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ÀÐÕ²ÂÍÎÃÎ ÔÎÍÄÓ

Понятие «Уникальный документ Наци-
онального архивного фонда» является одним 
из основных в категориальном аппарате ар-
хивистов Украины. Одной из ключевых задач 
сети государственных архивов, Государствен-
ной архивной службы Украины является 
постоянный отбор, утверждение статуса и 
обеспечение учета и хранения уникальных 
документов Национального архивного фонда 
(НАФ). Реалии такой работы констатиру-
ют наличие проблемы недостаточной право-
вой определенности этой категории. Целью 
исследования является характеристика и 
анализ механизма отнесения документов 
НАФ к уникальным, их учета и хранения. 
Результат исследования заключается в обо-
сновании необходимости внесения измене-
ний в категориальный аппарат отраслево-
го архивного закона и подзаконных актов. 
Выводы. Установлено, что после обретения 
Украиной независимости законодателю пона-
добилось более 2 лет для принятия профиль-
ного архивного закона, которым в частности 
определено отдельную категорию уникаль-
ных документов НАФ. Эта достаточно уз-
кая группа исторических памятников имеет 
важное значение для развития архивной от-
расли страны, одновременно механизм отне-
сения архивных документов к НАФ является 
несовершенным, в том числе из-за проблемы 
недостаточной правовой определенности по-
нятий. Для решения этой проблемы пред-
ложено в архивное законодательство ввести 
новое понятие «уникальный памятник На-

 ÏÎÏÎÂÀ Ë³ë³ÿ Ìèêîëà¿âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, ïðîôåñîð 
êàôåäðè ô³íàíñ³â òà êðåäèòó Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
áóä³âíèöòâà òà àðõ³òåêòóðè (ì. Õàðê³â, Óêðà¿íà)
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Äåðæàâíî¿ àðõ³âíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè (ì. Êè¿â, Óêðà¿íà) 

 ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9546-7089;
ÓÄÊ: 342 : 651.5 : 004

DOI  10.32782/NP.2021.1.1

циональных архивных информационных ре-
сурсов».
Ключевые слова: уникальный документ, 

уникальный памятник, Национальный ар-
хивный фонд, Национальные архивные ин-
формационные ресурсы, правовая определен-
ность, Государственная архивная служба 
Украины, экспертиза ценности.

Постановка проблеми
Принцип правової визначеності (пев-

ності) належить до загальних принципів 
права, який має гарантувати достатню лег-
кість сприйняття, з’ясування змісту права і 
можливість за потреби ним скористатися. 
Тому для забезпечення ефективного ре-
гулювання суспільних відносин право по-
винно бути доступним, універсальним та 
зрозумілим як для посадових осіб, так і до-
ступним для сприйняття пересічними гро-
мадянами.
Недоліки формулювання, суперечність 

трактування норм права призводять до 
проблем праворозуміння, які ще більше 
посилюються на етапі правозастосування. 
Завадити таким проблемам має правова 
визначеність як принцип права і як вимога 
до права. Кінцевою метою нормотворчості 
має стати єдність праворозуміння, відсут-
ність двоякого, ситуативного тлумачення 
змісту правової норми. 
На наявність цих проблем в українсько-

му законодавстві неодноразово вказувалось 
як у галузевих, так і в загальноправових 
дослідженнях. До терміна «правова визна-
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ченість» у своїх дослідженнях звертались 
такі науковці-правники, як М. Козюбра 
[1], О. Мусиченко [2], С. Погребняк [3], 
Г. Огнев’юк [4] та інші. Так само існує до-
статній доробок учених-архівознавців у 
частині розробки галузевої термінології 
аналізу архівних норм права, зокрема в ро-
ботах К. Новохатського [5], І. Матяш [6], 
Г. Боряка [7] та інших. Але наразі відсут-
ні комплексні дослідження щодо пробле-
ми правової визначеності норм архівного 
українського законодавства щодо виокрем-
лення унікальних архівних пам’яток.
Міжнародне співтовариство ставить до-

волі високі вимоги до якості законів, ясно-
сті їхнього формулювання, правильного 
тлумачення та коректного застосування. 
Венеціанська комісія у своїй доповіді від 
04 квітня 2011 року «Верховенство права» 
вказала, що правова визначеність є еле-
ментом верховенства права [8]. Практика 
роботи державних архівних установ та ко-
легіальних дорадчих органів свідчить про 
присутність проблеми поліваріантності 
тлумачення поняття унікальний документ 
Національного архівного фонду (НАФ) та 
проблем його правозастосування щодо ар-
хівних документів на різних носіях, окре-
мих архівних справ чи цілих комплексів 
зберігання (фондів, колекцій). Вирішення 
цього питання є не лише теоретичною ди-
лемою, але і важливим завданням Держав-
ної архівної служби України – центрально-
го органу виконавчої влади, який реалізує 
державну політику в архівній сфері.
Місце унікальних документів в архів-

ні справі та архівному законодавстві
У системі державних архівних установ 

України зберігається більше 82 мільйонів 
одиниць (справ) Національного архівного 
фонду. Точна кількість документів у цих 
справах необлікована, але вірогідно, що 
мова йде про сотні мільйонів або навіть 
більше мільярда архівних документів. Се-
ред цього величезного комплексу історич-
них пам’яток до унікальних віднесено вже 
440 архівних документів [9]. З них біль-
шість – 367 - зберігаються в центральних 
державних архівах, 73 в державних архівах 
областей [10, с. 20-26]. Лідером серед дер-
жавних архівів щодо наявності унікальних 

документів є Центральний державний іс-
торичний архів України, м. Львів. Він збе-
рігає 320 унікальних документів. Зокрема, 
архів зберігає найдавніші унікальні доку-
менти НАФ – це колекція берестяних гра-
мот, які датуються початком XII століття 
[11], [12], [13]. Найпізнішим з унікальних 
документів наразі визнано оригінальний 
текст Конституції України 1996 року [14]. 

Статтею 1 Закону України «Про Націо-
нальний архівний фонд та архівні устано-
ви» встановлено, що унікальний документ 
– документ НАФ, який має виняткову куль-
турну цінність та важливе значення для 
формування національної самосвідомості 
Українського народу, а також визначає його 
вклад у всесвітню культурну спадщину [15].-
У свою чергу, тим же законом визначено, 
що документ Національного архівного 
фонду (НАФ) – це архівний документ, куль-
турна цінність якого визнана відповідною 
експертизою та який підлягає державному 
обліку і зберіганню [15]. Тобто законода-
вець передбачив серед цінних документів 
можливість існування особливо цінних з 
них, зокрема за критерієм унікальності. 
Державна архівна служба України, від-

повідно до Положення [16], організовує 
роботу, пов’язану з віднесенням докумен-
тів НАФ до унікальних та включенням їх до 
Державного реєстру національного куль-
турного надбання.
Віднесення документів НАФ до унікаль-

них здійснюється шляхом їх виявлення, 
проведення експертизи цінності, опису 
та внесення до Державного  реєстру [17]. 
Остаточне рішення про визнання докумен-
та унікальним та внесення його до Дер-
жавного реєстру приймається Централь-
ною експертно-перевірною комісією, яка 
функціонує при Державній архівній служ-
бі України на основі заявок, поданих екс-
пертно-перевірними комісіями державних 
архівів.
Архівне законодавство встановило та-

кож, що критеріями віднесення документів 
НАФ до унікальних є походження, зміст та 
зовнішні ознаки документа. Кожний крите-
рій охоплює певний склад характеристик 
документа, наявність яких є підставою для 
його віднесення до категорії унікальних:
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- походження – функціонально-цільо-
ве призначення юридичної особи або зна-
чення фізичної особи (фондоутворювачів) 
у житті суспільства (масштаби і значення 
діяльності цієї особи в системі державного 
управління, її ролі в суспільно-політично-
му, культурному житті тощо), час створен-
ня (будь-який оригінал документа, створе-
ного до XVI ст., належить до унікальних), 
місце та історичні умови створення доку-
мента (наприклад, документи, створені за 
екстремальних обставин);

- зміст – значущість інформації, що міс-
титься в документі (унікальність і типо-
вість);

- зовнішні ознаки – форма фіксації та пе-
редачі змісту, особливості оформлення до-
кумента.
Крім того, норми українського законо-

