення експертизи методи.
Визначення достовірності висновків
експерта має зводитися до зіставлення
встановлених ним фактів з іншими доказами у справі.
Це досягається наступними процесуальними методами: допитом експерта; викликом експерта, який проводив експертизу до суду згідно з укладеним договором
із стороною-замовником, викликом до
суду для провадження експертизи з урахуванням відомостей, отриманих під час
проведення судового слідства; проведенням додаткової чи повторної експертизи;
провадженням інших процесуальних дій у
суді (допит, одночасний допит, огляд документів тощо).
Якщо суд визнає висновки експерта
науково обґрунтованими та достовірними,
він повинен визначити значимість встановлених ним доказових фактів та в подальшому використовувати їх для встановлення обставин, які підлягають доказуванню.
Отже, висновок експерта-почеркознавця,
беззаперечно, може бути використаний
судом як невід’ємної складової доказової
бази під час прийняття кінцевого рішення
у справі.
Строки, встановлені нормативними актами, для вирішення та надані відповіді на
клопотання експерта, становлять щонайменше місяць, проте у визначених законодавцем випадках можуть бути продовжені.
Усе це призводить до суттєвого збільшення обсягу часу, який витрачається учасниками процесу на встановлення об’єктивної
істини у справі та винесення кінцевого рішення судом.

Щодо оплати проведення почеркознавчої експертизи, то в кримінальному процесі оплата проводиться після того як вирок
суду вступає у законну силу. Підставою
для оплати є наявність, власне, висновку
експерта та довідки-рахунку вартості проведення такої експертизи. Разом із тим
аналізом чинної системи розрахунків за
надання послуг встановлено, що у цивільному та господарському процесах оплата
проводиться безпосередньо перед початком проведення експертизи, оскільки професійна діяльність експерта для фізичних
та юридичних осіб належить до категорії
«платна послуга», яка затверджена постановою Кабінету міністрів України [6].
Вважаємо за необхідне дослідити та розкрити зазначене питання більш детально.
Так, як нами зазначено вище, проведення почеркознавчої експертизи в цивільному та господарському процесах є
платною послугою для фізичних і юридичних осіб. Сторона, яка заявляє клопотання про призначення експертизи, фактично є замовником послуги, а установа (у
нашому випадку: Науково-дослідний експертно-криміналістичний центр України)
– є виконавцем. При надходженні ухвали
про призначення експертизи до установи експерт-виконавець оцінює складність
експертизи з метою вирішення вартості її
проведення.
Законодавцем України встановлено
три види складності експертизи: проста,
середня і складна, відповідно, залежно від
складності варіюється і вартість оплати таких послуг.
Ми надаємо власну (авторську) пропозицію щодо визначення ступеню складності почеркознавчої експертизи.
Так, відповідно до вимог пункту 14
Розділу І Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби
Міністерства внутрішніх справ України [7]
судові експертизи та дослідження за складністю поділяються на категорії: прості, середні, складні (особливої складності).
Під час проведення простої експертизи досліджуються не більше десяти однорідних об’єктів, вирішуються не більше
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трьох запитань та застосовуються не більше трьох загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження.
При проведенні експертизи середньої
складності досліджуються від десяти до
двадцяти однорідних і/або не більше десяти різноманітних об’єктів, вирішуються не
більше п’яти запитань та застосовуються
від трьох до п’яти загальнонаукових і/або
спеціальних методів дослідження.
У ході проведення складної (особливої складності) експертизи досліджуються
від двадцяти до ста (більше ста) однорідних і/або від десяти до двадцяти (більше
двадцяти) різноманітних об’єктів, вирішуються п’ять і більше (шість і більше) запитань, застосовуються п’ять і більше загальнонаукових і/або спеціальних методів
дослідження та два (більше двох) загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження.
Норми наказу Міністерства внутрішніх справ України заклали фундамент для
подальшого визначення складності, а відповідно, і вартості проведення експертиз
і досліджень. Якщо з кількістю об’єктів і
кількістю поставлених запитань усе зрозуміло і їх підраховувати не складно, то із
застосованою кількістю методів у декого із
експертів можуть виникнути труднощі.
З метою вирішення останніх розглянемо характеристики, які використовуються
під час проведення почеркознавчих досліджень.
При проведенні почеркознавчої експертизи, у відповідності до рекомендації,
які викладені у Розділі ІІ Методики проведення судової почеркознавчої експертизи,
застосовують загальні, загальнонаукові і
спеціальні методи дослідження [8].
Загальні методи дослідження – це система логічних та інструментальних прийомів (операцій), спрямованих на пізнання
явищ і процесів, який може бути використаний у переважній більшості наук. До
загальнонаукових методів належать категорії і закони формальної логіки, аналіз і
синтез, дедукція і індукція, моделювання,
абстрагування, аналогія, узагальнення.
Тобто це переважна більшість логічних
процесів, які притаманні дієздатній особі.
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

До загальнонаукових методів відносяться методи: спостереження, вимірювання, опис, експеримент, порівняння,
моделювання, реконструкція, системноструктурний аналіз, диференціальна діагностика.
До спеціальних методів відносяться
такі методи: візуальний, мікроскопічний,
фотографічний, графічний, ймовірно-статистичний.
Таким чином, маючи уявлення про
методи, які використовуються в ході експертизи, їхню застосовану кількість, можна сміливо визначати категорію складності
експертизи. Для прикладу наведемо декілька варіантів, які зустрічаються найчастіше в експертній практиці.
На дослідження надійшов один спірний документ, об’єктом дослідження є
один підпис, стосовно якого поставлене
ідентифікаційне запитання: «Чи виконаний підпис в графі «Підпис» у договорі
№ 99 гр. С., чи іншою особою?». Експерт
при дослідженні підпису застосовує спостереження (навмисне цілеспрямоване
сприйняття), вимірювання (встановлення
кількісних параметрів), описання (відображення умов і результатів дослідження), порівняння (зіставлення ознак різних
об’єктів). Крім того, обов’язковою умовою
дослідження підписів є встановлення наявності або відсутності ознак технічної
підробки підпису, для чого застосовується спеціальне обладнання із особливими
умовами освітлення, що свідчить про використання спеціального методу – візуального (візуальне дослідження в особливих
режимах освітлення, візуальне дослідження в невидимій зоні спектру). У результаті експерт робить висновок про наявність
або відсутність тотожності. Таким чином,
експерт використовує чотири загальнонаукових методи та два спеціальні. Отже,
така експертиза відноситься до експертиз
«середньої складності».
Інший варіант, коли на експертне дослідження надано один спірний документ,
об’єктом дослідження є рукописний текст,
стосовно якого поставлене діагностичне
запитання: «Чи виконаний рукописний
текст у заяві про звільнення під впливом
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збиваючих факторів?». Експерт при дослідженні почерку застосовує спостереження
(навмисне цілеспрямоване сприйняття),
вимірювання (встановлення кількісних параметрів), описання (відображення умов і
результатів дослідження), робить висновок про наявність або відсутність ознак
впливу збиваючих фаторів. Застосування
спеціальних методів у цьому разі не
обов’язкове. Таким чином, експертом застосовано три загальнонаукових методи.
Отже, така експертиза відноситься до категорії «простих експертиз».
Висновки
Враховуючи специфіку призначення,
проведення та оцінки доказового значення судової почеркознавчої експертизи,
вважаємо за доцільне введення у практику систематичне проведення із працівниками суду, які відповідають за отримання
зразків, занять відповідної спрямованості,
що, у свою чергу, покращить діяльність
експертних установ та суду в проведенні
справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду та вирішення справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод ч
інтересів фізичних осіб, прав та інтересів
юридичних осіб, інтересів держави.
Надаючи оцінку категорії вартості проведення почеркознавчих експертиз, вважаємо за необхідне уніфікувати сучасний
підхід до оцінки категорії складності експертиз, використовуючи для цього наведений у статті алгоритм. Зазначене утворюватиме єдиний об’єктивний підхід та
сприятиме вирішенню проблематики в
частині проведення та оцінки експертного
дослідження.
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АНОТАЦІЯ
У статті автори дослідили теоретичні
питання призначення та проведення судової
почеркознавчої експертизи в цивільному, господарському та кримінальному процесах. Акцентовано увагу на особливостях відібрання
зразків почерку (підпису) для проведення порівняльного дослідження. Висвітлено окремі
аспекти проведення оплати роботи експерта,
а саме: оплати вартості проведення почеркознавчої експертизи як послуги. Виконано порівняння вказаних процедур із аналогічними
процедурами, які проводяться в межах кримінального процесу, встановлено та проаналізовано їх розбіжності. Автори статті надали
власні пропозиції по усуненню проблемних моментів, які виникають на підготовчому етапі
призначення експертизи, на подальших етапах її проведення та оцінки висновків останньої судом. Сформовані та наведені пропозиції
щодо умов правильного використання судом
висновку експерта. Зроблені висновки та надані рекомендації щодо узгодженого застосування
норм чинного законодавства у практичній діяльності експерта та судді. Привернуто увагу
на необхідність подальшої наукової співпраці
вчених, спеціалістів у галузі матеріального та
процесуального права для покращення інноваційної політики нашої держави та реалізації
правової реформи в України.
Ключові слова: експерт, експертиза, почерк, підпис, почеркознавча експертиза, кодекс, зразки, порівняльний матеріал, ступінь
складності дослідження, оплата вартості.

Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

O.V. Kravchuk, M.V. Basiuk, I.Y. Gayur
FEATURES OF FORENSIC
HANDWRITING EXAMINATION WITHIN
CIVIL AND COMMERCIAL PROCEEDINGS
In the article the authors investigate the theoretical
issues of appointment and conduct of forensic handwriting examination in civil, commercial and criminal
proceedings. Emphasis is placed on the peculiarities of
taking handwriting samples (signatures) for a comparative study. Some aspects of payment for the work of
an expert are covered, namely: payment for the cost of
handwriting examination as a service. The comparison
of the specified procedures with similar procedures
which are carried out within the limits of criminal
process is executed, their discrepancies are established
and analyzed. The authors of the article provided their
own proposals to eliminate the problematic issues that
arise at the preparatory stage of the appointment of
the examination, at subsequent stages of its conduct
and evaluation of the conclusions of the latter by
the court. Formed and presented proposals on the
conditions of proper use by the court of the expert’s
opinion. Conclusions are made and recommendations
are given regarding the coordinated application of the
norms of the current legislation in the practical activity
of the expert and the judge. Attention is drawn to the
need for further scientific cooperation of scientists,
specialists in the field of substantive and procedural
law to improve the innovation policy of our state and
the implementation of legal reform in Ukraine.
Keywords: expert, examination, handwriting,
signature, handwriting examination, code, samples,
comparative material, the degree of complexity of the
study, payment.
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країни, тому одним із важливих завдань вітчизняного законодавства є забезпечення
ефективного захисту прав їх учасників. В
Україні все більше набуває популярності як
банківське, так і небанківське мікрокредитування, особливо серед найбільш соціально незабезпечених груп населення. Тому
ця сфера потребує належного захисту прав
та законних інтересів споживачів фінансових послуг, вироблення дієвих, ефективних
механізмів юридичних засобів протидії недобросовісної поведінки кредитодавців. Результатом цього стане підвищення довіри
населення до діяльності ринку фінансових
послуг в Україні та забезпечить сприятливі
умови для розвитку економіки країни у цілому.

В статье анализируется состояние гражданско-правовой защиты прав физических лиц
– заёмщиков в кредитных отношениях на современном этапе развития отечественного
законодательства. Доказывается, что система методов защиты прав потребителей финансовых услуг представляет собой внутренне
упорядоченную совокупность всех имеющихся
средств, которые можно систематизировать
методом использования разных научных классификаций. Аргументируется достоверность
разделения исследуемых способов защиты на
две группы: юрисдикционные и неюрисдикционные. Анализируются положения национального гражданского законодательства и
делается вывод о вариативности способов защиты прав потребителей финансовых услуг в
зависимости от субъекта реализации правовой охраны. Исследуются судебные, административные методы и средства самозащиты
прав участников кредитных отношений. Обосновывается необходимость предоставления
физическому лицу – потребителю финансовых
услуг определенных дополнительных правовых
средств защиты, что приведёт к фактическому равенству участников кредитования.
Ключевые слова: займ, кредит, защита
гражданских прав, меры гражданско-правовой
ответственности, потребители финансовых
услуг.
Постановка проблеми
Кредиті правовідносини на сьогодні становлять собою важливу та невід’ємну складову економіки будь-якої держави. кожної

Аналіз літератури
Теоретичним та практичним аспектам
правового захисту суб’єктивних цивільних
прав приділено багато уваги у науковій юридичній доктрині. Дослідженнями цих відносин займалися такі науковці, як В.В. Баранкова, М.А. Біда, Т.В. Боднар, В.І Борисова,
І.В. Венедіктова, О.О. Кот, В.А Кройтор,
Н.С. Кузнєцова, В.В. Надьон, В.Л. Яроцький
та ін. Окремі питання, що виникають під час
порушення прав учасників кредитних відносин, розглядалися у працях І.А. Безклубого, А.С. Довгерта, О.С. Іоффе, Л.А. Лунца,
В.В. Луця, Р.А. Майданика, В.Я. Погребняка, Л.Г. Рябко, Є.О. Тупицької, Є.О. Харитонова, Ю.І. Чалого, Я.М. Шевченко та ін.
Водночас наукових досліджень питань сис-
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теми цивільно-правового захисту прав споживачів фінансових послуг не проводилось
Метою цієї статті є дослідження різноманітних цивільно-правових засобів, у їх цілісній системі та взаємозв’язку, що можуть використовуватись фізичними особами – споживачами у випадку порушення їхніх прав
у сфері надання фінансових послуг.
Виклад матеріалу
У загальнотеоретичному аспекті поняття
«система» визначають як певну сукупність
встановлених, взаємопов’язаних елементів,
яка утворюється з їхньої множинності. Загальноприйнятим у науці цивільного права
визначенням поняття «захисту» є його розуміння, як сукупності дій, спрямованих на
попередження, припинення та відновлення порушених суб’єктивних прав учасників
цивільних відносин. Під способом захисту
суб’єктивних цивільних прав розуміються
закріплені законом матеріально-правові засоби примусового характеру, за допомогою
яких провадиться відновлення (визнання)
порушених (оспорюваних) прав і вплив на
правопорушника.
Конституцією України гарантується,
що кожна особа має право на захист свого
порушеного права чи інтересу, у випадку,
якщо це не завдає шкоди іншим учасникам суспільних відносин та не суперечить
принципам справедливості, добросовісності
та розумності. Відповідно до положень Цивільного кодексу України систему цивільно-правових способів захисту утворюють
сукупність засобів, які реалізуються в межах
компетенції відповідного владного органу.
Так, наприклад, у ст. 16, ст. 17 і ст. 18 ЦК
України встановлюються повноваження органів державної влади, місцевого самоврядування, нотаріату та суду щодо здійснення
захисту прав учасників цивільних відносин.
Водночас статтею 19 ЦК України передбачається можливість правомочної особи самостійно вчиняти дії, спрямовані на попередження, захист та відновлення своїх прав
та охоронюваних законом інтересів. Сказане свідчить, що до системи захисту цивільних прав включаються також і міри так званого «самозахисту», що відповідають змісту
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

порушеного суб’єктивного права та не перевищують меж, встановлених законодавством. У свою чергу, залежно від наданих
конкретному суб’єкту захисту повноважень,
законодавством проводиться окремий поділ
судових, адміністративних та інших способів захисту. [9, с.28].
На сьогодні в Україні існує достатньо
дієва система не тільки державних, але й
інших інституцій, які здійснюють захист
прав учасників кредитних правовідносин
– споживачів фінансових послуг. Серед
державних правозахисних органів можна
виділити адміністративні, які реалізують
свої правомочності в межах наданих їм законодавством повноважень, що спрямовані
на усунення правопорушень в сфері кредитування та відновлення суб’єктивних прав
їх учасників. Так, у Національному банку
України діє структурний підрозділ – спеціальне Управління захисту прав споживачів
фінансових послуг. Також до адміністративних органів можна віднести Національну
комісію з цінних паперів та фондового ринку, Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та ін. Наступними державними
правоохоронними органами є інституції, що
здійснюють захист прав та законних інтересів суб’єктів кредитування від незаконних
посягань – запобігання, припинення та розслідування правопорушень [3], такі, як поліція, Служба національної безпеки України
або Державне бюро розслідувань. Убачається, що сюди також належить й органи, що
надають юридичну допомогу споживачам
фінансових послуг, а саме: адвокати, нотаріуси тощо. Окремо слід виділити судові
органи, які здійснюють захист прав учасників кредитних відносин шляхом всебічного,
повного та об’єктивного розгляду цивільної
справи, прийняття щодо неї законного та
обґрунтованого рішення, та відповідного
поновлення прав й законних інтересів осіб
[7, с. 451].
Широкий перелік державних органів,
управомочених здійснювати цивільно-правовий захист прав учасників кредитних
відносин дає змогу стверджувати, що споживачі фінансових послуг вправі самостійно обирати будь-які передбачені законом
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способи захисту своїх прав та реалізовувати їх у відповідній формі. Позитивним задля досягнення бажаного результату буде
як застосування засобів самозахисту, так і
звернення до державних органів, що сприятимуть процесу реалізації захисту порушених прав. Водночас, варто зауважити, що в
Україні існують й інші (не державні) органи,
що здійснюють функції захисту прав учасників кредитних відносин. Ними є третейські
суди, медіатори та ін. [5].
Аналізуючи зазначені вище способи захисту, що можуть бути використані споживачами фінансових послуг для реалізації
своїх правових інтересів, можна виділити
три групи таких засобів. До першої відноситься самозахист; до другої – способи, що
можуть використовуються уповноваженим
суб’єктом самостійно або за допомогою
юрисдикційних органів; третю групу складають способи захисту, що можуть реалізовуватись виключно в межах компетенції
спеціальних органів державної влади [6, с.
7-9]. Зокрема, визнання недійсним чи незаконним акту органу державної влади або
місцевого самоврядування, що завдають
шкоду правам та законним інтересам правомочних суб’єктів, може встановлюватись
тільки за рішенням суду; такий засіб забезпечення виконання договору, як сплата неустойки, може встановлюватись у кредитному договорі або застосовуватись у судовому
порядку; адміністративні санкції зможуть
застосовуватись компетентними органами
влади, а заходи оперативного впливу самою
управомоченою особою [2, с. 46].
Зі сказаного можна зробити висновок,
що реалізація учасниками кредитних відносин права на захист здійснюється: 1) у позовній формі; 2) у формі окремого або наказного провадження (наприклад справи про
банкрутство, про стягнення заборгованості
з юридичних осіб та фізичних осіб підприємців); 3) у адміністративній формі; 4) у неюрисдикційній формі [1]. Остання як раз
таки передбачає застосування управомоченою особою можливостей досудового способу відновлення порушеного права (ст. 19
ЦПК України). Наприклад, він реалізується у випадку, коли кредитор звертається до
боржника з вимогою добровільно виконати

порушені умови договірного зобов’язання
або розірвати його. Також досудовими способами захисту буде звернення споживача
фінансових послуг до нотаріуса з письмовою
заявою про вчинення відповідних нотаріальних дій, а також та можливість оскарження відмови посадової особи від вчинення таких дій.
Засоби правової охорони прав учасників
кредитних відносин можна поділити на матеріальні та процесуальні. Вибір конкретного способу залежить від мети, яку прагнуть
досягти управомочені суб’єкти. Серед матеріальних виділяються запобіжні, відновлювальні та штрафні способи захисту. Перші
спрямовані на припинення неправомірних
дій, що завдають шкоду або створюють загрозу реалізації суб’єктивних цивільних
прав. Відновлювальні допомагають встановити факт наявності цивільного права, яке
існувало до моменту вчинення правопорушення. Наприклад, визнання недійсним
правочину, примусове виконання обов’язків
у натурі, відшкодування моральної шкоди
та збитків, тощо. Штрафні способи захисту
цивільних прав застосовуються у випадку
вчинення правопорушення та спрямовані
компенсувати його наслідки. До них можна
віднести сплату процентів за неправомірне
користування чужими коштами, стягнення
неустойки [4].
Процесуальні способи захисту становлять собою передбачені законодавством
дії судових органів, що реалізуються в межах їх компетенції та за умови дотримання
встановленої процедури здійснення. До них
відносяться законодавчі приписи, що визначають порядок розгляду справи, винесення судового рішення, види таких рішень,
їх форму та зміст. Вони становлять собою
акти застосування матеріально-правових
норм, що приймаються юрисдикційними
органами у встановленому процесуальним
законодавством порядку [4, с. 18]. Цивільні процесуальні способи захисту розрізняються залежно від виду судового рішення,
специфіки відповідних категорій справ,
тощо. Наприклад, за видом та метою відновлення порушеного права вони можуть
поділятись на акти, спрямовані на визнання
суб’єктивного права, примушення до вико-
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нання обов’язків, зміна чи припинення правовідносин тощо.
У науковій юридичній доктрині можна
зустріти позиції науковців стосовно поділу
способів захисту суб’єктивних цивільних
прав на загальні, спеціальні та окремі. Перші – це ті, що передбачені загальноправовими нормами, другі – спеціальними нормативно-правовими актами, присвяченими
регулюванню окремих видів цивільних відносин. Останні способи захисту встановлюються самими сторонами у відповідному договорі [10, с. 360]. Багатьма правниками підтримується висновок про можливість поділу
загальних способів захисту цивільних прав
на три групи, що здійснюється за критерієм
правового результату, на досягнення якого
вони спрямовані. Зокрема, виділяють способи, що використовуються для посвідчення суб’єктивного права. До них можуть бути
віднесені такі засоби захисту, як визнання
права, примусове виконання, визнання незаконним акту державного органу або органу місцевого самоврядування, їх посадових
осіб. Вказані способи об’єднуються за правовими наслідками їх використання. Так, примус до виконання обов’язку в натурі випливає з посвідчення у правомочного суб’єкта
права на відповідні вимоги. Аналізуючи
українську судову практику, можна зробити
висновок, що вищезазначені правозахисні
дії вчиняються учасниками відповідних відносин першочергово та передують застосуванню інших способів захисту.
Також до універсальних засобів захисту
варто віднести так звані попереджувальні
способи, що спрямовані на недопущення
правопорушень та їх припинення. Наприклад, до них можна віднести встановлення в
договору такого способу забезпечення виконання зобов’язання, як стягнення неустойки
та інших видів цивільної відповідальності.
Такі способи покликані стимулювати боржника до належного виконання зобов’язання
або припинення його порушення.
Останню групу загальних способів захисту суб’єктивних цивільних прав утворюють засоби, спрямовані на відновлення
права та компенсацію збитків. До них відносяться визнання недійсним правочину,
відновлення стану, який існував до моменту
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

вчинення правопорушення, відшкодування
моральної шкоди та майнової шкоди.
Висновки
З наведеного вище вбачається, що система способів захисту прав споживачів фінансових послуг становить собою внутрішньо упорядковану сукупність всіх чинних
способів захисту, які можна систематизувати шляхом використання різних наукових
класифікацій. Так, за формою вони поділяються на юрисдикційні та неюрисдикційні;
за суб’єктами реалізації виділяють судові,
адміністративні способи та самозахист; за
рівнем самостійності та спрямованістю реалізації – ті, що правомочна особа здійснює
самостійно, та ті, що можуть застосовуватись
тільки спеціально-уповноваженими органами державної влади; за стадіями виникнення – досудові та судові, останні в свою
чергу поділяються на ті, що здійснюються
у позовному провадженні, у наказному провадженні, а також окремо виділяють способи, що реалізуються в адміністративному
порядку; за напрямками правового впливу
на кредитні відносини розрізняють способи
захисту прав їх учасників, що спрямовані на
засвідчення суб’єктивного права, на попередження чи припинення порушення та на
відновлення прав; за юридичною підставою
виникнення способи захисту поділяють на
загальні, спеціальні та окремі.
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АНОТАЦІЯ
У статті аналізується стан цивільно-правового захисту прав фізичних осіб – позичальників у кредитних відносинах на сучасному
етапі розвитку вітчизняного законодавства.
Доводиться, що система способів захисту прав
споживачів фінансових послуг становить собою внутрішньо упорядковану сукупність усіх
існуючих засобів, які можна систематизувати шляхом використання різних наукових
класифікацій. Аргументується достовірність
поділу досліджуваних способів захисту на
дві групи: юрисдикційні та неюрисдикційні.
Аналізуються положення національного цивільного законодавства України та робиться
висновок про варіативність способів захисту
прав споживачів фінансових послуг залежно
від суб’єкта реалізації правової охорони. Досліджуються судові, адміністративні способи та
засоби самозахисту прав учасників кредитних
відносин. Доводиться необхідність надання
фізичній особі – споживачу фінансових послуг
певних додаткових засобів захисту, що призведе
фактичної рівності учасників кредитування.
Ключові слова: Позика, кредит, захист
цивільних прав, міри цивільно-правової відповідальності, споживачі фінансових послуг.

SUMMARY
The article analyzes the state of civil
law protection of the rights of individuals borrowers in credit relations at the present stage
of development of domestic legislation. It turns
out that the system of ways to protect the rights of
consumers of financial services is an internally
organized set of all existing tools that can be
systematized through the use of various scientific
classifications. The reliability of the division of
the studied methods of protection into two groups
is argued: jurisdictional and non-jurisdictional.
The provisions of the national civil legislation
of Ukraine are analyzed and a conclusion is
made about the variability of ways to protect
the rights of consumers of financial services
depending on the subject of legal protection.
Judicial, administrative methods and means of
self-defense of the rights of participants in credit
relations are studied. It is necessary to provide a
natural person - consumer of financial services
with certain additional means of protection,
which will lead to the de facto equality of credit
participants.
Key words: loan, credit, protection of civil
rights, measures of civil liability, consumers of
financial services.
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З огляду на постійну актуальність з 2014
року інтеграції України до Європейського Союзу, питання виходу української аграрної та
харчової продукції на ринок Європи є вагомим
внеском у цей процес і заслуговує детального
вивчення. Послідовний вихід українського товаровиробника на європейський ринок характеризується наявністю певних бар’єрів, що
представлені як нормативами якості, так і
нестійким становищем українських аграріїв
на ринку ЄС.
Розглянуто чинні нормативно-правові
акти, що регламентують питання, яке висвітлюється в статті, проаналізовано положення майбутньої Угоди АСАА, основоположні стандарти та нормативи якості, а також
санітарні та фітосанітарні заходи, яких необхідно дотримуватися для подальшого успішного співробітництва. Згадано перелік основних державних органів, до компетенції яких
входить забезпечення діяльності торгівлі в
європейському напрямку, а також зосереджено увагу на новоствореному спеціалізованому
органі - Державній службі України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів, що, у свою чергу, викликала велику кількість обговорень навколо виправданості
свого існування.
Попри наявність дискусій серед політиків, науковців та безпосередньо представників
українського агрокомплексу стосовно різних
проблем обговорюваного явища, зроблено висновок, що український товаровиробник уже
має доступ до ринку ЄС, де справив враження
гідного конкурента.
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

Це дослідження є корисним з тієї позиції,
що подолання нормативної неврегульованості
стосовно стандартів якості продукції, експортованої на європейський ринок, стане ключем врегулювання питання безперешкодного
доступу товарів з належною якістю і дотриманням усіх стандартів українським товаровиробником. Якщо українські аграрії підпорядкують своє виробництво всім вимогам, що
ставить перед Україною Європейський Союз,
то це надасть змогу підвищити прибуток як
конкретизованих аграріїв, так і України в цілому.
Ключові слова: ринок ЄС, Угода, аграрна
та харчова продукція, українські аграрії, вільна торгівля, санітарні та фітосанітарні заходи, стандарти якості.
Вступ
Вихід українського товаровиробника
на європейський ринок є своєрідним набуттям України на шляху до вступу у Європейський Союз. Проте, цей процес не
є простим і існують певні складнощі. Для
ефективного запровадження зони вільної
торгівлі для України та збільшення українського експорту промислових товарів
необхідно подолати технічні бар’єри, які
представлені стандартами якості, нормативами відповідності, санітарними та
фітосанітарними заходами у торгівлі. Ринок ЄС – не закритий та недосяжний, це
просто ринок зі своїми правилами. Збільшення експорту українських товарів може
стати реальністю після забезпечення укра154
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їнськими аграріями європейської якості та
безпеки продукції. Поки зону вільної торгівлі не введено Україна має Автономний
преференційний торговий режим ЄС, що
дозволяє робити постачання української
продукції з певними обмеженнями.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Окремі проблемні питання доступу
аграрної та харчової продукції до ринку
Європейського Союзу розглядалися такими вченими, як К. Маркевич, В. Сіденко,
В. Юрчишин, М. Чухрай, Л. Сухомлин,
І. Манаєнко, М. Пащенко, зокрема науковцями НЮУ імені Ярослава Мудрого,
А. Статівка, І. Шуміло, Л. Полюхович. Дослідження цієї тематики проводили О. Гаманюк, С. Таран, М. Хорунжа, О. Шепотило та П. Яворський, які підготували зведений звіт «Експорт України до ЄС: вплив
нетарифних заходів» у рамках діяльності
Центру аналітики зовнішньої торгівлі
Trade+ Київської школи економіки на виконання Експортної стратегії України на
2017-2021 роки.
Мета і завдання дослідження
Метою цієї статті є висвітлення актуального наразі питання виходу українського товаровиробника на ринок ЄС. Завданням є з’ясування можливості доступу
української аграрної та харчової продукції
до європейського ринку та вимог до неї на
основі стандартів ЄС.
Виклад основного матеріалу
Для ефективного функціонування Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також
збільшення українського експорту товарів
з високою доданою вартістю і до інших
держав, а не лише до Європейського Союзу, необхідним є подолання технічних
бар’єрів у торгівлі промисловою продукцією [1]. Україна поступово адаптує законодавство для співпраці з ЄС і таким чином питання технічного регулювання розширення доступу до ринку ЄС регулюють
горизонтальні рамкові закони «Про стандартизацію», «Про державний ринковий

нагляд і контроль нехарчової продукції»,
«Про метрологію та метрологічну діяльність», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо
імплементації актів законодавства Європейського Союзу у сфері технічного регулювання», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду» та інші нормативно-правові акти, проте саме ці складають базове
законодавство у цій сфері.
16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між
Україною та ЄС (далі - Угода). Відповідно
до статті 56 Глави 3 «Технічні бар’єри у
торгівлі» Розділу ІV «Торгівля і питання,
пов’язані з торгівлею» цієї Угоди, Україна
вживає необхідних заходів з метою поступового досягнення відповідності з технічними регламентами ЄС та системами стандартизації, метрології, акредитації, робіт з
оцінки відповідності та ринкового нагляду
ЄС та зобов’язується дотримуватися принципів та практик, викладених в актуальних рішеннях та регламентах ЄС [1].
Згідно з метою у вищезазначеному
положенні між Україною та ЄС ведуться переговори щодо укладення Угоди
про оцінку відповідності та прийнятність
промислових товарів (Угода АСАА). І відповідно до статті 57, Глави 3, Розділу ІV
Угоди, сторони домовились додати Угоду
АСАА як Протокол до Угоди про асоціацію, яка охоплює один або кілька секторів, що перелічені у Додатку III до Угоди,
після повного узгодження галузевого та
горизонтального законодавства України,
інституцій та стандартів з галузевим і горизонтальним законодавством, інституціями та стандартами ЄС [1]. На сьогодні
відповідальним органом в Україні за перелічені процеси виступає Міністерство
економічного розвитку і торгівлі, а також
інші центральні органи виконавчої влади,
відповідальні за адаптацію законодавства,
відповідно до Додатку ІІІ. На думку авторів, Угода АСАА може стати вагомим внеском як для українського законодавства в
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цілому, так і для забраклого елемента нормативного регулювання в аграрній сфері.
Угода АСАА передбачатиме, що торгівля товарами між сторонами в секторах, що
охоплені цією Угодою, проводитиметься
на тих самих умовах, які застосовуються в
торгівлі товарами між державами-членами
ЄС [1]. Як наслідок, це забезпечить нашій
країні високу якість і безпечність промислових товарів для покупців, підвищить
конкурентоспроможність української продукції і відкриє експортерам нові ринки
збуту, сприятиме інноваційному розвитку
промисловості.
Ця Угода є унікальним форматом співробітництва і адаптує вимоги українських
технічних регламентів до продукції ідентичним вимогам відповідних директив ЄС;
стандарти, що надають презумпцію відповідності вимогам технічних регламентів,
та їхні переліки ідентичним відповідним
європейським гармонізованим стандартам
та їх перелікам; вимоги до призначених
органів ідентичним вимогам до нотифікованих органів у ЄС. А також українські
виробники отримають право нанесення на
продукцію європейського знака відповідності «CE» [1].
На виконання адаптації вимогам ЄС
усіх перелічених чинників та з метою подолання технічних бар’єрів з 3 січня 2015
року розпочав свою роботу новостворений
національний орган стандартизації. Законом України «Про стандартизацію» визначено, що функції національного органу
стандартизації виконує державне підприємство, що не підлягає приватизації, утворене центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у
сфері стандартизації [2]. Таким державним
підприємством згідно з розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 26.11.2014
№ 1163-р є «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП
«УкрНДНЦ») [3] і лише за 9 місяців 2016
року ним було прийнято 609 гармонізованих стандартів [4].
Для можливості українських аграріїв
вигідно реалізовувати, зокрема, свою харчову продукцію на ринках збуту ЄС, ЄвÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