давства встановлюють, що власники уні-
кальних документів НАФ зобов’язані: ство-
рити належні умови для їх зберігання; за-
безпечити виготовлення страхового фонду 
унікальних документів (на мікроплівці) та 
фонд користування у вигляді копій (цифро-
ві чи аналогові); забезпечити їх страхуван-
ня, першочергову реставрацію. До того ж 
оригінали унікальних документів заборо-
нено видавати до читального залу, експо-
нувати на виставках і копіювати. Усі ці за-
ходи направлені здебільшого для забезпе-
чення збереженості унікальних документів, 
але не менш важливим завданням роботи 
архівних установ є використання архівної 
інформації. З цією метою Державна ар-
хівна служба України в березні 2020 року 
започаткувала на своєму офіційному веб-
порталі спеціальну рубрику, де користува-
чі мають змогу отримати інформацію про 
унікальні документи НАФ, переглянути 
онлайн та завантажити їх цифрові копії [9]. 
Етапи розвитку поняття Унікальний 

документ Національного архівного фонду
Нормотворча традиція «унікальності» 

архівної документації походить з радян-
ських практик архівної справи та радян-
ського архівного законодавства. Тоталітар-
на радянська система в архівній сфері по-
лягала передусім у проголошенні примату 
державного (у номенклатурному розумінні 
цього поняття) над особистим; дозування 

доступу до ретроспективної інформації за 
ідеологічно-політичними ознаками, а зде-
більшого за ознакою приналежності до цієї 
номенклатури; наявність кількох держав-
них архівних систем, у тому числі – окремо-
го Архівного фонду КПРС, архівних систем 
КДБ, МВС, МЗС, військово-промислового 
комплексу тощо [7, с. 4].
Парадигма позитивної правової систе-

ми та домінування ідеологізованої мето-
дології відбивалось на підходах держави 
до зберігання ретроспективної інформації. 
Окрім окремого функціонування кількох 
державних архівних систем, самі архівні 
комплекси (фонди) в державних архівах 
СРСР ділились на три категорії. Формаль-
но поділ фондів на категорії відбувався за 
принципами «його науково-історичної цін-
ності, всебічності документної інформації, 
ступеня повноти… ролі, місця і значення 
установи-фондоутворювача у сфері громад-
ської та державної діяльності..» [18, с. 30]. 
На практиці це був ще одним механізмом 
обмеження доступу до архівної інформації, 
бо важливі інформативні для дослідників, 
але нецікаві чи «ворожі» для партійної но-
менклатури, фонди записувались в останню 
«третю» категорію і залишались десятиліт-
тями неописані, що блокувало доступ до 
цих архівів на інтелектуальному рівні (від-
сутність розвинутого довідкового апарату).
Радянським попередником поняття 

«унікальний документ» був термін «осо-
бливо цінний документ». «Інструкція про 
виявлення, облік, описування та зберіган-
ня особливо цінних документів» 1980 року 
містить наступну дефініцію: «До особливо 
цінних документів відносяться документи, 
які містять інформацію про найважливіші 
події, факти та явища життя суспільства, 
які мають неминуче значення для держав-
ного управління, народного господарства, 
оборони країни, в міжнародних відноси-
нах, наукових дослідженнях і непоправні 
при втраті з точки зору їх юридичного зна-
чення та авторафічності, а також унікальні 
документи, які не мають собі подібних за 
наявною в них інформацією, за способом 
її фіксації або за зовнішнім виглядом» [19, 
с. 3]. Отже, у системі позитивного радян-
ського архівного законодавства домінував 



8

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2021

утилітарний підхід до особливої цінності 
документів в інтересах державного управ-
ління, оборони, промисловості. Але навіть в 
самому Головархіві СРСР – тогочасному ор-
гані управління радянською архівною сис-
темою, визнавали проблему відсутності чіт-
кої визначеності запропонованої архівної 
категорії: «Це визначення дає лише загаль-
не уявлення про особливо цінні документи 
і в суворому смислі не є чіткою дефініцією» 
[20, с. 6]. Також у радянських «Методичних 
рекомендаціях по роботі з особливо цін-
ними документами в державних архівах» 
1983 року була спроба роз’яснити відмін-
ності між особливо цінними документами 
та унікальними, бо ще з 1958 року в роботі 
радянських державних архівів відчувалось 
протиставлення цих груп документів одна 
одній. Була запропонована робоча модель, 
за якою «унікальні документи – це особли-
во цінні документи більш високого рівня» 
[20, с. 7], але єдиною робочою назвою мала 
залишатися назва «особливо цінні докумен-
ти». 
У зарубіжній архівній теорії та практиці 

активно застосовувалися терміни «унікаль-
ність інформації та документа» в архівах 
США[21], «унікальний акт» у Польщі [22] 
тощо. Поняття «унікальний документ» чи 
аналогічний термін з епітетом «унікаль-
ний» є ближчим до доктрини природнього 
права, адже свідчить про явище, культурну 
пам’ятку, яка за своєю суттю, природою не 
схожа на інші і має важливе значення для 
розвитку народу. В той же час «особливо 
цінний документ» є насправді лише конста-
тацією вимог збереження в публічній уста-
нові, плід позитивної нормотворчості.
Після здобуття незалежності Україною 

розпочався процес лібералізації архівно-
го законодавства. Зокрема, ці зрушення в 
нормотворчості торкнулись і категорії уні-
кальних архівних документів, яка прийшла 
на заміну радянського визначення особли-
во цінних документів. Пізніше, у 1998 році 
вийшов спільний наказ Головного архівно-
го управління при Кабінеті Міністрів Укра-
їни та Національної академії наук України 
від 19 листопада 1998 року № 73/29 «Про 
затвердження Методики і критеріїв вияв-
лення і включення унікальних докумен-

тальних пам’яток Національного архівно-
го фонду України до Державного реєстру 
національного культурного надбання» 
[23]. Цей нормативно-правовий акт дає 
нову дефініцію «унікальна документальна 
пам’ятка» і визначає її як «особливо цінний 
документ Національного архівного фонду, 
який має важливе значення для формуван-
ня національної самосвідомості українсько-
го народу, визначає його вклад у всесвітню 
культурну спадщину, не має собі подібних 
і щодо юридичної сили, автографічності 
та зовнішніх ознак не може бути віднов-
лений у разі непоправного пошкодження 
або втрати» [23]. Відтоді в українській ар-
хівній нормотворчості закріпився примат 
природньої якості унікальності над визна-
чених державою характеристики особливої 
цінності. Пізніше [17] термін був скорего-
ваний до сучасного «унікальний документ 
НАФ», що відображено в чинних норматив-
но-правових актах.
Унікальна пам’ятка Національних ар-

хівних інформаційних ресурсів
Розвиток постіндустріального, інформа-

ційного суспільства створює нові виклики 
для роботи архівів та архівістів. Різнома-
нітні технократичні структури продукують 
інформаційні потоки даних, які постійно 
конкурують між собою за право бути збе-
реженими, хоча вже зараз абсолютна біль-
шість з них (до 95% всієї інформації) пере-
бувають поза зоною можливого контролю 
з боку людини [24, с.35]. Нові виклики 
потребують змін до зберігання архівної 
інформації, експертизи цінності докумен-
тації, структури та облаштування архівів, 
освіти та перепідготовки архівістів та, оче-
видно, зміни до архівного законодавства. 
У ряді цих питань і постає дилема щодо 
правової визначеності поняття унікальний 
документ НАФ. Вслід за домінуванням ха-
рактеристики «унікальний» над «особливо 
цінний» в архівному науковому та законо-
давчому наративі, останні десятиліття мож-
на відстежити активне просування поняття 
«інформаційний ресурс» у наукових працях 
спеціалістів з проблем інформаційного пра-
ва: А. Марущака [25], [26], [27], О. Юдіна та 
С. Бучика [28], Й. Мастяниці [29], О. Олій-
ника [30], О. Сидоренка [31], О. Довганя 
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[32], Ю. Приймака [32], О. Сосніна [34] та 
інших. Також дефініція «інформаційний 
ресурс» з’являється в українських норма-
тивних актах поряд, а частіше на заміну 
поняття «документ» [35], [36], [37]. Засто-
сування терміну «інформаційні ресурси» 
до комплексів архівної документації може 
розширити можливості державних архівів 
в комплектуванні, обліку та використанні 
архівної інформації, ця ідея вже неодно-
разово висувалась у наукових роботах уче-
них-архівознавців [38], [39], [40], [41].
Практика роботи Центральної експерт-

но-перевірної комісії при Державній ар-
хівній службі України свідчить про низку 
проблем при опрацюванні заявок архівів 
щодо віднесення документів до унікаль-
них. Правова невизначеність, фактор пер-
сонального складу комісії та керівництва 
служби може впливати на ухвалення по-
зитивного рішення чи відхилення заявок. 
Це поле для ухвалення волюнтаристських 
чи політично, ідеологічно вмотивованих 
рішень. Так, чинним нормативним актом 
встановлено [17], що до унікальних можуть 
бути віднесені лише окремі документи 
Національного архівного фонду. Це фак-
тично унеможливлює одноразове відне-
сення до унікальних цілої архівної справи 
чи групи одиниць зберігання, які логічно є 
пов’язаними та в комплексі формують кри-
терії своєї унікальності.
Вирішенням проблеми правової визна-

ченості поняття «унікальний документ На-
ціонального архівного фонду» може стати 
впровадження нової дефініції, яка б увібра-
ла в себе історичні передумови розвитку 
архівної справи та сучасні підходи доступу 
до інформаційних ресурсів. Ним може ста-
ти поняття «унікальна пам’ятка Національ-
них архівних інформаційних ресурсів», як 
така, що найбільш чітко але в той же час 
широко окреслює специфіку зазначеної ка-
тегорії архівного надбання: 
Унікальна пам’ятка Національних ар-

хівних інформаційних ресурсів – єдиний 
у своєму роді особливо цінний інформацій-
ний ресурс, документ, артефакт у складі На-
ціональних архівних інформаційних ресур-
сів, що відіграє особливо важливе значення 
у формуванні національної самосвідомості 

Українського народу та визначає його вне-
сок у всесвітню культурну с падщину.

Висновки
1. Серед десятків мільйонів одиниць 

зберігання в сховищах державних архівів 
України експертизою виявлено майже пів-
тисячі документів зі статусом «унікальні». 
Для збереження цієї групи культурного 
надбання українського народу встановлено 
особливі умови зберігання, обліку, вияв-
лення та використання. Водночас пробле-
ма правової невизначеності гальмує процес 
наповнення реєстру унікальних документів 
та призводить до різночитання підходів ви-
явлення подібних пам’яток.

2. Вітчизняна та західна історіографія, 
а також історія розвитку архівного законо-
давства на українських територіях свідчать 
про детерміновану боротьбу наступних ка-
тегорій: «особливо цінні документи – уні-
кальні пам’ятки, документи» та «архівні 
фонди – архівні інформаційні ресурси».

3. Сучасні виклики інформаційної 
трансформації суспільства, а також пробле-
му правової визначеності поняття «унікаль-
ний документ Національного архівного 
фонду» запропоновано вирішити шляхом 
впровадження нової юридичної категорії 
«унікальна пам’ятка Національних архів-
них інформаційних ресурсів».
Конфлікт інтересів
Автори заявляють про відсутність кон-

флікту інтересів.
Вираз вдячності
Робота виконана в ініціативному поряд-

ку та не отримувала жодного фінансування.
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Popova L.M., Khromov A.V. 
THE PROBLEM OF LEGAL CERTAIN-

TY OF UNIQUE DOCUMENTS OF THE 
NATIONAL ARCHIVAL FUND

Problem statement. The concept of 
“Unique document of the National Archival 
Fund” is one of the main in the categorical ap-
paratus of archivists of Ukraine. One of the 
key tasks of the state archives network , the 
State Archival Service of Ukraine is the con-
stant selection, approval of the status and en-
suring the registration and preservation of 
unique documents of the National Archival 
Fund (NAF). The realities of such work state 
the problems of insuffi cient legal certainty of 
this category. The purpose of the research is 
to characterize and analyze the mechanism of 
classifying NAF documents as unique, their 
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accounting and storage. Research methods. 
A systematic method was used (to clarify the 
place of the concept of “unique NAF docu-
ment” in the system of archival legislation of 
Ukraine), general comparative and special 
comparative legal and comparative-historical 
methods (to compare the meaning of legal 
terms in different stages of Soviet and Ukrai-
nian archival legislation, as well as to compare 
the practices of archival systems of foreign 
countries). Formal legal method is used to 
comprehensively characterize the main legal 
categories of archival legislation of Ukraine. 
The method of scientifi c interpretation of law 
is used to clarify the content of relevant legal 
norms. The result of the research is to sub-
stantiate the need for changes in the categori-
cal apparatus of the branch archival law and 
bylaws. Conclusions. It was established that 
after Ukraine gained independence, the leg-
islator took more than 2 years to adopt a pro-
fi le archival law, which in particular defi nes a 
separate category of unique NAF documents. 
This rather narrow group of historical monu-
ments is important for the development of the 
country’s archival industry. At the same time, 
the mechanism for classifying archival docu-
ments as NAF is imperfect. In particular, there 
is a problem of insuffi cient legal certainty of 
concepts. To solve this problem, it is proposed 
to introduce a new concept of “unique monu-
ment of National Archival Information Re-
sources” in the archival legislation.

Keywords: unique document, unique 
monument, National Archival Fund, National 
Archival Information Resources, legal 
certainty, State Archival Service of Ukraine, 
value examination.

АНОТАЦІЯ 
Поняття «Унікальний документ Наці-

онального архівного фонду» є одним із осно-
вних у категоріальному апараті архівістів 
України. Одним із ключових завдань мережі 
державних архівів, Державної архівної служ-
би України є постійний відбір, затверджен-
ня статусу та забезпечення обліку та збере-
ження унікальних документів Національного 
архівного фонду (НАФ). Реалії такої роботи 
констатують наявність проблеми недо-
статньої правової визначеності цієї катего-
рії. Метою дослідження є характеристика 
та аналіз механізму віднесення документів 
НАФ до унікальних, їх обліку та зберігання. 
Результат дослідження полягає в обґрунту-
ванні необхідності внесення змін до катего-
ріального апарату галузевого архівного закону 
та підзаконних актів. Висновки. Встановле-
но, що після здобуття Україною незалежнос-
ті законодавцю знадобилося більше 2 років 
для ухвалення профільного архівного закону, 
яким, зокрема визначено окрему категорію 
унікальних документів НАФ. Ця достатньо 
вузька група історичних пам’яток має важ-
ливе значення для розвитку архівної галузі 
країни, водночас механізм віднесення архів-
них документів до НАФ є недосконалим, у 
тому числі через проблему недостатньої пра-
вової визначеності понять. Для вирішення 
цієї проблеми запропоновано в архівне зако-
нодавство ввести нове поняття «унікальна 
пам’ятка Національних архівних інформа-
ційних ресурсів».
Ключові слова: унікальний документ, уні-

кальна пам’ятка, Національний архівний 
фонд, Національні архівні інформаційні ре-
сурси, правова визначеність, Державна ар-
хівна служба України, експертиза цінності.
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умов, необхідних для впорядкування сус-
пільних відносин шляхом виконання нор-
мативно-правових приписів завдяки їх ін-
дивідуалізації. 

Стан дослідження проблеми
Слід зазначити, що донедавна виконав-

чо-регулятивна правозастосовна діяльність 
іменувалася по-різному (оперативно-вико-
навча (О. Джураєва, В. Карташов, Ю. Мар-
ченко), правовиконавча (Л. Наливайко), 
управлінська (Т. Милушева, М. Опришко.) 
та іншому). Деякі її аспекти розглядали-
ся в контексті реалізації функцій держави 
(О. Джураєва, Ю. Марченко, С. Мельни-
чук та інші). Разом з тим наукові позиції 
щодо цього різновиду правової діяльності 
змінюються в ході розвитку держави, і це 
пов’язано зі зміною змісту самої правової 
діяльності. Тому, зважаючи на зміни, які 
відбуваються у сучасній державі Україна, 
слід уточнити поняття та ознаки виконав-
чо-регулятивної діяльності, що відповіда-
тимуть реаліям.

Мета і завдання дослідження
Мета цієї роботи полягає в з’ясуванні 

особливостей виконавчо-регулятивної пра-
возастосовної діяльності. Досягнення мети 
вимагає розв’язання наступних завдань, 
зокрема проаналізувати наукові погляди 
щодо розуміння такого різновиду правозас-
тосовної діяльності, виявити її особливості, 
сформувати визначення.