ропейська Комісія має провести офіційну
оціночну місію ЄС після звітування Україною про виконання рекомендацій. У разі
позитивного висновку її роботи запуститься процедура отримання мандату від держав-членів ЄС на переговори з Україною
щодо АСАА і після слідуватиме підписання
та виконання процедур з набрання чинності [1].
Наразі АСАА для України є перспективним напрямком розвитку, завдяки якому наша країна матиме змогу розвинутися
та поширити результати продовольчої та
аграрної діяльності національного виробника на ринок, який у змозі в повному обсязі співставити ціну та якість продукції.
У квітні 2014 року ЄС в односторонньому порядку скасував мита для українських
експортерів-товаровиробників, а Україна
надала безмитний режим для товарів з ЄС
у межах Угоди про зону вільної торгівлі з
1 січня 2016 року. З одного боку, вітчизняний споживач має виграти від цього, з іншого - відбувається посилення конкуренції для українських виробників [5].
Для того, щоб українська продукція
аграріїв була рентабельна на європейському рівні, необхідно відповідати його стандартам. Відповідно до Глави 4 «Санітарні
та фітосанітарні заходи» Угоди, Україна
повинна запровадити еквівалентну європейській систему контролю за якістю та
безпечністю харчової продукції [6].
Санітарний або фітосанітарний захід
– це будь-який захід, який застосовується
для захисту життя або здоров’я людини на
території країни чи регіону від ризиків,
що виникають у зв’язку з: потраплянням,
розвитком чи поширенням шкідників, захворювань, шкідливих організмів - переносників хвороби або хвороботворних організмів; потраплянням та накопиченням
добавок, забруднюючих речовин, токсинів
або хвороботворних організмів у харчових
продуктах, напоях чи кормах; хворобами,
які переносяться тваринами, рослинами
або продукцією з них, або в результаті
потрапляння, розвитку чи поширенням
шкідників [7].
До фітосанітарних заходів належать:
закони, постанови, правила, вимоги та
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процедури, у тому числі, вимоги до кінцевого продукту; карантинні правила, включаючи вимоги, пов’язані з перевезенням
тварин чи рослин; процедури тестування,
інспекції, сертифікації та ухвалення; положення щодо статистичних методів, процедур відбору проб та методів оцінки ризику; методи оброблення та виробництва;
вимоги до упаковки і маркування, безпосередньо спрямовані на забезпечення безпечності харчових продуктів [6].
Таке різноманіття нормативних актів відкриває перед аграрною продукцією України широкі перспективи виходу
на відкритий ринок ЄС за умови їх абсолютного виконання. В умовах сьогодення
українські аграрії дотримуються достатньої кількості фітосанітарних заходів, що
дозволило їм поставляти власну продукцію європейцям, проте цього виявилось
недостатньо для встановлення більш тісного співробітництва, а отже, необхідно
впроваджувати та дотримуватися новопоставлених заходів.
Для дотримання вимог Глави 4 Угоди, Уряд своїм розпорядженням ухвалив
Всеохоплюючу стратегію імплементації
законодавства у сфері санітарних та фітосанітарних заходів (далі – Стратегія СФЗ),
якою визначено графік систематичної нормативно-правової адаптації законодавства
України до законодавства ЄС [8].
На виконання статті 64 Угоди та Стратегії СФЗ Україна прийняла ряд законів:
«Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»,
«Про інформацію для споживачів щодо
харчових продуктів», «Про безпечність
та гігієну кормів», «Про внесення змін до
деяких законів України з питань ідентифікації та реєстрації тварин», «Про побічні продукти тваринного походження, не
призначені для споживання людиною»,
«Про державний контроль, що здійснюється з метою перевірки відповідності законодавству про харчові продукти та корми, здоров’я та благополуччя тварин» та
інші.
Повноваження з імплементації Глави 4 розподілені між Кабінетом Міністрів
України, Міністерством аграрної політи-

ки та продовольства України, Державною
службою України з безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів, Міністерством охорони здоров’я України та,
у деяких випадках, Міністерством екології та природних ресурсів України як
відповідальних органів для виконання
зобов’язань у цій сфері [8].
Новим органом у цій системі є спеціальний компетентний орган у сфері санітарних та фітосанітарних заходів - Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів – Держпродспоживслужба, яка
почала свою роботу 6 квітня 2016 року
та замінила собою Санітарно-епідеміологічну службу. Проте, на сьогодні ведуться дебати про поновлення попереднього
стану речей. На думку державних органів,
така необхідність постала у березні 2020
року через прояви епідемії коронавірусу
в Україні. При цьому аграрії наголошують, що Держпродспоживслужба відіграє
ключову роль в аграрній галузі і звернулися з вимогою до Президента та Прем’єрміністра відмовитися від ідеї відновити
роботу санітарно-епідеміологічної служби
[9]. Остаточний підсумок цих переговорів
поки невідомий, але на авторський погляд, доцільніше зберегти Держспоживслужбу, адже до Covid-19 можна адаптуватися іншим шляхом і він скоро набуде
статусу повсякденного, а для аграрного
сектору буде результат у вигляді паніки на
ринку та вкрай негативних макроекономічних наслідків. У цілому, розглядаються
три моделі функціонування Санітарно-епідеміологічної служби: у складі Держпродспоживслужби, у складі МОЗу та в моделі
розподілу функцій між першою та другим.
Ще одним аспектом адаптації законодавства України до законодавства ЄС у
напрямку впровадження санітарних та фітосанітарних заходів є впровадження процедур за системою НАССР (Hazard Analysis
and Critical Control Point – система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок). Метою її впровадження є виробництво безпечних харчових продуктів, для чого створюються етапи попередження небезпеки, запобігання
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поширенню небезпеки та усунення небезпеки, а в основі лежить оцінка небезпек,
які можуть впливати на харчовий продукт
у процесі його виробництва, зберігання,
реалізації та використання [8].
Наслідком
впровадження
системи
НАССР є поступове розширення кількості
продовольчих товарів та виробників, які
мають доступ до ринку ЄС. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства Ігор Петрашко зазначав, що
понад 14 тисяч компаній щороку експортують свою продукцію до ЄС. А станом на
середину січня 2021 року право експорту
своєї продукції до Європейського Союзу
мають Уже 362 українські підприємства,
які виробляють продукцію тваринного походження і до якої висуваються найсуворіші вимоги з боку ЄС [10].
Наразі українські товаровиробники
аграрної та харчової продукції мають дозвіл на експорт молока, меду, м’яса, риби,
яєць, равликів, овочей, фруктів, горіхів,
кави, чаю, зернових культур, муки, крупи,
жирів і масла, цукру тощо. Усі товари, які
імпортуються на митну територію ЄС в
обов’язковому порядку повинні відповідати Всім вимогам ЄС, спрямованим на забезпечення захисту споживачів. Ці вимоги
відрізняються залежно від конкретного
товару, але у цілому можуть бути згруповані за напрямами технічних і екологічних
вимог та вимог у сфері санітарних і фітосанітарних заходів. Актуальна інформація
щодо основних вимог до продукції, яка
ввозиться до держав-членів ЄС доступна в
режимі онлайн на інтернет-ресурсі Європейської Комісії Export Helpdesk у розділі
«Мій експорт» [11].
Після втрати російського ринку Євросоюз є найбільшим торговельним партнером України, і у національних виробників існує реальна можливість експортувати свою продовольчу продукцію високої
якості завдяки активній діяльності держави. Пекка Песонен зазначає, що Україна
вже є четвертим за величиною постачальником сільськогосподарської продукції
в ЄС [12]. І це свідчить про те, що ринок
ЄС для України не порятунок у ситуації,
яка склалася, а показник, що українська
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аграрна та харчова продукція є конкурентоспроможною.
Протилежну думку стосовно економічної частини Угоди висловив заступник
голови Комітету Верховної Ради з питань
економічного розвитку, народний депутат
від фракції «Слуга Народу» Дмитро Кисилевський. Він вважає, що «фактично угода
про вільну торгівлю – це лише назва документу. А реальність така, що українські товари не мають вільного доступу до ринку
ЄС. Квоти, мита, торговельні обмеження
не просто діють – їхня кількість зростає.
В Україні мізерні обсяги безмитних квот з
боку ЄС для сільгосппродукції та харчової
промисловості. При цьому Євросоюз субсидіює своїх виробників м’ясо-молочної
продукції, які вбивають українських виробників на нашому внутрішньому ринку»
[13]. Ця думка є цікавою, проте українські
аграрії вже заявили про себе на ринку
ЄС і на підтвердження апелюючої думки,
можна навести слова заступниці міністра
аграрної політики і продовольства України з питань європейської інтеграції Ольги
Трофімцевої, яка каже: «Ми бачимо «хороші перспективи» в тому, що стосується
співпраці з ЄС. Двосторонній товарообіг у
сфері агропромислового комплексу зростає, Зона вільної торгівлі «працює для
двох сторін». Позитивно розвивається не
тільки торгова складова, але і кооперація
в широкому сенсі, те, що пов’язано з проєктуванням, дигиталізацією, розвитком
сільських територій. Ми задоволені і торговою, і коопераційною складовою» [14].
Також на захист цієї позиції стають
статистичні дані про те, що кожен третій
долар від експорту в Європу Україна заробляє на сільськогосподарській продукції.
Це при тому, що для аграріїв України ринок ЄС поки не найбільший - частка України на ньому складає усього 4%, при чому
провідні експортери - Бразилія та США забезпечують 10-15% ринку [15].
Отже, наслідком реалізації заходів з
імплементації права ЄС у законодавство
України є постійне зростання обсягів торгівлі між Україною та ЄС промислової
продукції. Україна зайняла перше місце
за темпами зростання імпорту до ЄС сіль-
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ськогосподарської продукції. Проте існує
проблема, яка полягає у тому, що виробники аграрної та харчової продукції стоять на роздоріжжі: або вони модернізують
свої виробничі процеси у відповідності до
вимог Глави 3 та Всеохоплюючої стратегії
імплементації Глави 4, запровадять дотримання принципів НАССР у своїх виробничих процесах, вживатимуть заходів на забезпечення прозорості та простежуваності
в ланцюгу «від лану – до столу», або остаточно втратять конкурентоспроможність
не лише на міжнародних, але й на вітчизняних ринках і не зможуть скористатися
перевагами, які отримали б від підписання
Угоди і запровадження зони вільної торгівлі. Проте, незважаючи на все, вихід на
європейський ринок - це можливість побудувати бізнес світового класу, який приноситиме виробникам аграрної продукції не
мільйони, а десятки і сотні мільйонів експортних доходів.
Висновок
У статті було досліджено питання доступу
українських
товаровиробників
аграрної та харчової продукції до перспективного ринку ЄС, проаналізовано
основні нормативно-правові акти, що регулюють це питання, а також положення
майбутньої Угоди про оцінку відповідності
та прийнятність промислових товарів, що
закріплює головні вимоги та стандарти
належності європейській якості. Висвітлено вагому роль дотримання санітарних та
фітосанітарних заходів для відповідності
українськими аграріями зразку Європи.
У роботі авторки закцентували увагу на
різному ставленні посадовців до вільного
доступу української сільськогосподарської
продукції на ринку ЄС. Загалом стаття резюмує позитивний відгук на вихід українського виробника на ринок Європи, який
надасть змогу змінити вектор реалізації
якісної промислової продукції України
після нещодавньої втрати найбільшого
ринку збуту країни-сусіда.
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SUMMARY
Given the constant relevance of Ukraine’s
integration into the European Union since 2014, the
issue of Ukrainian agricultural and food products
entering the European market is a significant
contribution to this process and deserves detailed
study. The consistent entry of Ukrainian producers
into the European market is characterized by the
presence of certain barriers, which are represented
by both quality standards and the unstable position
of Ukrainian farmers in the EU market.
The current normative legal acts regulating
the issues covered in the article are considered, the
provisions of the future Agreements on Conformity
Assessment and Acceptance of Industrial Goods,
basic quality standards and norms, as well as
sanitary and phytosanitary measures that must
be followed for further successful cooperation are
analyzed. The list of the main state bodies, which
are responsible for ensuring trade in the European
direction, is mentioned, as well as the newly created
specialized body - the State Service of Ukraine
for Food Safety and Consumer Protection, which
in turn caused a lot of discussions about the
justification of its existence.
Despite the discussions among politicians,
scientists and directly representatives of the
Ukrainian agricultural sector on various issues
under discussion, it was concluded that the
Ukrainian producer already has access to the EU
market, where he gave the impression of a worthy
competitor.
This study is useful from the point of view that
overcoming regulatory non-regulation of product
quality standards exported to the European market
will be the key to resolving the issue of unimpeded
access to goods of proper quality and compliance
with all standards by Ukrainian producers. If
Ukrainian farmers subject their production to all
the requirements set for Ukraine by the European
Union, it will increase the profits of both specific
farmers and Ukraine as a whole.
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В статье проведён анализ особенностей
применения земельного законодательства
при осуществлении градостроительной деятельности в Украине. Указано, что необходимость обновления градостроительной
инфраструктуры, осовременивание внешнего
вида города и функционирование надлежащей
социальной сферы указывает на необходимость дополнительного анализа норм градостроительного права.
Обращено внимание, что в романо-германской правовой семье можно говорить о
разграничении исследуемого отраслевого законодательства, однако в англо-саксонской
системе права такая разница признается
«искусственной», а также мотивирована общность конечного результата.
Указано, что система национального
права и законодательства отграничивает
эти отрасли, что, в свою очередь, провоцирует коллизионность. В Украине действует
комплексный правовой акт в сфере земельных
отношений – Земельный кодекс Украины,
принятый двадцать лет назад. Однако, несмотря на столь длительную историю существования, такой кодифицированный акт
не получил полноценной ниши в земельном
законодательстве. Указанное обусловлено
двумя обстоятельствами: значительным
количеством норм бланкетного характера
и регулирование дополнительно еще рядом
специальных актов.
Указано на проблемы понятийно-категориального понимания градостроитель-

ного права, поскольку его толкуют как
институт экологического права, институт земельного права, подотрасль земельного права и комплексную отрасль права.
Выделены предмет и метод правового регулирования градостроительного права,
что дало возможность утверждать, что
его место имеет отраслевой, а не другой
характер.
Анализ норм Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности» дал
возможность выделить основные аспекты
такого взаимодействия: обусловленность
градостроительных норм целевым назначением земли; земля для градостроительных
нужд может быть легально передана в собственность исключительно при наличии
градостроительной документации на местном уровне; изменение целевого назначения
земельного участка допускается исключительно при соблюдении правил соотношения
между новым видом целевого назначения земельного участка и видом функционального
назначения территории, определенного соответствующей градостроительной документацией.
Рассмотрен межотраслевой институт
территориального планирования в контексте интеграции норм градостроительного,
земельного и административного права.
Ключевые слова: земельное право, земельное законодательство, градостроительное
право, институт права, отрасль права, территориальное планирование.
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Постановка проблеми
Євроінтеграційні прагнення України мають передбачати комплекс правових, організаційних та соціальних заходів, що реалізовуються як на державному так і на місцевому
рівні. У праксіологічному аспекті людського
існування саме навколишній соціум забезпечує нагальні потреби існування. Тому побудова та функціонування населених пунктів
відповідно до міжнародних та сучасних європейських стандартів вказуватиме на належну
реалізацію зобов’язань держави.
Потреба оновлення містобудівної інфраструктури, осучаснення зовнішнього вигляду
міста та функціонування належної соціальної
сфери вказує на потребу додаткового аналізу
норм містобудівного права. Децентралізація
владних відносин та економічні чинники сприяли активізації забудови в містах по всій території України. В Україні громадська та житлова
забудова, особливо в історичному центрі міст,
дуже перевантажена надмірністю та хаотична.
Однак цим додаткові проблеми не вичерпуються. Органи місцевого самоврядування не
виконують містобудівні стандарти. Аналіз стану виконання вимог, передбачених Законом
України «Про благоустрій населених пунктів»,
свідчить, що лише 17% (4681 населений пункт)
мають затверджені програми з благоустрою,
у містах цей показник становить – 77,4% (340
міст). У місті Києві програма з благоустрою
відсутня. Тільки 29,8% (8258 населених пунктів) мають затверджені плани заходів з благоустрою і лише 5,4% (1508 населених пунктів)
мають програми розвитку та збереження зелених зон населених пунктів. У містах цей показник становить 44,4% (195 міст). У місті Києві
така програма зовсім відсутня [1]. Отож комплекс проблем має вагомий характер та потребує наукового та практичного аналізу.
Проте важливо розуміти, що лише нормами містобудівного права вирішити проблему неможливо, вагомо акцентувати увагу на
комплексності проблематики, міжгалузевий
характер методологіювання виступає необхідним елементом правового регулювання.
Необхідними є формування зав’язків усталеного земельного права та законодавства з
новоствореним містобудівним. Останнє взаємодіє господарським, адміністративним, цивільним, житловим, природоохоронним праÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