Постановка проблеми
У сучасний період функціонування дер-

жави Україна відбуваються значні транс-
формації практично в усіх сферах суспіль-
ного життя. Ці зміни спрямовані на форму-
вання нової ідеології державної діяльності, 
в основі якої створення належних умов для 
реалізації прав і свобод громадян, впоряд-
кування суспільних відносин, надання якіс-
них послуг. Запровадження європейських 
стандартів вимагає зміну параметрів діяль-
ності органів виконавчої влади в бік спро-
щення та дерегуляції управлінських про-
цедур, деконцентрації та децентралізації 
владних повноважень. Водночас виникає і 
потреба в поглибленому аналізі діяльності 
органів виконавчої влади щодо створення 
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Виклад основного матерілу дослі-
дження з обгрунтуванням   отриманих               
результатів
Ще донедавна в юридичній літерату-

рі деякими авторами поняття виконавча 
влада і державне управління розглядалися 
як своєрідні сторони (статика і динаміка) 
єдиного явища, яке зазвичай відображало 
управлінську (адміністративну) сферу ді-
яльності держави [1, с.4-6]. 
Висловлювалася й інша точка зору, зо-

крема про те, що навряд чи можливо роз-
глядати виконавчу владу і державне управ-
ління сторонами єдиної категорії «вико-
навча влада», з одного боку, і «державне 
управління», з іншого, оскільки поняття 
«виконавча влада» набагато ширше за своїм 
змістом, ніж державне управління [2, c. 72]. 
Так, автори під управлінською діяль-

ністю держави розглядали одну з форм 
діяльності держави, що здійснюється ви-
конавчо-розпорядчими органами шляхом 
повсякденного керівництва економічними, 
соціально-культурними й адміністративно-
політичними процесами [3, с. 6]; діяльність 
держави (органів держави), спрямовану 
на створення умов для реалізації функцій 
держави, основних прав і свобод громадян, 
узгодження різноманітних груп інтересів у 
суспільстві та між державою і суспільством, 
забезпечення суспільного розвитку відпо-
відними ресурсами [4, c. 4]. Аналізуючи ці 
позиції, можна сказати, що низка авторів 
практично вважає державне управління 
способом реалізації виконавчої влади. 
У Стратегії реформування держав-

ного управління України на 2016-2020 
роки, схваленій розпорядженням Кабінету 
Міністрів України від 24 червня 2016 р. 
№ 474-р, зазначено, що дієва система дер-
жавного управління є одним з основних 
чинників конкурентоспроможності країни. 
Зниження адміністративного наванта-
ження державного регулювання, покра-
щення якості надання адміністративних 
послуг, забезпечення законності та 
передбачуваності адміністративних дій 
покращує позиції держави у світових рей-
тингах конкурентоспроможності [5]. Зако-
нодавець вживає термін державне управ-

ління як однозначне з терміном державне 
регулювання.
У сучасній літературі поняття «держав-

не управління» інколи використовується 
як однопорядковий з поняттям «публічне 
управління», «публічне адміністрування» 
або «державне регулювання», під яким 
розуміється діяльність державних органів 
виконавчої влади, яка полягає в організа-
ції виконання законів, здійсненні розпоря-
дження ресурсами загальнодержавної влас-
ності з метою комплексного соціально-еко-
номічного розвитку, а також забезпечення 
реалізації державної політики у відповід-
них сферах життя. 
За цих умов управління виступає сино-

німом поняття «влада», що здебільшого ви-
значається як спосіб (можливість) односто-
роннього впливу суб’єкта влади на об’єкт 
влади з метою примушення останнього до 
певної поведінки або утримання від вчи-
нення дій [6, с. 116]. Проте таке розуміння 
сутності управління є лише одним з можли-
вих варіантів. 
У літературі з цього приводу 

висловлюється наступне. Управління 
передбачає імперативність у процесі його 
впровадження безумовність виконання, 
та, як наслідок, прийняття управлінських 
рішень, обмеження прав у певних ви-
падках меншої частини суспільства. 
Адміністрування ж слід розуміти як фор-
му надання управлінської послуги, при 
якій враховуються інтереси всіх верств 
суспільства. Адміністрування має фунда-
мент діалогічності, гнучкості у питаннях 
формування як конкретних управлінських 
рішень, так і стратегії розвитку держави або 
регіону в цілому. У рафінованому вигляді, 
в адмініструванні чиновник виступає лише 
найманим слугою, який задовольняє потре-
би суспільства, залишаючись при цьому не 
заангажованим, однією зі сторін [7, с. 22]. 
Публічне адміністрування, у свою чер-

гу, передбачає управління та реалізацію 
різних урядових заходів, що пов’язані з 
виконанням законів, постанов та рішень 
уряду. У широкому сенсі, під публічним ад-
мініструванням розуміють усю систему ад-
міністративних інститутів з ієрархією вла-
ди, за допомогою якої відповідальність за 
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виконання державних рішень спускається 
з верху до низу. Тобто публічне адміністру-
вання – це скоординовані групові дії з пи-
тань державних справ [8, с. 235].
Поняття виконавча влада асоціюється 

з принципом поділу влади, закріпленим 
у Конституції України й замінило собою 
поняття державне управління, сутність, 
принципи, завдання якого розглядалися 
тільки крізь призму примусу, підпорядку-
вання, що подекуди зустрічається і в сучас-
них працях [9, с. 243].
Натомість, основне суспільно-політичне 

чи функціональне призначення виконавчої 
влади полягає в організації виконання 
законів, хоча цим її сутність не вичерпується 
[10, с. 344]. 
Метою діяльності виконавчої влади є 

забезпечення реалізації прав і свобод лю-
дини та громадянина, яка вимагає чіткого 
визначення виконавчих повноважень, що 
притаманні лише органам виконавчої вла-
ди, визначає зміст діяльності виконавчої 
влади, її сутність [2, c. 74]. 
Демократичні зміни вплинули на сут-

ність діяльності виконавчої влади, яка в 
теперішній час більше нагадує координа-
цію, спрямовану на впорядкування життя 
суспільства. 
Як зазначає О. Циганов, у сучас-

них умовах домінуючими стають не 
державно-управлінські, а публічно-сервісні 
відносини, які на відміну від управлінських 
відносин, мають несубординаційний ха-
рактер й формуються під час діяльності 
органів публічної адміністрації з надання 
адміністративних послуг особам приватно-
го права. В основі відносин щодо надання 
адміністративних послуг перебуває режим 
реординаційних зв’язків, який є режимом 
відносин за участю органів публічної влади 
та осіб приватного права, за якого останні 
відіграють активну роль й мають можли-
вість за власною ініціативою звертатися до 
органів публічної влади як для забезпечен-
ня належних умов щодо реалізації й захис-
ту своїх прав та інтересів, так і для співпра-
ці із зазначеними органами влади, вплива-
ючи на їх управлінську діяльність [11, c. 5]. 
Регулятивна спрямованість виконавчої 

влади виявляється у створенні умов, для 

забезпечення виконання законів (впоряд-
куванні, налагодженні, визначенні напря-
мів розвитку, підкоренні певному порядку, 
встановленні чіткої взаємодії, створенні 
умов нормальної роботи) й має форму дер-
жавного регулювання, яке не тотожне дер-
жавному управлінню і реалізується тільки 
органами виконавчої влади [12, с. 110-113].

У теорії управління під державним регу-
люванням розуміється сукупність інструмен-
тів, за допомогою яких відповідні органи дер-
жави на базі законодавства та в межах своєї 
компетенції здійснюють вплив на процес 
функціонування тієї чи іншої сфери сус-
пільного життя [13, с. 324]; спонукально-
практична діяльність регуляторного ха-
рактеру, направлена на досягнення чітко 
визначених цілей загальнодержавного зна-
чення [14, с. 3].
Необхідність у застосуванні закону в 

формі регулятивної діяльності виникає 
у випадках, коли реалізація правових 
норм, що встановлюють суб’єктивні пра-
ва і юридичні обов’язки громадян, не-
можлива без винесення компетентними 
органами відповідних владних рішень. 
Означене підтримується й іншими авто-
рами [15, с. 13]. 
Для позначення цієї діяльності вико-

ристовуються різні терміни. У словниках 
терміни «виконавча», «оперативна», «до-
звільна», «розпорядча», «установча», вжива-
ються у співвідношенні з терміном «діяль-
ність». Термін «діяльність» визначається 
як застосування своєї праці до чого-небудь 
[760]; «виконавча» – виконання рішень, по-
станов, директив, здійснюють керівництво 
чимось [16, с. 63]; «оперативна» – безпосе-
редньо здійснює що-небудь, виконує якесь 
завдання; правильно і швидко виконує ті 
чи інші практичні завдання; «дозвільна» – 
містить дозвіл на здійснення чого-небудь; 
«розпорядча» – давати розпорядження, на-
каз; «установча» – має завданням організа-
цію чого-небудь, призначений заснувати 
що-небудь [17].
Термін «регулятивна» означає: спря-