вом, однак найбільше точок дотику має саме
із земельним правом. Взаємодетермінована
дія різних комплексів законодавства вимагає
узгодженості понятійно-категоріального апарату, засобів та методів функціонування та
трансформація категорій у єдиноцентриську
систему правозастосування. Неузгодженість
норм різногалузевого спрямування тягне за
собою колізійність правореалізаційної сфери
та невизначеність правовідносин, сприяє порушенню законодавства та різнотлумачній
практиці. Тому потребує комплексного аналізу сфера поєднання норм земельного та містобудівного права на сучасному етапі розвитку державності та суспільної реальності.
Стан дослідження
Деякі питання проблем будівництва, генерального плану населеного пункту, регулювання земельних ресурсів, забезпечення
містобудівної діяльності розглядалися, зокрема, у доробках Д.С. Добряка, М.М. Дьоміна, В.М. Єрмоленка, О.С. Петраковської,
Л.Я. Новаківського, А.М. Третяка, О.І. Сингаївської, В.Д. Шипулін, А.А. Лященко та інших. Однак у сучасній національній доктрині
відсутні доробки, які б розглядали інтегративний підхід у земельному та містобудівному праві. Як вказує у дисертації Л. Сенюта,
«спеціальні комплексні дослідження системи
вітчизняного земельного права не відводять
жодного місця нормам містобудівного права
у структурі земельного права, не розглядаючи їх навіть щодо земель житлової та громадської забудови» [2].
Метою статті є аналіз особливостей застосування земельного законодавства при здійсненні містобудівної діяльності в Україні.
Виклад основних положень
Слід звернути увагу, що в романо-германській правовій родині можна вести мову про
розмежування досліджуваного галузевого законодавства, проте в англосаксонській системі права така різниця визнається «штучною»
і, за твердженням Дж. Вільяса, усе право містобудівного, природоохоронного і земельного характеру є єдиним цілим [3].
Про спільну правову природу цих двох
галузей вказує й Д. Адамс. Він виводить
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спільність зі спільного кінцевого результату,
вказуючи, що «землевласники, забудовники,
інвестори, політики та просто представники
громадськості, які створюють зміни в містах,
взаємодіють один з одним і реагують на тиск
розвитку. Незалежно від того, чи відбуваються такі зміни повільно і майже непомітно, чи
відбуваються швидко і є дуже руйнівними,
виробничий процес створює готовий продукт: створене середовище» [4]. А також додамо, що їх об’єднують спільні глобальні плани,
і, як вказують представники португальської
школи права, досягнення «передової практики відновлення вільних земель для сталого
розвитку міст» [5].
Система національного права та законодавства відмежовує ці галузі, що, у свою
чергу, провокує колізійність, тому дослідимо
основні поняття, а згодом визначимося з особливостями їх взаємодії.
Земля, відповідно до норм чинного законодавства, є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною
держави, яка полягає у забезпеченні раціонального використання земельних ресурсів,
збереженні й відтворенні родючості ґрунтів,
захисті їх від псування та забруднення, реалізації громадянами, юридичними особами та
державою їхніх прав власності та землекористування відповідно до закону.
В Україні діє комплексний правовий акт
у сфері земельних відносин – Земельний кодекс України, що прийнятий двадцять років
тому. Проте, не зважаючи на таку тривалу історію існування, такий кодифікований акт не
отримав повноцінної ніші в земельному законодавстві. Вказане зумовлено, на нашу думку,
двома обставинами. По-перше, значна кількість його норм має бланкетний характер, що
ускладнює застосування положень Кодексу і
дає підстави говорити про процеси декодифікації земельного законодавства [6]. По-друге,
земельні відносини мають широкий характер і регулюються додатково ще цілою низкою спеціальних актів, зокрема відповідно до
ст. 3 Земельного кодексу «земельні відносини,
що виникають при використанні надр, лісів,
вод, а також рослинного і тваринного світу,
атмосферного повітря, регулюються цим Кодексом, нормативно-правовими актами про
надра, ліси, води, рослинний і тваринний

світ, атмосферне повітря, якщо вони не суперечать цьому Кодексу. Земельні відносини,
що виникають при наданні та використанні
земельних ділянок для розміщення об’єктів
енергетики, встановлення та дотримання
правового режиму земель спеціальних зон
об’єктів енергетики, у тому числі на підставі
договорів про встановлення земельних сервітутів на таких земельних ділянках, регулюються цим Кодексом, Законом України «Про
землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів»». Вказане
дає нам можливість зрозуміти про проблеми
колізійного характеру навіть у межах лише
земельного законодавства, оскільки значна
кількість актів різної юридичної сили спричиняє неузгодженості та провокує різнотлумачення.
Щодо понятійно-категоріального розуміння містобудівного права, то справа ще
складніша. Професор В Єрмоленко вказує,
що «наразі в наукових публікаціях містобудівне право розглядається як: 1) інститут
екологічного права (правового регулювання
забудови земель у системі екологічного права
як комплексної галузі (Болтанова); 2) інститут
земельного права (правового режиму земель
населених пунктів (Крассов); 3) підгалузь земельного права (Ждан-Пушкина); 4) комплексна галузь права (Ізарова); 5) самостійна
галузь права (Риженков; Анисімов, Юшкова).
Таким чином, не з’ясованими залишаються
місце містобудівного права у системі національного права, а також його галузеве «забарвлення» [7, c.86].
Для чіткої відповіді на те, чи є містобудівне право окремою галуззю, звернемося
до теоретико-правових аспектів. Для розмежування класично прийнято брати предмет
та метод правового регулювання. До першого можна віднести суспільні відносини, що діють у сфері просторового і територіального
планування урбанізованих центрів, здійснюваного державними органами та органами
місцевого самоврядування з метою планування і забудова територій та забезпечення раціонального розселення і визначення напрямів
сталого розвитку територій. Вказані суспільні
відносини, які виникають у сфері територіального планування, містобудівного зонування, планування території, архітектурно-буді-
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вельного проєктування, будівництва об’єктів
капітального будівництва, а також капітального ремонту, при проведенні якого зачіпають конструктивні й інші характеристики надійності та безпеки таких об’єктів, пов’язані з
правовим статусом суб’єктів відносин у містобудівній сфері, складають структуру містобудівного права. Метод правового регулювання передбачає як імперативні приписи, так
і можливість використання диспозитивного
регулювання. Вказане залежить від виду та
особливостей суспільних відносин.
Вказане доводить можливість віднесення
містобудівного права до окремої галузі права,
оскільки займає окрему «нішу» в комплексі
правових відносин, норм, методів, засобів та
гарантій механізму правового регулювання.
Звернемося до законодавства. Вище цитований Земельний кодекс жодним чином не
містить згадок про містобудівні норми, що до
речі, є досить дивним у контексті використання цього унікального природного блага в соціальній інфраструктурі.
Первинний у часовому вимірі акт містобудівної сфери «Про основи містобудування» [8]
від 16 листопада 1992 року також не містить
згадок про земельне законодавство. Ст.6 цього Закону містить пояснення, що «законодавство України про містобудування складається
з Конституції України, цього Закону, законів
України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність» та
інших нормативно-правових актів, що видаються на їх виконання». Відсутня вказівка
на правила використання земель у містобудуванні та співвідношення норм із земельним
законодавством.
Інший комплексний спеціальний законодавчий акт у сфері містобудування «Про
регулювання містобудівної діяльності» від
17 лютого 2011 року має прогресивніший
характер. Будемо констатувати, що нормотворцю знадобилося десяток років, щоб
акцентувати увагу на проблемі розмежування та узгодження земельного та містобудівного законодавства. Ч. 1 ст. 3 Закону
України «Про регулювання містобудівної
діяльності» унормовує питання взаємодії,
визнаючи деякі джерела земельного права
(зокрема, йде мова про Земельний кодекс
України і Законом України «Про землеуÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

стрій») такими, що регулюють містобудівні
відносини [9].
Ст. 24 «Про регулювання містобудівної діяльності» визначає особливості регулювання
земельних відносин при здійсненні містобудівної діяльності. Аналіз цієї статті дає нам
можливість виокремити основні аспекти такої взаємодії:
 обумовленість містобудівних норм
цільовим призначенням землі (п.2 ч.2 ст. 24
«Забудова земельної ділянки здійснюється в
межах її цільового призначення, встановленого відповідно до законодавства».
 земля для містобудівних потреб може
бути легально передана у власність лише за
наявності містобудівної документації на місцевому рівні;
 зміна цільового призначення земельної ділянки допускається лише за умови дотримання правил співвідношення між новим
видом цільового призначення земельної ділянки та видом функціонального призначення території, визначеного відповідною містобудівною документацією.
У системі права України є інститути, які
містять у собі контекст збігу декількох напрямків галузевого законодавства, і тоді передбачається потреба не в розрізненні, а навпаки в
інтегруванні норм окремих галузей права. У
містобудівному праві таким міжгалузевим інститутом є територіальне планування.
Першочергово він належить містобудівному праву. Як вказує В. Глазирин, «повноцінне науково прикладне забезпечення містобудування та територіального планування розвитку агломерацій на маркетингових
засадах передбачає розробку та реалізацію
конкретних генеральних планів, що ув’язані
з проєктами територіального розвитку відповідних агломерацій на основі проєктів детального планування та здійснення заходів
з ландшафтної, архітектурно-просторової,
естетичної та інфраструктурної організації
території. Кінцевий результат полягає у створенні комфортних умов для праці, побуту і
відпочинку, спектр яких у змозі задовольнити економічні, соціальні та культурно-побутові потреби жителів та відвідувачів агломерацій» [10].
Долучається до регулювання інституту
планування ще й земельне, тому що питання
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зонування земель, визначення їх цільового
призначення, склад земель населених пунктів, повноваженнями органів управління у
сфері земельних відносин як прийняття рішення про резервування земельної ділянки, її
вилучення для державних чи муніципальних
потреб, наданні зацікавленим громадянам
чи юридичним особам земельних ділянок із
земель державної або муніципальної власності, - усе це регулює земельне законодавство.
В цьому контексті О. Ущаповська вказує, що
«сучасною юридичною доктриною планування в земельному праві розглядається як один
з принципів правового регулювання земельних відносин, як функція державного регулювання земельних відносин, як нормативно закріплений зовнішній вираз соціальної
діяльності суб’єктів публічного і приватного
права, спрямованої на розроблення і узаконення передбаченої у земельному, містобудівному, екологічному та іншому законодавстві планувальної документації» [11, c. 14–15].
Академік В. Єрмоленко доводить, що формування правового механізму планування територій у містобудуванні відбувається повністю в руслі принципу утворення комплексних
галузей права, коли містобудівне законодавство, взявши за основу вищенаведені загальні
положення земельного законодавства, деталізує їх щодо власних потреб. Так, надане у
ч. 1 ст. 2 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності» визначення «планування територій, розгалужується на 14 напрямів містобудівної діяльності, одним з яких
є визначення і раціональне взаємне розташування зон житлової та громадської забудови,
виробничих, рекреаційних, природоохоронних, оздоровчих, історико-культурних та інших зон і об’єктів. Проте у зазначеній ч. 1 ст.
2 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» одним із пунктів поряд із
зонуванням (п. 5) передбачається обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням (п. 3), що виключає у містобудуванні
протиставлення зонування та цільового використання земель, втім, як і у земельному
законодавстві (ст. 20 ЗК України)» [12, c.23].
До того ж, вказаний інститут безпосередньо пов’язаний з управлінською діяльністю
органів публічної влади, що дає можливість
вести мову про вплив на нього норм адміні-

стративного права, а також актуальними в
цьому аспекті є питання децентралізації влади, тому конституційні норми також можуть
мати місце при реалізації діяльності з приводу територіального планування. Подальші заходи із децентралізації у сфері використання та охорони земель запроваджуються у
липні 2021 р. після набуття чинності Законом
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування
використання земель» від 17 червня 2020 р.,
яким передбачено, зокрема, утворення громадами власних органів містобудування та
архітектури, які зможуть встановлювати містобудівні умови та обмеження на всій території громади. Буде забезпечена можливість
коригування функціональних зон, встановлених старими генеральними планами населених пунктів, за допомогою детальних
планів території, за винятком території парків, скверів, лісів та прибережних захисних
смуг. Зміни, внесені згаданим вище Законом
до земельного законодавства, спрямовані на
забезпечення можливості громадам складати
схеми просторового планування своєї території, які є інструментом комплексного управління у сфері використання земель громади,
встановлювати їх призначення, здійснювати
зонування території та визначення напрями
її збалансованого розвитку [13, c.145].
Своє твердження щодо перехресного перетину низки галузей права в інститутах містобудівного права підтвердимо прикладом
судової практики. Компанія «Лемберг Медікал Центр» подала позов до адміністративного суду і хоче визнати протиправним затвердження меж історичного ареалу Львова.
Йдеться про оскарження рішення «Про затвердження меж історичного ареалу та зони
регулювання забудови міста Львова», яке виконком затвердив у грудні 2005 року Рішення № 1311 [14]. Це – основний документ, який
використовує Львівська міська рада, щоб регулювати забудову в історичній частині міста.
Позивач посилається на порушення норм земельного (у контексті земель культурно-історичного призначення), містобудівного (територіальне планування) та адміністративного
права (оскарження рішення органів публічної
влади). Як ми бачимо, на практиці проблематика зазвичай має комплексний характер.
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Висновок
Вмотивовано подвійну природу норм
земельного законодавства в містобудівному
праві. З одного боку, ці дві галузі мають окремі сфери регулювання, проте аналіз норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» дав можливість виокремити
основні аспекти такої взаємодії: обумовленість містобудівних норм цільовим призначенням землі; земля для містобудівних потреб може бути легально передана у власність
лише за наявності містобудівної документації
на місцевому рівні; зміна цільового призначення земельної ділянки допускається лише
за умови дотримання правил співвідношення між новим видом цільового призначення
земельної ділянки та видом функціонального
призначення території, визначеного відповідною містобудівною документацією.
Розглянуто міжгалузевий інститут територіальне планування в контексті інтеграції
норм містобудівного, земельного та адміністративного права та вказано на можливості
їх компліментарності та взаємодоповненості.
Література
1. Аналіз стану виконання вимог Закону
України «Про благоустрій населених пунктів»
за 2020 рік URL: https://www.minregion.gov.
ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/analizstanu-vykonannya-vymog-zakonu-ukrayinypro-blagoustrij-naselenyh-punktiv-za-20
2. Сенюта Л.Б. Система земельного права України як галузі права: автореф. дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.06; Ін-т держави і
права ім. В.М. Корецького НАН України.
Київ, 2019. 16 с.
3. Williams, J.. American Land Planning
Law: Case and Materials, Volume 1 (1st
ed.). Routledge. 2017. URL: https://doi.
org/10.4324/9781315082615
4. Adams D. Urban Planning And The
Development Process (1st ed.). Routledge. 2017.
URL: https://doi.org/10.4324/9780203857007
5. Ribeiro A., Carvalho R., Madureira
L. Establishing Urban Gardens on Vacant
Land While Considering International Good
Practices: A Legal Case Study from Portugal.
In: Mauerhofer V., Rupo D., Tarquinio L. (eds)
Sustainability and Law. 2020. Springer, Cham.
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-426309_35
6. Мірошниченко А. М. Колізії в правовому регулюванні земельних відносин в
Україні: монографія. Київ: Алеута; КНТ;
ЦУЛ, 2009. 270 с.
7. Єрмоленко В. М. Містобудівне право
в системі права України Право. Людина.Довкілля. 2019. Вип. 10, № 4. С. 85-94. С. 86
8. Про основи містобудування: закон
України від 16.11.1992 № 2780-XII Відомості
Верховної Ради України 1992, № 52, ст.683
9. Про регулювання містобудівної діяльності: закон України від 17.02.2011 № 3038-VI
Відомості Верховної Ради України. 2011, № 34,
ст.343
10. Глазирин В. Л., Шкрабик Й. В., Сахацький М. П. Містобудування та територіальне планування розвитку агломерацій:
маркетинговий аспект Наукові вісті Далівського університету. 2018. № 14. URL: http://nbuv.
gov.ua/UJRN/Nvdu_2018_14_6
11. Ущаповська О.І. Планування в земельному праві України: автореф. дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.06; Нац. юрид. ун-т
імені Ярослава Мудрого. Харків, 2019. 20 с
12. Єрмоленко В. М. Взаємозв’язки містобудівного і земельного права Право. Людина.
Довкілля. 2020. Вип. 11, № 1. С. 19-26.
13. Коваленко Т. О. Розвиток земельного
законодавства на сучасному етапі: до 20-річчя
прийняття земельного кодексу України Держава і право. Юридичні і політичні науки. 2021.
Вип. 89. С. 136-148. С. 145
14. Депутат облради намагається скасувати межі історичного ареалу Львова в суді
URL:
https://lviv.nashigroshi.org/2021/10/13/
kozlovskyj-v-sudi-namagayetsya-skasuvatymezhi-istorychnogo-arealu-lvova/
APPLICATION OF LAND LEGISLATION
IN THE IMPLEMENTATION OF URBAN
PLANNING ACTIVITIES
The article analyzes the features of
the application of land legislation in the
implementation of urban planning activities in
Ukraine. It is indicated that the need to update
the urban planning infrastructure, modernize
the appearance of the city and the functioning
of the proper social sphere indicates the need
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АНОТАЦІЯ
У статті проведений аналіз особливостей застосування земельного законодавства при здійсненні містобудівної діяльності в Україні. Вказано, що потреба оновлення містобудівної інфраструктури, осучаснення зовнішнього вигляду
міста та функціонування належної соціальної
сфери вказує на потребу додаткового аналізу
норм містобудівного права.
Звернуто увагу, що в романо-германській
правовій родині можна вести мову про розмежування досліджуваного галузевого законодавства, проте в англосаксонській системі права
така різниця визнається «штучною», а також
мотивовано спільність кінцевого результату.
Вказано, що система національного права
та законодавства відмежовує ці галузі, що, у свою
чергу, провокує колізійність. В Україні діє комплексний правовий акт у сфері земельних відносин – Земельний кодекс України, що прийнятий
двадцять років тому. Проте, не зважаючи на
таку тривалу історію існування, такий кодифікований акт не отримав повноцінної ніші в земельному законодавстві. Вказане зумовлено двома обставинами: значною кількістю норм бланкетного характеру та регулювання додатково ще
цілою низкою спеціальних актів.
Вказано на проблеми понятійно-категоріального розуміння містобудівного права, оскільки його тлумачать як інститут екологічного
права, інститут земельного права, підгалузь
земельного права комплексну галузь права. Виокремлено предмет та метод правового регулювання містобудівного права, що дало можливість
стверджувати, що його місце має галузевий, а не
інший характер.
Аналіз норм Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» дав можливість
виокремити основні аспекти такої взаємодії:
обумовленість містобудівних норм цільовим
призначенням землі; земля для містобудівних
потреб може бути легально передана у власність
лише за наявності містобудівної документації
на місцевому рівні; зміна цільового призначення
земельної ділянки допускається лише за умови
дотримання правил співвідношення між новим
видом цільового призначення земельної ділянки
та видом функціонального призначення території, визначеного відповідною містобудівною документацією.
Розглянуто міжгалузевий інститут територіальне планування в контексті інтеграції
норм містобудівного, земельного та адміністративного права.
Ключові слова: земельне право, земельне законодавство, містобудівне право, інститут права, галузь права, територіальне планування.

for additional analysis of the norms of urban
planning law.
Attention is drawn to the fact that in the
Romano-Germanic legal family we can talk
about the differentiation of the studied sectoral
legislation, however, in the Anglo-Saxon system
of law, such a difference is recognized as
“artificial”, and the generality of the final result
is also motivated.
It is indicated that the system of national
law and legislation delimits these sectors,
which in turn provokes conflict. Ukraine has
a comprehensive legal act in the field of land
relations - the Land Code of Ukraine, adopted
twenty years ago. However, despite such a long
history of existence, such a codified act did not
receive a full-fledged niche in land legislation.
This is due to two circumstances: a significant
number of blanket rules and regulation in
addition to a number of special acts.
The problems of the conceptual and
categorical understanding of urban planning
law are pointed out, since it is interpreted as an
institution of environmental law, an institution of
land law, a sub-branch of land law and a complex
branch of law. The subject and method of legal
regulation of urban planning law are highlighted,
which made it possible to assert that its place is of
a sectoral and not of another nature.
Analysis of the norms of the Law of Ukraine
«On the regulation of urban planning activities»
made it possible to highlight the main aspects
of such interaction: conditionality of urban
planning norms by the purpose of land; land for
urban planning needs can be legally transferred
into ownership only if there is urban planning
documentation at the local level; a change in the
designated purpose of a land plot is allowed only
if the rules for the relationship between the new
type of designated purpose of the land plot and
the type of functional purpose of the territory
determined by the relevant urban planning
documentation are observed.
The inter-sectoral institute of territorial
planning is considered in the context of the
integration of the norms of urban planning, land
and administrative law.
Key words: land law, land legislation, town
planning law, institute of law, branch of law,
territorial planning.
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Знання іноземних мов – це ключ до успіху
в сучасному світі, де спілкування іноземними
мовами та обробка величезних обсягів інформації набуває все більшого значення. Інтерес
до вивчення мов традиційно великий, бо, перефразовуючи відомий вислів, можна сміливо
сказати, що той, хто володіє мовами, володіє
світом.
Загалом людина, яка володіє мовами, –
різнобічно розвинута особистість, володіє
кращими здібностями до вивчення нового,
вільніша та більш впевнена у спілкуванні з
людьми.
Сьогодні сучасні вимоги до фахівців з
кожним роком зростають і не включають
не тільки високий рівень знань і навичок за
фахом, а й знання іноземної мови на належному рівні. Це пов’язано з тим, що сучасний
спеціаліст отримує нову фахову інформацію
через іноземні джерела. Сьогодні навчання
іноземної мови сприяє реалізації таких напрямків професійної діяльності, як ознайомлення з новими технологіями, науковими
гіпотезами, видатними інноваціями в галузі
техніки; налагодження контактів з іноземними партнерами, фірми, підприємства, навчальні заклади; підвищення рівня професійної компетентності спеціалістів. Володіння
іноземною мовою – це вже не ознака престижу, а необхідність для сучасного спеціаліста.
Ключові слова: англійська мова, спеціаліст, юрист, економіст, ІТ-спеціаліст,
нафтогазовий спеціаліст, освіта, побудова
кар’єри, навчання.
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

Постановка проблеми
Сьогодні сучасні вимоги до фахівців з
кожним роком зростають і включають не
тільки високий рівень знань і навичок за
фахом, а й знання іноземної мови на належному рівні. Це пов’язано з тим, що сучасний
спеціаліст отримує нову фахову інформацію
через іноземні джерела. Сьогодні навчання
іноземної мови сприяє реалізації таких напрямків професійної діяльності, як ознайомлення з новими технологіями, науковими гіпотезами, видатними інноваціями
в галузі техніки; налагодження контактів з
іноземними партнерами, фірми, підприємства, навчальні заклади; підвищення рівня
професійної компетентності спеціалістів.
Володіння іноземною мовою – це вже не
ознака престижу, а необхідність для сучасного спеціаліста.
Аналіз дослідження
Аналіз досліджень українських та зарубіжних джерел показав, що англійська мова
є офіційною мовою міжнародного бізнесу
та торгівлі, Інтернету та технологій, науки
та мистецтва. 80% ділового мовного простору займає вона. Кожен з нас все частіше
стикається з цим у спілкуванні з партнерами по роботі й на відпочинку. Англійська
мова використовується при заповненні анкет, резюме, у діловому та приватному листуванні. Знання англійської - це вже не дивовижна навичка, а необхідність. Сьогодні
її навчають у садочках, школах, університетах, не кажучи вже про численні курси та
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тренінги. А в деяких країнах навіть математику та деякі інші шкільні предмети викладають англійською.
Місце англійської мови як мови міжнародного спілкування в перспективі політичних, соціальних, управлінських та
філософських наук досліджувалося низкою
вчених, зокрема Г. Дивнич, О. Домнич,О. Камишлів, Н. Пелагеш.
Англійська мова сьогодні має статус
мови міжнародного спілкування, і люди,
які вільно нею володіють, можуть отримати
престижну роботу, яка буде джерелом стабільного доходу. Іноземна мова, зокрема,
стає все більш актуальною в сучасному суспільстві як засіб міжкультурної комунікації
між професіоналами юридичних, економічних, IT та нафтогазових професій.
Юрист повинен говорити вільно і правильно, вміти знаходити слова, володіти
усним і письмовим мовленням, тому що
йому необхідно використовувати відповідну термінологію для подання фактів, переконування, легкого пояснення змісту документа клієнту та в суді. А ще краще, якщо
юрист зможе зробити це англійською. Навіть маючи досконале знання англійської
мови, потрібно знати спеціальні терміни та
правила їх використання, адже вони відіграють важливу роль і вимагають додаткових зусиль для вивчення та засвоєння. Навіть носії мови змушені додатково вивчати
лексику своєї спеціальності.
Юридичний працівник повинен вміти
використовувати певні синтаксичні конструкції, віртуозно будувати пропозиції,
шукати винятки та невідповідності в законодавчих актах. Юридичний працівник
має визначити, які головні риси, якості та
навички потрібно розвивати у собі, щоб
стати справжнім професіоналом.
Професійна англійська для працівників
нафтогазової промисловості спрямована
на підвищення комунікативних навичок
фахівців у міжнародному діловому середовищі нафтогазової галузі, вивченні різноманітних професійних тематик, пов’язаних
із нафтогазовою галуззю і прогнозуванням
видобутку нафти та газу та розвитку галузі
в цілому.

Іноземна мова справді потрібна фахівцям нафтогазової промисловості, але
не загальна англійська, а саме – технічна
спеціалізована англійська мова. Сьогодні
практично всі нафтові компанії використовують у роботі комп’ютерні програми з
англомовним інтерфейсом для створення
3D-візуалізації родовищ нафти та газу. Знання технічної англійської мови необхідно
фахівцям нафтогазової промисловості, щоб
бути конкурентоспроможними на ринку
праці як національного, так і міжнародного рівня.
Фінансовий світ – це світ, у якому дуже
важливо отримувати швидкий доступ до
актуальної інформації. Ось тільки актуальна інформація найчастіше доступна саме
англійською мовою. Крім того, налагоджувати ділові контакти з іноземними партнерами вам навряд чи вдасться, володіючи
тільки рідною мовою. Економісти, як правило, обирають один з курсів англійської:
«Англійська для фінансистів», «Англійська
для бізнесменів».
За останні 10-15 років вітчизняний ринок праці перенаситився всілякими економістами та фінансистами. Вважається, що
це надійна, стабільна професія. Справді,
фахівці з цієї галузі потрібні, але роботодавцю часом складно зупинити свій вибір на
комусь конкретному, резюме у всіх однакові: «народився-вчився». У хід йде порівняння переваг кандидатів. Чи треба говорити
про те, що знання англійської може стати
вирішальним у вашій кар’єрі. Крім цього,
у нашій країні з кожним днем зростає частка банків з іноземним капіталом. Мінімум
раз на рік інвестори особисто відвідують
фінансові установи з перевірками. Тільки фахівець зі знанням англійської зможе
пояснити результати фінансової звітності,
провести презентацію або нараду.
В IT-сфері без знання англійської робити нічого. Сувора правда життя: не володіючи мовою, фахівці цієї галузі не зможуть
працювати навіть у вітчизняних компаніях, що тут говорити про міжнародні корпорації.
По-перше, створення сайту або його
тестування передбачає тісну роботу з ан-
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глійським (починаючи від найпростіших
назв кольорів і форм до складних термінів).
По-друге, технічне завдання (ТЗ) часто
пишеться саме англійською.
Крім того, сфера інформаційних технологій швидко розвивається, тому корисно буде
відвідувати освітні курси англійської мови.
Фахівці, які обрали сферу IT-технологій, мають ідеально знати як розмовну, так і технічну англійську мову.
Висновок
Знати англійську мову сьогодні абсолютно необхідно для кожної освіченої людини
й гарного фахівця. Що ж стосується кар’єри
людини, знайти престижну роботу без знання англійської мови ще можливо, але все
складніше. Роботодавці вважають за краще
фахівців зі знанням англійської мови. Та й
кар’єрний ріст вам буде забезпечений, завжди роботодавець віддасть перевагу вам
фахівця, який вміє говорити міжнародною
мовою. Особливо важлива англійська мова
для ефективної роботи бізнесу, оскільки багато наших фірм співпрацює з іноземними
партнерами.
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SUMMARY
Knowledge of foreign languages is the key to
success in today’s world, where communication
in foreign languages and the processing of vast
amounts of information is becoming increasingly
important. Interest in the study of languages is
traditionally great because to paraphrase a wellknown expression, we can safely say that those
who speak languages own the world.
In general, a person who speaks languages
is a well-rounded person, has better abilities to
learn something new, is freer and more confident
in communicating with people.
Today, modern requirements for professionals
are growing every year and do not include not
only a high level of knowledge and skills in
the speciality but also knowledge of a foreign
language at the appropriate level. This is due to
the fact that the modern specialist receives new
professional information through foreign sources.
Learning foreign languages today contributes to
the implementation of such areas of professional
activity as acquaintance with new technologies,

scientific hypotheses, outstanding innovations
in the field of technology; establishing contacts
with foreign partners, companies, enterprises,
educational institutions; increasing the level of
professional competence of specialists. Knowledge
of a foreign language is no longer a sign of
prestige, but a necessity for a modern specialist.
Keywords: English, specialist, lawyer,
economist, IT specialist, oil and gas specialist,
education, career-building, training
CONCLUSION
Knowing English today is absolutely
necessary for every educated person and a good
specialist. As for a person’s career, finding a
prestigious job without knowledge of English is
still possible, but increasingly difficult. Employers
prefer professionals with knowledge of English.
Yes, and career growth will be provided for you,
the employer will always prefer a specialist who
can speak international languages. English
is especially important for effective business,
as many of our companies work with foreign
partners.
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Стаття присвячена розкриттю сучасних проблемних питань праворозуміння правових позицій Конституційного Суду України
у теорії та їх вплив на чинне законодавство.
Підкреслено наявність різних наукових поглядів на роль, значення і вплив правових
позицій єдиного органу конституційної юрисдикції та усунення конфліктогенності сучасного законодавства, формування єдиного підходу до правозастосування. Виділено науковий
погляд щодо розуміння правових позицій Конституційного Суду України як джерела права.
Ключові слова: правові позиції, Конституційний Суд України, законодавство, Конституція України, джерело права.
Актуальність теми дослідження
Реалізація функціонального призначення Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції щодо
вирішення питань про конституційність законів та інших правових актів, здійснення
офіційного тлумачення Конституції України
спрямована на гарантування правопорядку
в державі, коли конституційно закріплене
верховенство інтересів людини і громадянина над публічними інтересами суб’єктів
владних повноважень, конституційна спроможність ефективного функціонування механізму стримувань і противаг отримують
офіційне відтворення у його правових позиціях. Формуючи правові позиції, Конституційний Суд України виходить не тільки з
праворозуміння необхідності забезпечення
збалансованості суперечностей конституційÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