мування, впорядкування; упорядкування, 
приведення чогось у відповідність з чи-
мось; впорядковувати що-небудь, керувати 



16

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2021

чимось, підкоряючи його відповідним пра-
вилам, певній системі [17, с. 481]. 
Тож виконавчо-регулятивна право-

застосовна діяльність є діяльністю, яка 
пов’язана із виконанням нормативно-пра-
вових приписів шляхом їх індивідуалізації 
в правозастосовних актах. 
Сутність виконавчо-регулятивної ді-

яльності відображає діяльність спеціально 
уповноважених на її здійснення органів, 
яка полягає в організації виконання нор-
мативно-правових приписів, у тому числі й 
щодо функцій держави (здійснення повсяк-
денної фактичної діяльності реєстраційно-
го характеру, розпорядження ресурсами 
загальнодержавної власності з метою комп-
лексного соціально-економічного розвитку 
та інше) шляхом створення правозастосов-
них актів (ненормативного характеру) для 
вирішення конкретної справи у відповід-
них правовідносинах. 
Її особливість полягає у створенні умов, 

необхідних для впорядкування суспільних 
відносин шляхом виконання нормативно-
правого припису завдяки його індивідуалі-
зації. У сучасних умовах ця діяльність зво-
диться в основному до надання публічних 
послуг відповідним суб’єктам за наявності 
підстав, визначених у чинних джерелах 
права. 
Разом з тим, у загальнотеоретичній 

юридичній науці питанням суб’єктів ви-
конавчо-регулятивної правозастосовної ді-
яльності не приділяється достатньої уваги. 
А зміни в управлінській сфері, у тому числі 
оптимізація звичних публічних структур 
й поява нових, обумовили пріоритети їх 
діяльності, що відобразилися не тільки в 
переорієнтації їх суто адміністративно-роз-
порядчої діяльності на діяльність й щодо 
надання публічних послуг, але і в завдан-
нях органів державної влади. Насамперед 
мова йде про органи виконавчої влади, які 
забезпечують виконання законів та інших 
нормативно-правових актів. Задля цієї 
мети в апараті держави Україна створено 
ієрархічну структуру органів виконавчої 
влади. Розділ 6 Конституції України об-
ґрунтовано об’єднує всі ієрархічні рівні ор-
ганів виконавчої влади. Створення органів 
виконавчої влади у певній формі, яка узго-

джується з функціональним розмежуван-
ням повноважень, є доцільною з огляду на 
їх кількість та дає змогу зорієнтуватися в 
покладених завданнях. Слід зазначити, що 
суб’єктами виконавчо-регулятивної право-
застосовної діяльності можуть бути не тіль-
ки публічні, але й приватні суб’єкти, які 
наділені державою владними повноважен-
нями щодо здійснення такої діяльності. До 
таких можна віднести нотаріат – систему ор-
ганів і посадових осіб, які працюють у дер-
жавних нотаріальних конторах, державних 
нотаріальних архівах (державні нотаріуси) 
або займаються приватною нотаріальною 
діяльністю (приватні нотаріуси), на які по-
кладено обов’язок вчинення нотаріальних 
дій в Україні посвідчувати права, а також 
факти, що мають юридичне значення, та 
вчиняти інші нотаріальні дії, передбаче-
ні Законом. Така діяльність регулюється 
державою шляхом встановлення вимоги 
до допуску щодо здійснення нотаріальної 
діяльності й контролюється Міністерством 
юстиції України, головними управліннями 
юстиції в областях, містах Києві та Севасто-
полі [18]. 
Це є свідченням того, що держава пе-

редає частину своїх повноважень іншим 
суб’єктам, але залишає за собою деякі функ-
ції, зокрема й контролю щодо правомірнос-
ті такої діяльності.
Разом з тим, для цієї діяльності ха-

рактерна низка проблемних питань, 
пов’язаних з виконавчо-регулятивними 
правозастосовними актами. На доктри-
нальному рівні нині не сформовані чіткі 
ідентифікаційні параметри таких актів, не 
виявлені їх особливості та критерії поділу, 
відсутні нормативні техніко-технологічні 
вимоги до створення такого виду актів, а 
часто не конкретизована й зовнішня фор-
ма фіксації змісту індивідуально-правових 
приписів. Саме на ці акти покладаються 
значні завдання щодо забезпечення ціліс-
ності процесу безпосередньої реалізації 
функцій сучасної держави Україна.

Висновки
Таким чином, аналіз виконавчо-регуля-

тивної діяльності дозволив уточнити її по-
няття та ознаки, а саме: 
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– вона є різновидом правозастосовної 
діяльності; 

– спрямована на створення умов, необ-
хідних для впорядкування суспільних від-
носин, шляхом виконання нормативно-
правових приписів через їх індивідуаліза-
цію; 

– здійснюється уповноваженим на цю 
діяльність суб’єктом;

– має особливий процедурний порядок; 
– спрямована на об’єктивацію індивіду-

ально-правових приписів у правозастосов-
них актах.
Зазначені ознаки дають змогу сформу-

лювати поняття виконавчо-регулятивної 
правозастосовної діяльності як діяльності 
уповноважених суб’єктів, що спрямована 
на створення умов, необхідних для впо-
рядкування суспільних відносин, шляхом 
виконання нормативно-правових приписів 
через їх індивідуалізацію в правозастосов-
них актах.
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THE FEATURES EXECUTIVE-

REGULATORY OF LAW-ENFORCING 
ACTIVITY

The article provides an in-depth analysis 
of executive and regulatory law enforcement 
activities. The problematic issues related to 
the transformational changes that occur in 
the fi eld of this activity are considered. The 
purpose of the article is to clarify the features 
of executive and regulatory law enforcement 
activities. To achieve it, scientifi c views on the 
understanding of this type of law enforce-
ment activity were analyzed, its features were 
identifi ed, and defi nitions were formed. The 
activity methodology was used, within which 
the following conceptual apparatus was used: 
activity, action, action, interaction, as well as 
the doctrine of structure, which allowed to 
characterize the legal activity of the subjects. 
The basic techniques of formal logic and other 

techniques of the theoretical level of knowl-
edge allowed to provide real knowledge about 
the analysis of executive and regulatory law 
enforcement activities, to identify its features.

The analysis revealed that democratic 
changes have affected the essence of the ex-
ecutive branch.

It is established that the executive-regu-
latory law enforcement activity is an activity 
that is associated with the implementation of 
regulations by their individualization in law 
enforcement acts. Its feature is to create the 
conditions necessary for the regulation of so-
cial relations by fulfi lling the normative-legal 
prescription due to its individualization. A 
number of problematic issues related to ex-
ecutive and regulatory enforcement acts have 
been identifi ed. The concept of executive and 
regulatory law enforcement activities as the 
activities of authorized entities, aimed at cre-
ating the conditions necessary for the regula-
tion of public relations by implementing regu-
lations through their individualization in law 
enforcement acts.

Key words: law enforcement activity, pub-
lic administration, executive and regulatory 
activity, modern state, subjects of executive 
and regulatory activity, executive and regula-
tory law enforcement acts.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍ² ÏÐÀÂÀ ËÞÄÈÍÈ: 
ÑÓÁÑÈÄ²ÀÐÍ²ÑÒÜ ÃÀÐÀÍÒÓÂÀÍÍß

Статья посвящена вопросу научного по-
нимания конституционных прав человека и 
механизма их обеспечения.
Определено, что в общетеоретической и 

конституционной доктрине не существует еди-
ного понимания понятия конституционных 
прав и свобод человека. Анализ современных 
исследований в понимании конституционных 
прав дал нам возможность выделить две 
группы научного понимания этого понятия: 
утверждение исследователей, которые сочета-
ют конституционные права с их закреплени-
ем в Основном законе государства, и научное 
толкование, при котором не делается привяз-
ки к нормативной составляющей.
Автор статьи такие разнотолки 

связывает с трактовкой правовой природы 
конституционных прав и свобод. Если их пра-
вовую сущность определять исключительно 
как таковую, что непосредственно связана с 
Конституцией как центральным, ключевым 
источником права в государстве, то толь-
ко  права, содержащие этот источник, будут 
определяться конституционными. Однако, 
если отойти от нормативного понимания 
конституционализма путем его широкого по-
нимания как верховенства права во всех сферах 
общественной жизни, то и можно считать, 
что все права, гарантируемые государством, 
должны быть конституционными.
Современный механизм гарантирования 

конституционных прав и свобод включает 
двухуровневость обеспечения - национальный 
и международный уровень. Первичным и 
обязательным является национальный ме-

 ÆÀÐÎÂÑÜÊÀ ²ðèíà Ìèðîñëàâ³âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
ïðîôåñîð êàôåäðè òåîð³¿ òà ô³ëîñîô³¿ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíîãî òà ì³æíàðîäíîãî 
ïðàâà Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà»

ÓÄÊ 342.7 (477)
 ÊÎÂÀËÅÍÊÎ Àíàòîë³é Àíàòîë³éîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
ïðîôåñîð êàôåäðè ïóáë³÷íî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í Êè¿âñüêîãî ì³æíàðîäíîãî 
óí³âåðñèòåòó

ORCID: 0000-0003-3805-0989 
DOI 10.32782/NP.2021.1.3

ханизм защиты, наряду с этим существует 
наднациональный, то есть международный 
механизм. Важно понимать, что такая 
система не имеет однослойной плоскости, 
наоборот - уровни всегда должны быть 
соблюдены. Субсидиарность обеспечения 
конституционных прав человека означает, 
что это прежде всего задача государства за-
щищать основные права. Европейский и 
международный уровень занимает второе 
место, если первый не справился со своей за-
дачей, оказался неэффективным.
Ключевые слова: права человека, 

конституционные права человека, конститу-
ционализм, обеспечение, гарантии прав чело-
века, субсидиарности.

Постановка проблеми
Питання прав та свобод людини та 

громадянина в сучасному глобалізаційно-
му суспільстві та при визнаній державній 
ідеології верховенства права має особли-
во вагоме значення. Нормотворча, право-
реалізаційна та правотлумачна діяльність 
у національних державах повинна мати 
гуманістичний характер, відображати за-
конні інтереси людини як ціннісні право-
ві категорії. Вагомо відзначити, що пра-
ва та свободи не можуть мати належного 
праксіологічного вияву, якщо, окрім нор-
мативного закріплення, не міститимуть 
комплексного механізму їх гарантування. 
Конституційні права та свободи люди-

ни зазвичай закріплені в Основному зако-
ні чи низці законодавчих актів. Для функ-
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ціонування правової системи це має суттє-
ве значення, оскільки визначено ключові 
цінності державного та суспільного життя. 
Для їх непорушності та дієвості діє комп-
лекс гарантій, зазвичай не тільки право-
вих. До них відносяться також політичні, 
економічні, ідеологічні гарантії також. 
Тому актуальним питанням є досліджен-
ня комплексного розуміння конституцій-
них прав людини в сучасних умовах роз-
витку державності цивілізованих народів. 
Вагомим також є аналіз комплексного ме-
ханізму гарантування цих прав як на пер-
винному рівні, так і міжнародному. 

Стан дослідження
Питання конституціоналізму, так як 

і прав і свобод людини, розглядаєть-
ся в наукових джерелах доволі широко 
представниками як теоретичного пра-
вознавства, так і науковцями галузевого 
юридичного спрямування. З поміж них 
помітними є доробки таких науковців, 
як Ю. Бисаги, Д. Бєлова, Т. Міхайліної,-
Н. Сердюк, Н. Шаптала та інших. Проте 
сучасне право розвивається відповідно до 
зміни суспільних запитів та соціальної ре-
альності, тому проблема взаємодії різних 
рівнів гарантування прав залишається до-
сить актуальною.

Метою статті є аналіз проблематики 
субсидіарності гарантування конституцій-
них права людини і громадянина в право-
вій державі. 

Виклад основних положень
Аналіз сучасних досліджень щодо розу-

міння конституційних прав дав нам мож-
ливість виокремити дві групи наукового 
розуміння цього поняття.
До першої групи ми віднесли твер-

дження дослідників, які поєднують кон-
ституційні права з їх закріпленням в Осно-
вному законі держави. Так, І.Б. Пробко 
визначає їх як гарантовані Конституцією 
та державою вид і міру можливої поведін-
ки людини і громадянина в суспільстві та 
державі з метою задоволення своїх жит-
тєво важливих матеріальних і духовних 
інтересів, закріплених у Конституції та 

інших нормативно-правових актах [1, 
с. 87].
Друга група авторів розуміє їх ширше 

та не робить прив’язки до нормативної 
складової. Для прикладу, Н. Шаптали та 
Г. Задорожня визначають, що «конститу-
ційні права – це гарантована законом міра 
свободи особи та її можливість вільно ді-
яти, самостійно обирати вид і міру власної 
поведінки з метою задоволення матеріаль-
них і духовних потреб через користування 
надбаннями та благами суспільства і дер-
жави в межах, визначених національним і 
міжнародним законодавством» [2, с. 198]. 
Таке різнотлумачення пов’язане з 

трактуванням правової природи консти-
туційних прав та свобод. Якщо їх правову 
сутність визначати тільки як таку, що без-
посередньо пов’язана з Конституцією як 
центральним, ключовим джерелом права 
у державі, то тільки ті права, що містять 
це джерело, будуть визначатися консти-
туційними. Проте, якщо відійти від нор-
мативного розуміння конституціоналізму 
шляхом його широкого розуміння як вер-
ховенства права у всіх сферах суспільного 
життя, то й можна вважати, що всі права, 
що гарантуються державою, мають бути 
конституційними. 
Основні права людини в зарубіжній 

літературі прийнято класифікуються від-
повідно до відмінностей між публічним 
та приватним правом. Публічне право 
включає серед своїх зобов’язань загаль-
ноправові права людини, які були роз-
роблені законодавчими органами і спря-
мовані до уряду. Як вказує А. Барак, «це 
основні права «які не вписані в книгу», а 
навпаки, безпосередньо виникають у на-
ших держав з природи волелюбної демо-
кратії»[3, c.222]. До них серед іншого від-
носять право на людську гідність, свободу 
окупації, свободу вираження поглядів та 
свободу пересування. Поряд з цим з роз-
витком суспільства компетентні органи 
визнали права людини в приватному пра-
ві. Ці права орієнтовані на інші приватні 
сторони, і вони включають, серед іншо-
го, свободу власності, право на ім’я, право 
на приватність. 
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Сучасна система механізму захисту 
прав людини передбачає дієву комплек-
сну систему. Як вказує Дж. Нейман, «у на-
шому багатошаровому правовому порядку 
права людини захищаються на двох рів-
нях» [4]. Вказане розуміється як первин-
ний обов’язковий національний механізм 
захисту, поряд з цим існує наднаціональ-
ний, тобто міжнародний механізм. Важли-
во розуміти, що така система не має одно-
шарової площини, навпаки – рівневість 
завжди має бути дотримана. 
Національні конституції завжди місти-

ли значну кількість положень про основні 
права. Однак міжнародний та регіональ-
ний захист прав людини - явище віднос-
но недавнє. Воно бере свій початок після 
1945 року, але різко розкинувся за останні 
кілька десятиліть як у загальних догово-
рах та конвенціях на рівні ООН та ЄС, 
так і в більш конкретних договорах про 
катування, дискримінацію, права дітей, 
гендерну рівність, національні меншини 
тощо. 