но-правового змісту, іманентних процесам
розбудови, але й впроваджує, інтерпретує
нормативно-ціннісні орієнтири правового
життя на конституційних засадах. У такому значенні правові позиції єдиного органу
конституційної юрисдикції, які містяться
у його рішеннях, в тому числі – щодо офіційного тлумачення, виступають елементом
правового життя, забезпечуючи його рух від
хаосу до правової реальності функціонування інститутів правопорядку, концентруючись навколо найбільш чуттєвих у соціально-правовому значенні питаннях.
У статті використовується юридична
конструкція «правова позиція», що відповідає теоретико-правовому значенню інтерпретаційно-інтелектуального їх призначення у правовому житті, порівняно із вказаним
у ст.92 Закону України «Про Конституційний Суд України» терміном «юридична позиція». Закон вказує місце юридичних позицій Конституційного Суду України у його
рішеннях, висновках, ухвалах та можливість
її трансформації (розвитку, конкретизації,
зміни) за певних умов [1].
Мета статті – виділити наукові підходи до розкриття впливу правових позицій
Конституційного Суду України на розвиток
чинного законодавства, правопорядок.
Викладення основного матеріалу
Вчені підкреслюють, що ухвалюючи
рішення та висновки, які, згідно ст.151-2
Конституції України, є обов’язковими, остаточними і не можуть бути оскаржені, Кон-
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ституційний Суд України не створює нові
норми права, проте у своїх правових позиціях передбачає певні нововведення, що
спонукає законодавця до їх врахування під
час законотворчої діяльності [2, с.99]. Для
правозастосовної діяльності обов’язковість
рішень і висновків Конституційного Суду
України означає, що «застосування положень Конституції і законів України, щодо
яких Конституційним Судом України дано
офіційне тлумачення, можливе лише з урахуванням правових позицій Конституційного Суду України, викладених у відповідних
рішеннях, які є обов’язковими до врахування на всій території України, тобто мають
преюдиційне значення» [3]. Рішення Суду,
в яких надано офіційне тлумачення Конституції України, забезпечують одноманітне,
узгоджене розуміння та ефективну реалізацію конституційних приписів. Таке рішення спирається на результати цілеспрямованої інтелектуальної діяльності Суду щодо
осмислення конституційно-правових норм,
його відносять до обов’язкових інтерпретаційно-правових актів абстрактного тлумачення. Само по собі воно не має самостійного значення, однак належить до підсистеми
юридичних актів, залежної від головної системи – системи джерел права [4, с.195-197].
Проте такий науковий погляд на місце рішень Конституційного Суду України
щодо офіційного тлумачення у системі джерел права не єдиний. Вчені, відзначаючи
істотний вплив правових позицій Конституційного Суду України на систему права
вказують про їх визнання у доктринальному розумінні специфічним джерелом права. Обґрунтовуючи таке наукове бачення,
вчені відзначають різноманітний вплив новел, викладених у правових позиціях. Так,
в окремих рішеннях існує пряма вказівка
на необхідні дії окремих публічно-владних
суб’єктів, а наслідком інших – тих, в яких
вказано на неконституційність окремих
правових приписів, мають бути здійснені заходи щодо подолання прогалини чи колізії
шляхом узгодження відповідних правових
актів чи їх норм із нормами Основного Закону та рішеннями Конституційного Суду
України. Крім того, правові позиції, якими
надано офіційне тлумачення, можуть значно

змінювати чинне законодавство, що впливає на його новелізацію [2, с.99]. По суті, у
правових позиціях Конституційного Суду
України відображено коригувальну функцію Суду стосовно законів, інших правових
актів, на які поширюються повноваження
Суду [5, с.86]. І з таким підходом слід погодитись.
Разом з тим, вчені відзначають серед
чинників, які являють потенційну небезпеку конституційному ладу, не лише прогалини і колізії нормативно-правових актів, а й
недоліки механізму їх правозастосування та
відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання [6, с.115]. За таких умов
Конституційний Суд України не повинен
бути інституцією виправлення недоліків
нормотворення, особливо враховуючи конфліктогенність процесів, які відбуваються
у політичному середовищі і суспільну чутливість до окремих питань, пов’язаних із
функціонуванням інститутів держави.
У доктринальному значенні стимулювання наукової думки спонукає більше тисячі правових позицій, що визначає необхідність наукового осмислення та, як слушно
відзначено, вказувати про окрему конституційну юрисдикцію в системі судової влади
[5,с.85].
Праворозуміння правових позицій Конституційного Суду України у доктринальному та корегувальному значеннях доповнюються положеннями сучасного правового дискурсу щодо розкриття їх сутності
із врахуванням прецедентного характеру,
який виділяється у контексті правотворчості, та можливості регулювання суспільних
відносин в якості основного чи додаткового джерела права та вказує про належність
винесених Конституційним Судом України
рішень до особливих допоміжних джерел
права. Дискусійність такого підходу поглиблюється авторською тезою щодо неналежності Конституційного Суду України до
судових органів «у звичайному розумінні»
[7]. Найбільш жвава дискусія відбувається
у напрямку визначення і розкриття нормативного змісту правових позицій, наводячи в якості основної аргументації приписи
статті 151-2 Конституції України (зокрема,
О.М. Спінчевська, яка аналізує існуючі нау-
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кові погляди щодо характеристики юридичних позицій Конституційного Суду України
як специфічного джерела правового регулювання) [8].
Разом з тим, характеризуючи значення
правових позицій Суду як елементу правопорядку, не можна оминути науковий погляд експертів у галузі конституційного
права щодо конфліктогенності Основного
Закону та конституційної реформи, тобто
їх здатності детермінувати соціально-політичні конфлікти і суперечності між громадянським суспільством і державою. Конституцію, як зазначають вчені, необхідно
сприймати в усіх її реальних, а не ідеологізованих якостях, а у світлі досягнень сучасного конституціоналізму очевидним є факт
визначення ефективності конституційного
регулювання, ступеню реальності проголошуваних демократичних цінностей та принципів глибиною проникнення в природу
соціальних конфліктів і протиріч сучасного
громадянського суспільства і держави [6,
с.114]. Усвідомлення конфліктогенності реалій правового життя визначають необхідність широкого погляду з позицій системного підходу і на функціональну організацію
органів державної влади, існуючі функціональні взаємозв’язки та взаємодію, які не
усталеними і характеризуються постійною
рухливістю у напрямку пошуку оптимальної
моделі. При цьому у такій моделі слід враховувати якість взаємозв’язків із інститутами
громадянського суспільства.
Такий взаємовплив конфліктогенності
Основного Закону, соціальної конфліктності, постійної рухливості інститутів держави
у організаційному та функціональному змісті їх функціонування обумовлює не тільки корегувальне, а й упорядковуюче значення правових позицій Конституційного
Суду України. Таке значення виявляється у гарантуванні виключення довільного
суб’єктивно-інтерпретаційного розуміння
процесів, які потребують нормативного врегулювання або належної правореалізації.
Упорядковуюче значення також означає,
що Суд у правових позиціях, не виходячи
за рамки закону, не створюючи нові норми,
проте формує умови універсалізації змісту
конституційного праворозуміння норми,
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

яка тлумачиться. Визнання такого значення
правових позицій Суду актуалізує приєднання до наукового підходу щодо їх характеристики з позицій охорони Конституції
(А.О. Селіванов).
Вчені підкреслюють, що основою мотивування висновків Суду є універсальний
принцип панування права, який проявляється у офіційній інтерпретації авторитетного й легального виявлення конституційного
смислу положень, які оспорюються в Суді.
Поряд із цим здійснюється припущення
включення Суду у систему політичної влади
за наявності права неоскаржуваності власних рішень та актуальність співвідношення
між його (Суду) конституційно текстуальною
компетенцією і доктринальною компетенцією [9, с.149]. Вірність такого положення
ілюструє науковий підхід, презентований
ще у 2006 році, за яким одним з напрямків
соціального призначення прецедентів, створюваних Конституційним Судом України,
виділялось надання домінуючого значення
в державно-правовому регулюванні такій
інтерпретації, яка об’єктивно здатна забезпечувати конкретні соціально значущі цілі,
задовольняти потреби певної соціальної
групи, тобто пропонувати нові засоби досягнення цілей регулювання [10, с. 450].
Одним з прикладів, який підкреслює вірність наукового підходу щодо панування
права як прояву конституційного смислу
правових позицій єдиного органу конституційної юрисдикції можна навести Рішення
від 21.07.2021 року №3-р(II)/2021, яке стосується відповідності Конституції України
(конституційності) окремих положень абзацу другого статті 471 Митного кодексу України та визнання такими, що не відповідають
Конституції України положення абзацу другого статті 471, а саме «а у разі якщо безпосередніми предметами правопорушення є
товари, переміщення яких через митний
кордон України заборонено або обмежено
законодавством України, - також конфіскацію цих товарів». Серед питань, які вирішувались, поставали питання про забезпечення справедливого балансу між захистом
суспільного інтересу і втручанням у право
власності конкретної особи та узгодження
санкції статті 471 Митного кодексу України
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із вимогами статті 1 Першого Протоколу до
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод [11; 12].
Вирішуючи такі питання слід вказати
про Висновок № 8 (2006) Консультативної
ради європейських суддів до уваги Комітету
Міністрів Ради Європи з питання «Роль суддів у захисті верховенства права та прав людини в контексті тероризму» від 10.11.2006,
в якому вказано про інтереси публічного порядку або національної безпеки (як ті, що,
наприклад, згадані в статті 1 Протоколу № 7
до Європейської конвенції про права людини від 22 листопада 1984 р.) (п.32). Консультативної ради європейських суддів вважає,
що, наскільки б серйозним не було правопорушення, суди повинні на усіх стадіях розслідування забезпечувати, щоб обмеження
індивідуальних прав зводилися лише до тих,
що є суворо необхідними для захисту суспільних інтересів (п.51). У багатьох країнах
існує велика спокуса автоматично надавати пріоритет питанням безпеки, що може
тягти за собою ризик зловживань (п.62).
Консультативної ради європейських суддів
також рекомендує, щоб національні судові
органи: б) при здійсненні своїх функцій як
тлумачів закону й гарантів індивідуальних
прав та свобод забезпечували, … щоб захист
суспільних інтересів узгоджувався з правами людини й основоположними свободами
[13].
У чинному законодавстві, міжнародних
актах словосполучення «захист суспільного
інтересу» застосовується у випадках, коли
предмет захисту стосується інтересів
суспільства, держави. Слід, у цьому
зв’язку, звернутись до ч.2 ст. 29 Закону України «Про інформацію», у якій
міститься перелік інформації, яка становить предмет суспільного інтересу, і, таким чином, є суспільно необхідною; ст.10
Закону України «Про засади запобігання
та протидії дискримінації в Україні», де
передбачено компетенцію Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
щодо запобігання та протидії дискримінації
щодо звернення до суду із заявами про
дискримінацію з метою захисту суспільних
інтересів; п.4 ч.4 ст.29 Закону України «Про
захист персональних даних», в якому вста-

новлено, що персональні дані можуть передаватися іноземним суб’єктам відносин,
пов’язаних з персональними даними, також у разі необхідності захисту суспільного
інтересу, встановлення, виконання та забезпечення правової вимоги. У преамбулі Закону України «Про особливості здійснення
правочинів з державним, гарантованим
державою боргом та місцевим боргом» закріплено мету закону, в тому числі – захист
суспільних інтересів та інтересів держави у
зв’язку з погашенням та обслуговуванням
державного, гарантованого державою боргу
та місцевого боргу.
Звернення до правових позицій Конституційного Суду України дозволяє виділити
Рішення у справі про охоронюваний законом інтерес від 01.12.2004 №18-рп/2004, де
у п. 3.2. мотивувальної частини вказано, що
«Прикладом застосування поняття «інтерес» у широкому сенсі є Конституція України, статті 18, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 44, 79, 89,
104, 121, 127, 140 якої наголошують на національних інтересах, інтересах національної
безпеки, економічного добробуту, територіальної цілісності, громадського порядку,
здоров’я і моральності населення, політичних, економічних, соціальних, культурних
інтересах, інтересах суспільства, інтересах
усіх співвітчизників, інтересах громадянина, інтересах держави, спільних інтересах
територіальних громад сіл, селищ та міст
тощо [14].
Висновки
Отже, правові позиції Конституційного
Суду України слід розглядати у доктринальному, регулятивному, корегуючому, упорядковуючому, прецедентному значеннях
впливу на розвиток чинного законодавства
та правопорядок. Питання правової природи правових позицій Суду досі залишається
відкритим, зважаючи на наявність різних
поглядів науковців не тільки на сутність
правових позицій, а й на правовий статус
Конституційного Суду України. Правові позиції Суду не можна розглядати у відриві від
конституційних процесів, які відбуваються
у державі, проте їх абсолютизація в якості
ідеальної моделі впливу на правопорядок
може призвести до помилкових висновків, в
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тому числі - визнання належності до окремого
джерела права. Разом з тим, не можна оминути питання якості законодавства як одного
із чинників впливу на правопорядок та коло
тих питань, які є предметом розгляду Конституційним Судом України та щодо яких
формуються правові позиції у рішеннях та
висновках.
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LEGAL POSITIONS OF THE
CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE
AS A SYSTEM-FORMING ELEMENT OF
LAW AND ORDER
The article uses the legal construction “legal position”, which corresponds to the theoretical and legal significance of their interpretive and intellectual purpose in legal life, compared with the term “law position” specified in
Article 92 of the Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine”. The law indicates
the place of legal positions of the Constitutional
Court of Ukraine in its decisions, conclusions,
rulings, and the possibility of its transformation
(development, specification, change) under
certain conditions.
The article is prepared to highlight scientific approaches to disclosing the impact of
legal positions of the Constitutional Court of
Ukraine on the development of current legislation, law, and order.
It is proposed to consider the legal positions of the Constitutional Court of Ukraine

in the doctrinal, regulatory, corrective, regulatory, precedent values of the impact on
the development of current legislation and
the rule of law. It is noted that the question
of the legal nature of the legal positions of
the Court remains open, given the different
views of scholars not only on the essence of
legal positions but also on the legal status
of the Constitutional Court of Ukraine. It
is emphasized that the legal positions of the
Court cannot be considered in isolation from
the constitutional processes taking place in
the state, but their absolutization as an ideal
model of influencing the rule of law can lead
to erroneous conclusions, including recognition of belonging to a particular source of
law. At the same time, it is pointed out that
it is inexpedient to ignore the quality of legislation as one of the factors influencing the
rule of law and the range of issues that are
considered by the Constitutional Court of
Ukraine and on which legal positions are
formed in decisions and conclusions.
Keywords: legal positions, Constitutional
Court of Ukraine, legislation, Constitution of
Ukraine, source of law, conflict, Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
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Статтю присвячено дослідженню питань законодавчого встановлення санкцій
та особливостей призначення покарання за
погрозу або насильство щодо службової особи
чи громадянина, який виконує громадський
обов’язок.
Аргументовано, що під час вирішення питання про призначення покарання за вчинене винним кримінального правопорушення істотне значення має передбачена КК України
санкція, яка не завжди відповідає суспільній
небезпеці діяння. Обґрунтовано, що забезпечення належної кримінально-правової охорони законної професійної та громадської діяльності службових осіб та інших громадян,
підвищення захисту їх життя та здоров’я
обумовлено посиленням кримінальної відповідальності за погрозу застосування насильства щодо службової особи чи громадянина,
який виконує громадський обов’язок. Справедливе покарання за вчинене кримінальне правопорушення має важливе значення не лише
як засіб впливу на винного, але й як профілактичний захід.
З огляду на суспільну небезпечність діяння, передбаченого ч. 1 ст. 350 КК України,
запропоновано санкцію зазначеної частини
викласти у такій редакції: «карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк». Науково
обґрунтовано, що такі зміни дадуть можливість визначити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 350 КК України, як
нетяжкий злочин, що змінить його підслідÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

ність (досудове розслідування будуть проводити не ограни дізнання, а органи слідства),
а також збільшить строк провадження, що
забезпечить належний процес збирання доказів.
З урахуванням зарубіжного досвіду, судової практики і положень доктрини кримінального права, запропоновано санкцію ч. 2
ст. 350 КК України викласти у такій редакції: «караються обмеженням волі на строк
від трьох до п’яти років або позбавлення
волі на той самий строк», а ч. 3 зазначеної
статті – «карається позбавлення волі строком від п’яти до дванадцяти років».
Ключові слова: санкція, покарання,
службова особа, громадянин, громадський
обов’язок.
Постановка проблеми
Удосконалення кримінально-правових
заходів реагування на вчинене кримінальне правопорушення є складовою процесу
формування правової держави. Важливе
місце серед заходів кримінально-правового
характеру посідає покарання, від правильного застосування якого певною мірою залежить успішність протидії злочинності [1,
с. 3]. Покарання – найсуворіший захід державного примусу, який має істотне значення у протидії злочинності. Застосування
кримінального покарання виступає основною та найрозповсюдженішою формою
реалізації кримінальної відповідальності.
Ефективність покарання залежить від обґрунтованості та правильності його при178
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значення, чого не завжди притримуються
судові органи України. Крім того, істотне
значення під час вирішення питання про
призначення покарання за вчинене винним кримінального правопорушення має
передбачена КК України санкція, яка не
завжди відповідає суспільній небезпеці діяння. Саме цим і обумовлений інтерес з
боку теоретиків до всебічного наукового
аналізу норм, що регулюють призначення
покарання, перевірці їхньої правомірності та доцільності, розробці рекомендацій
щодо вдосконалення практики їх застосування [1, с. 10]. Не виключенням є і проблемні питання встановлення санкцій у
кримінальному правопорушенні, передбаченому ст. 350 КК України, та призначення
покарання за погрозу або насильство щодо
службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.
Аналіз останніх досліджень
і публікацій
Питання покарання за погрозу або
насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський
обов’язок, у науковій літературі розглядали такі вітчизняні вчені, як С.В. Антонов,
В. Т. Дзюба, Л. В. Дорош, П. С. Єлизаров, М. П. Журавльов, П. В. Замосковцев,
В. А. Клименко, С. М. Корабельников,
М. І. Мельник, М. І. Хавронюк та ін. Хоча
праці цих учених становлять значну наукову й практичну цінність, чимало питань,
пов’язаних із встановленням санкцій, а також призначенням покарання за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого ст. 350 КК України, залишилися
дискусійними чи взагалі недослідженими.
Тому метою статті є аналіз проблемних
питань встановлення санкцій та призначення покарання за погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.
Виклад основного матеріалу
Частина 1 ст. 350 КК України передбачає, що погроза вбивством, заподіянням
тяжких тілесних ушкоджень або знищенням чи пошкодженням майна загальноне-

безпечним способом щодо службової особи чи її близьких або щодо громадянина,
який виконує громадський обов’язок, застосована з метою припинення діяльності
службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок, або зміни її
характеру в інтересах того, хто погрожує,
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох
років [2].
Відповідно до ст. 12 КК України зазначене кримінальне правопорушення є кримінальним проступком за ступенем тяжкості, що не цілком відповідає його суспільній небезпечності.
У КК України подібні суспільно небезпечні діяння караються: 1) арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років
(ч. 1 ст. 129 КК України); 2) штрафом до
п’ятдесяти НМДГ або громадськими роботами на строк від шістдесяти до ста двадцяти годин, або виправними роботами
на строк до одного року, або арештом на
строк до шести місяців (ст. 195 КК України); 3) виправними роботами на строк до
двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк
до трьох років, або позбавленням волі на
той самий строк (ч. 1 ст. 345 КК України); 4) виправними роботами на строк
до двох років або арештом на строк до
шести місяців, або обмеженням волі на
строк до трьох років, або позбавленням
волі на строк до трьох років (ч. 1 ст. 3451 КК України); 5) обмеженням волі на
строк до п’яти років або позбавленням волі
на той самий строк (ч. 1 ст. 346 КК України); 6) виправними роботами на строк до
двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк
до трьох років, або позбавленням волі на
той самий строк (ч. 1 ст. 377 КК України);
7) арештом на строк до шести місяців або
обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк (ч. 1 ст. 398 КК України); 8) триманням у дисциплінарному батальйоні
на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк (ч. 1 ст. 405
КК України) [2].
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Порівняно з загальними нормами
(ч. 1 ст. 129, ст. 195 КК України), у ч. 1
ст. 350 КК України передбачено жорсткіше покарання, зокрема строк обмеження
волі на 1 рік триваліший. Однак у інших
спеціальних нормах передбачено покарання, пов’язане з позбавленням волі на строк
від 1 до 5 років. Позиція законодавця у
цих випадках логічна: законна професійна
діяльність конкретних категорій службових осіб потребує посиленої кримінальноправової охорони. Не зовсім зрозумілим
залишається рішення передбачити найтяжче покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 350 КК України, лише у виді обмеження
волі, й строком не більше 3 років, що майже
відповідає санкції ч. 1 ст. 129 КК України.
Крім того, санкція ч. 1 ст. 350 КК України
у нинішній редакції: по-перше, не забезпечує належної кримінально-правової охорони законної діяльності службових осіб
і громадян, які виконують громадський
обов’язок; по-друге, не відображає необхідної диференціації кримінальної відповідальності за погрозу насильства.
Під час засудження винних за вчинення
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 350 КК України, суди призначають як обмеження волі, так і арешт на
різний строк, що свідчить про доцільність
встановленої диференціації покарання за
вчинення зазначеного діяння. Пропонуємо санкцію ч. 1 ст. 350 КК України викласти у такій редакції: «карається арештом на
строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк». Таку редакцію
зазначеної норми також пропонував С. В.
Антонов [3, с. 14]. Посилення покарання
за погрозу застосування насильства щодо
службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок, сприятиме
забезпеченню належної кримінально-правової охорони законної професійної та громадської діяльності зазначених осіб, підвищить захист їх життя, здоров’я тощо. Крім
того, такі зміни дадуть змогу визначити це
кримінальне правопорушення як нетяжкий злочин, що змінить його підслідність
(досудове розслідування будуть проводити
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

не ограни дізнання, а органи слідства), а
також збільшить строк провадження, що
забезпечить належний процес збирання
доказів.
За умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або
громадянинові, який виконує громадський
обов’язок, у зв’язку з їхньою службовою чи
громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких передбачено покарання у виді обмеженням волі на
строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк [2]. Суди,
за зазначене вище діяння, переважно призначають покарання у вигляді позбавлення волі [4]. Однак не завжди можна визначити з урахуванням чого суд призначає
покарання, і які обставини впливають на
вид і тривалість призначеного покарання,
оскільки у разі вчинення діяння, передбаченого ч. 2 ст. 350 КК України, винні особи укладають угоди про примирення чи
визнання винуватості [5; 6]. У змісті зазначених угод передбачають конкретний вид
і розмір покарання, про які домовляються сторони криімнального провадження.
Суду у такому випадку залишається лише
затвердити угод, якщо вона відповідає усім
встановленим чинним законодавством вимогам.
У КК України за подібні суспільно небезпечні діяння, передбачено такі покарання, зокрема: 1) виправні роботи на
строк до двох років або обмеження волі на
строк до трьох років, або позбавлення волі
на той самий строк (ч. 1 ст. 122 КК України); 2) штраф до п’ятдесяти НМДГ або
громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року (ч. 1 ст. 125 КК України); 3) штраф
від п’ятдесяти до ста НМДГ або громадські
роботи на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин або виправні роботи на
строк до одного року, або арешт на строк
до шести місяців, або обмеження волі на
строк до двох років (ч. 2 ст. 125 КК України); 4) штраф до п’ятдесяти НМДГ або
громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року (ч. 1 ст. 126 КК України); 5) об-

180

Ïîíîìàðåíêî Î. Â. - Ïîêàðàííÿ çà ïîãðîçó àáî íàñèëüñòâî ùîäî ñëóæáîâî¿ îñîáè...

меження волі на строк до п’яти років або
позбавленням волі на той самий строк (ч. 2
ст. 345 КК України); 6) обмеження волі на
строк до п’яти років або позбавленням волі
на той самий строк (ч. 2 ст. 345-1 КК України); 7) позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років (ч. 2 ст. 346 КК України); 8) обмеження волі на строк до п’яти
років або позбавлення волі на строк до
шести років (ч. 2 ст. 377 КК України); 9) обмеження волі на строк від трьох до п’яти
років або позбавлення волі на той самий
строк (ч. 2 ст. 398 КК України); 10) позбавлення волі на строк від двох до семи років (ч. 2 ст. 405 КК України) [2].
З огляду на викладене вище, можна зазначити, що переважна більшість норм передбачає покарання у виді обмеження волі
на строк до 5 років або позбавлення волі на
той самий строк. Однак, слід враховувати,
що відповідно до ч. 2 ст. 61 КК України, обмеження волі встановлюється на строк від
одного до п’яти років. Водночас позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п’ятнадцяти років, за винятком випадків, передбачених Загальною частиною
КК України (ч. 2 ст. 63 КК України). Тобто,
передбачити покарання у виді обмеження
волі на строк понад 5 років у санкції статті Особливої частини КК України заборонено. Крім того, як зазначає Карпец І. І.,
максимальна межа покарання в основному
складі кримінального правопорушення повинна бути мінімальною у кваліфікованому
чи особливо кваліфікованому [7, с. 241].
Не можна не погодитися з такою позицією, оскільки кваліфікований склад кримінального правопорушення становить більшу суспільну небезпечність, ніж основний.
С. В. Антонов під час дослідження окремих
питань покарання за вчинення насильства
щодо службової особи чи громадянина,
який виконує громадський обов’язок пропонує в санкції ч. 2 ст. 350 КК України передбачити покарання у виді обмеження
волі на строк від трьох до п’яти років або
позбавлення волі на той самий строк [3,
с. 14].
З урахуванням ступеню суспільної небезпечності діяння, передбаченого ч. 2
ст. 350 КК України, а також положень За-

гальної частини цього кодексу, пропонуємо залишити без змін санкцію ч. 2 зазначеної статті.
Відповідно до ч. 3 ст. 350 КК України, кримінальна відповідальність настає
за умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський
обов’язок, у зв’язку з їхньою службовою чи
громадською діяльністю, а також вчинення
такої дії щодо їх близьких. Зазначені діяння караються позбавленням волі на строк
від п’яти до дванадцяти років [2].
У КК України за подібні суспільно небезпечні діяння, передбачено такі покарання, зокрема: 1) карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років (ч. 1 ст. 121 КК України); 2) карається
позбавленням волі на строк від п’яти до
дванадцяти років. (ч. 3 ст. 345 КК України); 3) карається позбавленням волі на
строк від п’яти до дванадцяти років. (ч. 3
ст. 345-1 КК України); 4) карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років (ч. 3 ст. 346 КК України); 5) карається позбавленням волі на строк від п’яти
до дванадцяти років (ч. 3 ст. 377 КК України); 6) карається позбавленням волі на
строк від семи до дванадцяти років (ч. 3
ст. 398 КК України) [2]. Переважна більшість зазначених норм передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від
5 до 12 років.
Попри зазначене, деякі вчені акцентують увагу на посиленні покарання за вчинення насильства щодо службових осіб
і громадян, які виконують громадський
обов’язок. С. В. Антонов не погоджується
з рішенням законодавця та пропонує санкцію ч. 3 ст. 350 КК України викласти у такій редакції: «карається позбавленням волі
на строк від семи до дванадцяти років» [3,
с. 14]. З огляду на судову практику, можна
стверджувати, що суди переважно або призначають покарання на підставі угод, або з
урахуванням ст. 69 КК України, що значно
зменшує розмір покарання. При цьому, застосування зазначеної норми назавжди є
обґрунтованим [8].
Належний кримінально-правовий захист професійної діяльності та виконання
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громадського обов’язку полягає і у відповідному реагуванні судів за кримінальне
правопорушення, вчинені проти осіб, які
здійснюють зазначену діяльність. Справедливе покарання за вчинене кримінальне
правопорушення має важливе значення
не лише як засіб впливу на винного, але
й як профілактичний захід. На нашу думку, передбачене покарання за насильство
щодо службової особи чи громадянина,
який виконує громадський обов’язок, у
виді позбавлення волі строком від п’яти
до дванадцяти років цілком відповідає суспільній небезпечності діяння та виконує
як каральну, так і профілактичну функції.
Висновки
Істотне значення під час вирішення
питання про призначення покарання за
вчинене винним кримінального правопорушення має передбачена КК України
санкція, яка не завжди відповідає суспільній небезпеці діяння.
З огляду на положення доктрини
кримінального права та судової практики, запропоновано такі редакції санкцій
ст. 350 КК України: 1) ч. 1 – карається
арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років,
або позбавлення волі на той самий строк;
2) ч. 2 – караються обмеженням волі на
строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк; 3) карається позбавлення волі строком від п’яти до
дванадцяти років.
Посилення кримінальної відповідальності за погрозу застосування насильства
щодо службової особи чи громадянина,
який виконує громадський обов’язок,
сприятиме забезпеченню належної кримінально-правової охорони законної професійної та громадської діяльності службових
осіб та інших громадян, підвищить захист
їх життя та здоров’я.
Аргументовано, що такі зміни дадуть можливість визначити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1
ст. 350 КК України, як нетяжкий злочин,
що змінить його підслідність (досудове
розслідування будуть проводити не ограни
дізнання, а органи слідства), а також збільÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

шить строк провадження, що забезпечить
належний процес збирання доказів.
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Ponomarenko O. V.
PUNISHMENT FOR THREAT OR
VIOLENCE AGAINST AN OFFICIAL OR
CITIZEN PERFORMING A PUBLIC DUTY
The article is devoted to the study of the
issues of legislative establishment of sanctions
and peculiarities of sentencing for threat or
violence against an official or a citizen performing public duty.
It is argued that when deciding on the imposition of punishment for a criminal offense
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committed, the sanction provided by the
Criminal Code of Ukraine is essential, which
does not always correspond to the public danger of the act. It is substantiated that ensuring
proper criminal protection of lawful professional and public activities of officials and other citizens, increasing the protection of their
lives and health is due to increased criminal
liability for the threat of violence against an
official or citizen performing public duty. A
fair punishment for a criminal offense is important not only as a means of influencing the
perpetrator, but also as a preventive measure.
Given the public danger of the act under
Part 1 of Art. 350 of the Criminal Code of
Ukraine, it is proposed to state the sanction
of this part in the following wording: «punishable by arrest for up to six months or restriction of liberty for up to three years, or
imprisonment for the same period». It is sci-

entifically substantiated that such changes will
make it possible to determine the criminal offense under Part 1 of Art. 350 of the Criminal
Code of Ukraine, as a minor crime that will
change its jurisdiction (pre-trial investigation
will be conducted not by investigators, but by
investigators), as well as increase the term of
proceedings, which will ensure a proper process of gathering evidence.
Taking into account foreign experience,
judicial practice and the provisions of the doctrine of criminal law, the sanction of Part 2 of
Art. 350 of the Criminal Code of Ukraine to
read as follows: «punishable by restriction of
liberty for a term of three to five years or imprisonment for the same term», and Part 3 of
this article – «punishable by imprisonment for
a term of five to twelve years».
Key words: sanction, punishment, official,
citizen, public duty.
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Статтю присвячено аналізу особливостей поширення сучасних форм соціофобії в
розвинених країнах світу. Автори зосереджують свою увагу на проблематиці зростання
серед молоді схильності до переходу в режим
самоізоляції, що може призвести до таких
станів як «NEET» (відсутність бажання
вчитися, розвиватися і працювати) та хікікоморі. Наголошено на тому, що додатковим
фактором поширення тенденцій самоізоляції молоді останніми роками стали заходи
протидії поширенню COVID-19, зокрема –
впровадження масового карантину і віддаленої роботи.
В ході дослідження враховано погляди зарубіжних (зокрема - японських) вчених на
психологічні та соціальні особливості станів
NEET і хікікоморі. Автори схильні погодитися з частковою обумовленістю виникнення
хікікоморі внаслідок поширення явища «кароші» - смертності від надмірної та надто
інтенсивної праці.
Здійснено огляд наукових підходів до виокремлення феноменів NEET і хікікоморі,
який засвідчив відмінність їх змістовного
наповнення. NEET може проводити доволі
багато часу розважаючись зі знайомими, або
просто за межами свого дому. Однак ключовою відмінністю між хікікоморі й NEET є не
лише ставлення до розваг та власне ізоляції,
але й психологічне сприйняття свого статуÍàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