«Європейська система захисту прав 
людини охоплює два різновиди міжнарод-
но-правових засобів: міжнародно-правові 
акти (документи) та міжнародні органи, 
які здійснюють захист цих прав. У першій 
групі найважливіше значення має Євро-
пейська конвенція про захист прав люди-
ни і основоположних свобод, прийнята у 
1950 р., що є першим регіональним між-
народним договором Ради Європи у сфері 
захисту прав людини, який закріпив най-
більш ефективний та найбільш популяр-
ний механізм захисту прав людини в Єв-
ропі, а також протоколи до неї. Основним 
міжнародним органом у європейській 
системі захисту прав людини вважається 
Європейський суд з прав людини. З роз-
витком Ради Європи та системи захисту 
прав людини під її егідою, а також з по-
глибленням діяльності ЄСПЛ на перший 
план у досягненні цілей Конвенції поча-
ли виходити рішення цього Суду, право-
ві принципи та стандарти, вироблені ним 
на основі зазначеної Конвенції. Рішення 
ЄСПЛ відіграють важливу роль у форму-
ванні й розвитку механізмів захисту прав 
людини» [5, c. 297]. Тобто ми можемо вка-

зувати, що вищий міжнародний рівень на 
сьогодні також містить не тільки норма-
тивні, але й інституційні гарантії забезпе-
чення конституційних прав та свобод. 
Як правило, відносини між первинним 

і вторинним рівнем захисту характеризу-
ються не конфліктом, а скоріше доповне-
нням, оскільки передбачає як взаємодію 
так і консенснустність. 
Міжнародні та європейські конвенції 

з прав людини не створювалися у проти-
дію юридичним національним гарантіям. 
Вони спираються на конституції різних 
держав, оскільки жодним чином не мали 
наміру замінити національний захист кон-
ституції, не кажучи вже про те, щоб скасу-
вати їх. Ключовими термінами, які вико-
ристовувались з самого початку, були «мі-
німальний стандарт» та «субсидіарність», 
і з часом практика Європейського суду 
з прав людини почала говорити про по-
шук «спільної європейської бази » та «на-
ціональної свободи розсуду». Кожен із цих 
термінів стосується національної відпові-
дальності за захист основних прав [6].
Субсидіарність означає, що це перш 

за все завдання держави захищати осно-
вні права. Європейський та міжнародний 
рівень посідає друге місце, якщо перший 
не впорався із своїм завданням, виявився 
неефективним. І це достатньо репрезен-
тативно демонструє наша держава. Як 
вказує Ю. Чеботарьова, «за відсутності ді-
євого механізму, за допомогою якого влас-
не будуть реалізовуватись права людини, 
задекларовані в Конституції, неможливо 
надати і гарантії дотримання таких прав, 
про що нам не втомлюється вказувати 
Рада Європи» [7, с. 64].

 Перш ніж подавати скаргу до будь-
якого міжнародного органу, слід вичер-
пати внутрішні засоби правового захис-
ту. Національні держави повинні пер-
шими забезпечити захист. Вони можуть 
робити це, виходячи зі своїх конститу-
цій. Європейський суд з прав людини не 
вимагає, щоб держави включали Євро-
пейську конвенцію з прав людини у свій 
власний правовий порядок, щоб надати їм 
пряму дію. Вони можуть виконувати свої 
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договірні зобов’язання, застосовуючи кон-
ституційні положення.
Проте повної гармонії досягти на-

ціональний і міжнародний механізм не 
може. Прикладом може слугувати гучна 
політична справа сьогодення щодо росій-
ського опозиціонера О. Навального. Єв-
ропейський суд з прав людини 17 лютого 
2021 року звернувся з вимогою до влади 
негайно звільнити опозиціонера зі слід-
чого ізолятора. Як наголошується в доку-
менті, палата з семи суддів при ухваленні 
рішення керувалася правилом 39 Регла-
менту ЄСПЛ, яке «наділяє суд повно-
важеннями вказувати сторонам процесу 
на обов’язкові забезпечувальні заходи».-
У такому випадку звільнення Навального 
необхідно для «належного ведення роз-
гляду».
Органи публічної влади Російської Фе-

дерації категорично не згідні з всіма над-
національними органами. Вони оцінили 
таку вимогу, як необґрунтоване і грубе 
втручання в роботу судової системи су-
веренної держави, певним переходом за 
«червону лінію». Також зазначили, що 
ЄСПЛ не може заміщати національний 
суд, скасовувати або змінювати його рі-
шення. Крім того, забезпечувальні захо-
ди не передбачені Конвенцією про захист 
прав людини і виконуються лише з «до-
брої волі» держав [8].

Висновок
У загальнотеоретичній та конституцій-

ній доктрині не існує єдиного розуміння 
поняття конституційних прав та свобод 
людини. Аналіз сучасних досліджень щодо 
розуміння конституційних прав дав нам 
можливість виокремити дві групи науко-
вого розуміння цього поняття: тверджен-
ня дослідників, які поєднують конститу-
ційні права з їх закріпленням в Основно-
му законі держави та наукове тлумачення, 
при якому не робиться прив’язки до нор-
мативної складової.
Сучасний механізм гарантування кон-

ституційних прав та свобод включає дво-
рівневість гарантування – національний 
та міжнародний рівень. Первинним і 

обов’язковим є національний механізм за-
хисту, поряд з цим існує наднаціональний, 
тобто міжнародний механізм. Важливо 
розуміти, що така система не має одноша-
рової площини, навпаки – рівневість за-
вжди має бути дотримана. Субсидіарність 
гарантування конституційних прав люди-
ни означає, що це перш за все завдання 
держави захищати основні права. Євро-
пейський та міжнародний рівень посідає 
друге місце, якщо перший не впорався із 
своїм завданням, виявився неефективним. 
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SUMMARY 
The article is devoted to the issue of scientifi c 

understanding of constitutional human rights and 
the mechanism of their guarantee.

It is determined that in the general theoretical 
and constitutional doctrine there is no single 
understanding of the concept of constitutional 
human rights and freedoms. Analysis of modern 
research on the understanding of constitutional 
rights has given us the opportunity to distinguish 
two groups of scientifi c understanding of this 
concept: the statements of researchers who combine 
constitutional rights with their enshrinement in the 
Basic Law and scientifi c interpretation that does not 
link to the normative component.

The author of the article connects this 
interpretation with the interpretation of the legal 
nature of constitutional rights and freedoms. If 
their legal essence is defi ned exclusively as those that 
are directly related to the Constitution as a central, 
key source of law in the state, then only those rights 
that contain this source will be determined by the 
constitutional. However, if we move away from the 
normative understanding of constitutionalism by its 
broad understanding as the rule of law in all spheres 
of public life, then we can assume that all rights 
guaranteed by the state must be constitutional.

The modern mechanism of guaranteeing 
constitutional rights and freedoms includes two levels 
of guarantee - national and international level. 
The primary and mandatory national protection 
mechanism, along with there is a supranational, 
ie international mechanism. It is important to 
understand that such a system does not have a 
single-layer plane, on the contrary - equality must 
always be observed. The subsidiarity of guaranteeing 
constitutional human rights means that it is fi rst and 
foremost the task of the state to protect fundamental 
rights. The European and international level is in 
second place, if the fi rst did not cope with its task, 
proved ineffective.

Key words: human rights, constitutional human 
rights, constitutionalism, guarantee, guarantees of 
human rights, subsidiarity.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена питанню наукового 

розуміння конституційних прав людини та 
механізму їх гарантування. 
Визначено, що в загальнотеоретичній та 

конституційній доктрині не існує єдиного ро-
зуміння поняття конституційних прав та 
свобод людини. Аналіз сучасних досліджень 
щодо розуміння конституційних прав дав 
нам можливість виокремити дві групи на-
укового розуміння цього поняття: тверджен-
ня дослідників, які поєднують конституційні 
права з їх закріпленням в Основному законі 
держави, та наукове тлумачення, при якому 
не робиться прив’язки до нормативної скла-
дової.
Автор статті таке різнотлумачення 

пов’язує з трактуванням правової природи 
конституційних прав та свобод. Якщо їх пра-
вову сутність визначати тільки як таких, 
що безпосередньо пов’язана з Конституцією 
як центральним, ключовим джерелом права 
у державі, то тільки ті права, що містять це 
джерело, будуть визначатися конституцій-
ними. Проте, якщо відійти від нормативного 
розуміння конституціоналізму шляхом його 
широкого розуміння як верховенства права 
у всіх сферах суспільного життя, то й мож-
на вважати, що всі права, що гарантуються 
державою, мають бути конституційними. 
Сучасний механізм гарантування кон-

ституційних прав та свобод включає дворівне-
вість гарантування – національний та між-
народний рівень. Первинним і обов’язковим є 
національний механізм захисту, поряд з цим 
існує наднаціональний, тобто міжнародний 
механізм. Важливо розуміти, що така систе-
ма не має одношарової площини, навпаки – 
рівневість завжди має бути дотримана. Суб-
сидіарність гарантування конституційних 
прав людини означає, що це перш за все за-
вдання держави захищати основні права. Єв-
ропейський та міжнародний рівень посідає 
друге місце, якщо перший не впорався із своїм 
завданням, виявився неефективним. 
Ключові слова: права людини, консти-

туційні права людини, конституціоналізм, 
гарантування, гарантії прав людини, субси-
діарність. 
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ÏÐÀÂÀ ² ÑÂÎÁÎÄÈ ËÞÄÈÍÈ ßÊ ÎÑÍÎÂÀ 
ÅÔÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÔÓÍÊÖ²ÎÍÓÂÀÍÍß 

ÎÐÃÀÍ²Â ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß

Статья посвящена исследованию особенно-
стей правовой природы института прав и свобод 
человека как основы эффективного функциони-
рования публичного управления. Проанализиро-
ваны научные подходы отечественных и зару-
бежных ученых относительно правовой природы 
института прав и свобод человека в контексте 
современных трансформационных изменений. 
Обосновано, что низкий уровень экономического 
развития, нестабильность в социально-поли-
тической и правовой сфере, отсутствие эффек-
тивных форм правового воспитания граждан 
обусловили то, что население нашего государства 
практически не знает своих прав, не умеет их 
использовать и не требует от окружающих и го-
сударства их уважения и соблюдение. Доказано, 
что потенциал прав и свобод человека может 
быть реализован только тогда, когда для этого 
существуют необходимые условия политического, 
экономического, нравственного, организационно-
го и иного порядка.