су. NEET значно більшою мірою зневажливо ставляться до продуктивної соціальної
активності, тоді як для хікікоморі їх стан
є своєрідною «важкою долею», і для значної
їх кількості він є наслідком невдалих спроб
посісти гідне місце у висококонкурентному
освітньому чи робочому просторі. Підтвердженням цьому є і наявність характерних
психосоматичних проявів - дискомфорту,
тривоги, сором’язливості, страху. При цьому
для суспільства NEET і хікікоморі можуть
здаватися тотожними, з огляду на негативний вплив цих явищ на соціально-економічні
процеси.
Наголошено на потребі дослідження проблематики природи схильності конкретної,
окремо взятої особи, до переходу в стан Хікікоморі (чи NEET).
Ключові слова: психічний стан, соціофобія, хікікоморі, покоління «Ні-Ні» (NEET),
кароші, інтроверсія, самоізоляція, профілактика.
Постановка проблеми
у загальному вигляді
Кожна здорова людина, як соціальна
істота, з перших років життя комунікує з
оточуючими та створює зв’язки, формуючи власне коло спілкування. Звісно ж, інтроверти та екстраверти схильні дещо порізному сприймати своє оточення та роль
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спілкування у своєму житті [1]. Проте, сучасний світ (як не парадоксально це виглядає,
з огляду на його інформаційну наповненість
та пропаганду толерантності) провокує молоду особу не лише до конкуренції на шляху
до високої якості життя, але й до поступового підвищення недовіри щодо оточуючих
(включаючи навіть рідних людей), розчарування в ідеалах, зневіри у власних силах. Додатковим фактором поширення тенденцій
самоізоляції молоді останніми роками стали
заходи протидії поширенню COVID-19, зокрема – впровадження масового карантину і
віддаленої роботи.
Цілком очікувано, що в таких умовах
зростає кількість осіб, схильних до обмеження кола спілкування, що може набувати
проявів як м’якого відсторонення від продуктивної соціальної активності (в країнах
Європи), так і найбільш жорстких проявів
самоізоляції (в Японії і деяких інших східних країнах). Усе це й обумовлює надзвичайно високу актуальність дослідження сучасних форм соціофобії (таких як «хікікоморі» та «покоління Ні-Ні», або ж «NEET») у
розвинених країнах світу.
Стан опрацювання проблематики у вітчизняній науці
Проблематика сучасних проявів соціофобії поки що не знайшла належного відображення у вітчизняній психологічній науці.
Більшість сучасних зарубіжних досліджень
особливостей сприйняття соціуму та схильності особи до самоізоляції, базуються на
працях таких видатних психологів як Ганс
Айзенк, Реймонд Кеттел, Карл Юнг. У публікації авторами враховано напрацювання
таких зарубіжних дослідників феномену хікікоморі та NEET як Akio Inui [2], Andy Furlong
[3], Nobuko Tanaka [4], Tamaki Saito [5], Suwa
Mami, Koichi Hara [6] Osada Yuriko [7].
Метою статті виступає аналіз особливостей поширення сучасних форм соціофобії в
розвинених країнах світу, з точки зору психології.
Основний зміст дослідження
Розвиток суспільства та зростання рівня
добробуту великих мас населення, несуть за

собою не тільки позитивні, але й негативні
та змішані (частково позитивні й частково
негативні) наслідки. Серед іншого, прослідковуються тенденції до зростання тривалості здобуття освіти, підвищення вимог щодо
базових компетентностей претендента на
хорошу роботу, зростання кількості тих,
хто так і не зміг досягнути бажаного рівня
матеріального добробуту чи навіть працевлаштуватися в омріяній галузі, і водночас –
збільшення кількості осіб, які здатні фінансово забезпечувати не лише себе, а й своїх
рідних, протягом усього життя. Всі перелічені явища, в сукупності з наявністю у кожної людини психологічних особливостей,
призводять до формування таких феноменів
як «хікікоморі» й «NEET», що набувають поширення саме у розвинених країнах.
Хікікоморі (з японської 引きこもり) –
той, хто прагне усамітнення. Це особа, яка
тривалий час (щонайменше – півроку) перебуває в самоізоляції, обмежуючи спілкування навіть з членами власної родини та (у
більшості випадків) ніде не навчається, не
працює, і живе за рахунок рідних [8]. Більшість хікікоморі проявляють схильність до
усамітнення в період навчання, або ж після
невдалого досвіду роботи. Проблематика
стану розчарування надзвичайно загострюється особливостями японської ментальності щодо праці та відчуття обов’язку. Вкрай
висока конкуренція на ринку праці, в сукупності з високим рівнем очікувань від батьків
та інших членів родини, призводять до колосального стресу для молоді.
Ось уже кілька десятиліть в центрі уваги суспільства (особливо – в Японії) перебуває поняття «кароші» (з японської
,
Karōshi), що можна дослівно перекласти як
«смерть від надмірної роботи» [9]. «Кароші» є японським терміном, що передовсім
відносився раптової смертності прямо на
робочих місцях, але з часом поширився на
випадки смерті, й навіть самогубств, обумовлених надмірною інтенсивністю та обсягом
праці. Наразі найпоширенішими медичними причинами кароші є серцеві напади або
інсульти через стрес і голодну дієту. Психічний стрес на робочому місці також може
призвести до кароші опосередковано, шляхом спонукання до самогубств. Особливої
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гостроти останній момент набуває в Японії,
з огляду на місцеві культурні особливості.
Однак не варто вважати, що кароші обмежується територією Японії та сусідніх їй країн. За даними ВООЗ, вже у 2016 році 745
194 смертей у всьому світі були пов’язані
саме з надмірною тривалістю робочого часу
та інтенсивністю праці [9]. Україна теж не є
винятком. І хоча вітчизняна традиція поки
що не передбачає особливої уваги до таких
причин смертності, це однак не заважає їй
впливати на психічний стан молоді найбільш демотиваційним чином.
Якщо стан хікікоморі є, здебільшого, характерним для японського та деяких інших
азійських суспільств, то у Європі дедалі частіше йдеться про молодь «покоління Ні-Ні»,
або ж «NEET» (Not in Education, Employment,
or Training) – тобто осіб, які тривалий час
(роками) не працевлаштовуються, не навчаються і не займаються корисною діяльністю
[10]. Таких осіб, незважаючи на деякі спільні ознаки (для обох категорій осіб характерними є спільне проживання з батьками до
30-40 річного віку й навіть довше, низький
рівень соціальної адаптації, інертність і безініціативність) не можна ототожнювати з
хікікоморі [11]. Ключовою відмінністю між
хікікоморі й NEET є не лише ставлення до
розваг та власне ізоляції (адже NEET може
проводити доволі багато часу розважаючись
зі знайомими, або просто за межами свого
дому), але й психологічне сприйняття свого
статусу. NEET значно більшою мірою зневажливо ставляться до продуктивної соціальної активності, тоді як для хікікоморі їх
стан є своєрідною «важкою долею», і для
значної їх кількості він є наслідком невдалих спроб посісти гідне місце у висококонкурентному освітньому чи робочому просторі.
Підтвердженням цьому є і наявність характерних психосоматичних проявів. Класичний хікікоморі, перебуваючи в оточенні інших людей, швидко починає відчувати дискомфорт, тривогу, сором’язливість, страх. У
нього може бути аритмія, запаморочення
чи навіть непритомність від присутності в
громадському місці [12]. Вкрай важливими,
для виокремлення феномену хікікоморі від
NEET, можна вважати такі японські традиційні особливості як «Komori» «Sekentei».
Íàøå ïðàâî ¹ 4, 2021

«Komori», як частина дефініції «хікікоморі»,
має релігійний та традиційний підтекст, і
тлумачиться як соціальне відсторонення,
що має коріння в японській культурі та історії. «Sekentei» тлумачиться як «соціальний
сором» і схильність приховувати сімейні
проблеми від сторонніх осіб [12], що теж є
традиційним для Японії та деяких інших
східних країн (зокрема – Китаю й Кореї).
Акіо Інуї (Akio Inui) з Токійського Столичного Університету, який чимало уваги
присвятив дослідженню феноменів «хікікоморі» й «NEET», зазначає, що складність їх
об’єктивного вивчення обумовлена, у тому
числі, політизованим ставленням держави до цієї проблеми. Для опису зайнятості
молоді невпинно з’являються нові терміни
та категорії. За останні десятиліття такими
стали «нульовий статус» і «NEET» (Not in
Education, Employment and Training) у Великобританії, та «freeter» і «NEET» в Японії.
У Великобританії дослідники та політики
ввели ці терміни, щоб охарактеризувати
стан соціально-психологічної невизначеності підлітків у віці від 16 до 18 років, оскільки змінилися режими допомоги, а категорія
«безробітних» зникла з офіційної статистики. Проте невдовзі вікові рамки «NEET»
значно розширилися. У Японії «фрітер»
(freeter) був терміном, введеним рекламним журналом наприкінці вісімдесятих, і
трактувався як «вільний працівник» нарівні з «олбейтером» (albeiter) (що походить зі
студентського сленгу та позначає зайнятість
неповного робочого дня, або ж періодичний
підробіток) [11]. З часом термін набув популярності, зокрема – коли у дев’яностих роках ХХ століття зросла кількість «фрітерів».
Дуже часто саме за цим терміном в Японії
ховається статистика по «хікікоморі».
Як і NEET, хікікоморі справляють значний вплив на економіку країн, де вони
набувають поширення. Якщо на 2010 рік
кількість хікікоморі в Японії оцінювалася в
700-800 тисяч, то вже у 2020-2021 роках, на
думку дослідників явища, вона може сягати
1-1,5 млн. осіб [13]. Уряд Японії зазвичай
веде мову про 50-60 тисяч хікікоморі. Однак, варто зазначити, що об’єктивність офіційних кількісних оцінок щодо хікікоморі є
доволі сумнівною, оскільки японці уника-
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ють обговорення цього явища у своїй родині. Офіційну статистику щодо хікікоморі в
Японії веде Міністерство охорони здоров’я,
праці та соціального забезпечення (Ministry
of Health Labor and Welfare (MHLW). Водночас, дослідники піддають сумніву ефективність цієї роботи. Так, наприклад, Сайто
Тамакі (Saito Tamaki) неодноразово зазначав, що значна кількість опитаних японців
приховують, що їхня дитина стала хікікоморі, оскільки ця ситуація є джерелом соціального сорому (Sekentei). Хікікоморі, за своєю
природою і сприйняттям, передбачає як
особистий сором, так і сором членів родини.
І хоча дослідники і наполягають на необхідності висвітлення проблеми, її детального
аналізу, вона й далі відноситься до табуйованих тем для самих японців [13]. Відтак, на
думку дослідника, політика замовчування,
обумовлена упередженим ставленням до хікікоморі, призводить до хибності оцінювання, що проявляється як у заниженні, так і
у завищенні кількісних даних. Адже окрім
тих респондентів, які замовчують наявність
у їх родині справжніх хікікоморі, є й такі
респонденти, які помилково стверджують,
що жили в стані хікікоморі. Натомість більш
ретельне дослідження свідчить, що деякі з
них продовжували контактувати з друзями,
прогулюватися, займатися хобі, тобто належали не до хікікоморі, а виключно до категорії NEET [13].
На думку окремих дослідників, самоізоляція, характерна для хікікоморі більшою
мірою, ніж для NEET, є симптомом, притаманним для людей, які страждають від
депресії або розладів аутистичного спектру
(зокрема синдромів Аспергера та «класичного» аутизму). Відтак, деякі хікікоморі можуть першопочатково потерпати від психічних розладів, які порушують їхню соціальну
інтеграцію. Сува Мамі (Suwa Mami) та Коїчі
Хара (Koichi Hara) у своєму дослідженні зазначають, що з 27 вивчених ними випадків
хікікоморі, у 17 спостерігалися психічні розлади і лише 10 не мали явних відхилень [6].
Проте такий підхід не знаходить широкого
розповсюдження в японській науці.
Окремої уваги дослідників заслуговує
проблематика природи схильності конкретної, окремо взятої особи, до переходу в стан

Хікікоморі (чи NEET). Адже і в ході дослідження інтровертів та екстравертів тривалий час точаться суперечки, а відносна
важливість природи та довкілля у визначенні рівня екстраверсії досі лишається дискусійною. При цьому дослідження близнюків
вже кілька десятиліть тому виявили значущість генетичного компоненту на рівні від
39% до 58%. Тобто з точки зору природи
явища, спільне сімейне середовище видається набагато менш важливим, ніж окремі
фактори навколишнього середовища, які не
є спільними між братами і сестрами. [14].
Чи ж у такому разі можна припустити, що
схильність молодої особи до переходу в стан
Хікікоморі чи NEET може бути генетичнообумовленою? Адже в такому разі відкриваються нові можливості для профілактики
цих станів серед осіб, що можуть входити до
групи ризику. На ці та інші питання наука
має дати відповідь найближчим часом.
Висновки і перспективи подальших
досліджень
У розвинених країнах прослідковуються
тенденції до зростання тривалості здобуття освіти, підвищення вимог щодо базових
компетентностей претендента на хорошу
роботу, зростання кількості тих, хто так і не
зміг досягнути бажаного рівня матеріального добробуту чи навіть працевлаштуватися
в омріяній галузі, і водночас – збільшення
кількості осіб, які здатні фінансово забезпечувати не лише себе, а й своїх рідних, протягом усього життя. Сукупність цих факторів
призводить до формування таких феноменів як «хікікоморі» й «NEET».
Хікікоморі є особами, які тривалий час
(щонайменше – півроку) перебувають у самоізоляції, обмежуючи спілкування навіть з
членами власної родини та (у більшості випадків) ніде не навчаються, не працюють, і
живуть за рахунок рідних. Проблематика
стану розчарування надзвичайно загострюється особливостями японської ментальності щодо праці та відчуття обов’язку.
Якщо стан хікікоморі є, здебільшого, характерним для японського та деяких інших
азійських суспільств, то у Європі дедалі частіше йдеться про молодь «покоління Ні-Ні»,
або ж «NEET» (Not in Education, Employment,
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or Training) – осіб, які тривалий час (роками)
не працевлаштовуються, не навчаються і не
займаються корисною діяльністю. Однак ці
категорії мають ряд відмінних ознак. І саме
хікікоморі можна вважати більшою мірою
соціофобами, які сприймають своє усамітнення як своєрідний «хрест», а не просто не
бажають працювати і навчатися, надаючи
перевагу розвагам (як NEET). Підтвердженням цьому є наявність у хікікоморі психосоматичних проявів (дискомфорт, тривога,
сором’язливість, страх, аритмія, запаморочення чи навіть непритомність) при їх перебуванні в оточенні інших людей.
Окремої уваги для подальших досліджень заслуговує проблема визначення
природи схильності конкретної, окремо взятої особи, до переходу в стан Хікікоморі (чи
NEET), що дозволить оптимізувати профілактичну діяльність у досліджуваній сфері.
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FEATURES OF THE SPREAD OF MODERN FORMS OF SOCIAL PHOBIA IN
THE DEVELOPED COUNTRIES OF THE
WORLD: PSYCHOLOGICAL ASPECT
The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the spread of modern forms of sociophobia in the developed countries of the world. The
authors focus on the growing tendentions of young
people’s propensity for self-isolation, which can lead
to conditions such as NEET (lack of desire to learn,
develop and work) and hikikomori. It is emphasized

that an additional factor in the spread of self-isolation
of young people in recent years has been measures to
combat the spread of COVID-19, in particular - the
introduction of mass quarantine and remote work.
The study takes into account the views of foreign
(including Japanese) scientists on the psychological
and social characteristics of the NEET and Hikikomori. The authors tend to agree with the partial conditionality of hikikomori due to the spread of the phenomenon of “karoshi” - mortality from intensive and
excessive labor.
A review of scientific approaches to the isolation
of NEET and hikikomori phenomena was carried
out, which showed the difference in their content.
NEET can spend a lot of time having fun with acquaintances, or just outside their home. However,
the key difference between hikikomori and NEET
is not only the attitude towards entertainment and
isolation itself, but also the psychological perception
of one’s status. NEETs are much more disdainful of
productive social activity, while for hikikomori their
condition is a kind of “difficult fate”, and for many
of them it is the result of unsuccessful attempts to
take a worthy place in a highly competitive educational or working space. Proof of this is the presence of characteristic psychosomatic manifestations
- discomfort, anxiety, shyness, fear. At the same time,
NEET and Hikikomori may seem identical to society, given the negative impact of these phenomena on
socio-economic processes.
Emphasis is placed on the need to study the nature of the predisposition of a particular individual to
transition to Hikikomori (or NEET) status.
Key words: mental state, sociophobia, hikikomori, Ni-Ni generation (NEET), karoshi, introversion,
self-isolation, prevention.
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