 Ключевые слова: государство, права человека, 
свободы человека, публичное управление, демокра-
тия, юридические гарантии, законодательство.
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Ліберальна демократія гарантує громадя-
нам низку прав і свобод, а також забезпечує їх 
безперервність. Поняття прав і свобод люди-
ни, знання джерел та сфер їх функціонування 
є необхідною умовою вивчення предмету та 
його ефективності. 
У сучасній літературі з цього питання не-

має однорідності поглядів при визначенні 
термінології визначень. Динаміка правово-
го захисту процесів реалізації прав людини 
може спостерігатися як при розширенні ка-
талогу прав людини у міжнародному та на-
ціональному середовищі, так і при створенні 
нових методів та інструментів їх дотримання.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Окремі аспекти проблеми було висвітлено 
у працях С. Алексєєва, В. Бабаєва, В. Вене-
діктова, Г. Гончарової, Д. Єрмоленко, Р. Кон-
дратьєва, В. Корельського, Л. Лазора, П. Пи-
липенка, В. Прокопенка, В. Перевалова, 
О. Процевського, П. Рабіновича, В. Ротаня, 
В. Селіванова, О. Скакун, В. Тація, Ю. Тоди-
ки, Н. Хуторяна, М. Хавронюка та інших. 
Теоретичним підґрунтям дослідження 

також стали праці відомих українських уче-
них, з-поміж яких О. Балинська, Н. Бортник, 
Т. Гарасимів, І. Жаровська, Р. Ігонін, М. Кель-
ман, В. Ковальчук, І. Личенко, Л. Луць, 
В. Макарчук, М. Никифорак, В. Ортинський, 
О. Остапенко, Б. Стецюк, С. Сливка, А. Суб-
бот, Ю. Тихомиров, Ю. Шемшученко та інші.
Тим не менше, більшість праць вітчизня-

них і зарубіжних eчених та практиків присвя-

Постановка проблеми
Права і свободи людини є невід’ємним і 

природним наслідком гідності людської осо-
бистості, що випливає з самого факту “бути 
людиною”. Держава, як гарант безпеки, 
зобов’язана поважати права, свободи та гід-
ність кожної людини та захищати їх дотри-
мання через інтегровану систему захисту прав 
людини. 
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чено дослідженню переважно конституцій-
но-правових аспектів регулювання інституту 
прав та свобод людини. У той же час пробле-
ма забезпечення прав і свобод людини в кон-
тексті реалізації публічного управління є над-
звичайно актуальною і зумовила вибір даної 
теми дослідження.
Метою цього дослідження є формулюван-

ня авторських підходів щодо розуміння пра-
вової природи прав і свобод людини в кон-
тексті розбудови в Україні громадянського 
суспільства та правової держави.

Виклад основних положень
Важливим компонентом будь-якої право-

вої системи є інститут прав і свобод людини. 
Це складне і багатогранне поняття виражає 
не потенційні, а реальні можливості його 
власника, закріплені конституцією держави 
та іншими нормативними актами. З огляду на 
це, питання про єдність прав і свобод людини 
і громадянина у демократичному суспільстві 
нині набуває все більшої актуальності в юри-
дичній літературі і підлягає більш широкому 
дослідженню.
Як наслідок, курс на створення правової 

держави, на утвердження демократичних 
принципів управління суспільством немис-
лимий без визнання Україною прав і свобод 
людини. У силу багатьох причин проблема 
прав людини в нашій країні, на жаль, не була 
домінуючою. 
Низький рівень економічного розвитку, 

нестабільність в соціально-політичній і право-
вій сфері, відсутність ефективних форм пра-
вового виховання громадян зумовили те, що 
населення нашої держави практично не знає 
своїх прав, не вміє їх використовувати і не ви-
магає від оточення і держави їх поваги і до-
тримання.
Права і свободи людини – одне з наймо-

лодших понять у словнику політики та сус-
пільства. Однак вони певний час були унікаль-
ною соціально-політичною цінністю. Вони 
стали важливим критерієм оцінки діяльності 
влади і навіть конституції та законодавчих по-
ложень. Права людини виправдовують опо-
зиційні та революційні рухи. Права і свободи 
людини є програмною метою урядів. Вони є 
важливим елементом міжнародної політики.

Права і свободи людини – це універсаль-
ні моральні права основного характеру, що 
належать кожній людині в її контактах з дер-
жавою. Концепція прав і свобод людини базу-
ється на трьох тезах: 
по-перше,  вся влада обмежена; 
по-друге, кожна людина має сферу ав-

тономії, до якої жоден орган влади не має до-
ступу; 
по-третє, кожна людина може вимага-

ти, щоб держава захищала свої права.
Не існує єдиного визначення прав люди-

ни. Енциклопедія міжнародного публічного 
права, розроблена групою авторів з різних 
країн, визначає права людини як “ці свободи, 
заходи захисту та переваги, які слід поважати 
як права, відповідно до сучасних свобод, усі 
люди повинні мати можливість вимагати від 
суспільства, у якому вони живуть” [1].

 У цьому визначенні основний акцент ро-
бився на моральному праві вимагати, щоб сус-
пільство поважало права людини. 
Видатний американський конституційний 

юрист Луї Хенкін представив кілька додатко-
вих умов прав людини. Науковець вважає, 
що “це права осіб, які живуть у суспільстві, 
що зобов’язує товариства виконувати свої ви-
моги, що випливають із цих прав. Вони уні-
версальні і належать усім людям, що живуть у 
кожному суспільстві. Вони також мають осно-
вний характер, тобто їх не потрібно обґрун-
товувати посиланням на будь-які інші права. 
Проте, це не означає, що права людини є аб-
солютними; вони можуть бути обмежені, але 
лише у виняткових випадках, які передбачені 
заздалегідь та відповідно до визнаних проце-
дур та не на будь-який розсуд” [2].
Права людини належать до категорії мо-

ральних законів. Тим не менше вони дещо 
відрізняються від інших таких законів. Мо-
ральний закон може бути приєднаний до 
окремої людини через його досягнення чи 
його становище в суспільстві. Навпаки, права 
людини є універсальними, належать усім лю-
дям у будь-яких ситуаціях і незалежно від со-
ціального становища. 
Хоча деякі моральні закони можна при-

дбати, права людини є природними, тобто 
вони належать кожній людині як такій: кожна 
людина народжується наділеною цими пра-
вами. Права людини також не підлягають пе-
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редачі, що означає, що особи не можуть бути 
позбавлені цих прав і що людина не може до-
бровільно віддавати ці права державі.
Основна відмінність прав людини від ін-

ших загальнолюдських моральних законів 
– це їх виправдання. Права людини, будучи 
основними правами, є привілейованою кате-
горією загальнолюдських моральних законів. 
Їх особливість полягає в тому, що вони не по-
требують ніякого обґрунтування. Вони нале-
жать кожному індивіду як людині, яка є час-
тиною нашого людства. 
Досить посилатися на той факт, що істо-

та є людиною, щоб виправдати свої вимоги 
до прав, що випливають із цих прав. Їх фун-
даментальна і притаманна природа полягає 
саме в тому, що вони не потребують обґрун-
тування; виправдання вимагають відхилення 
від цих прав.
Однак особливого захисту прав людини 

немає, оскільки не потрібно мотивувати при-
чини. У разі їх порушення можна посилати-
ся – як у випадку порушення всіх інших мо-
ральних законів – на совість, звичаї, почуття 
справедливості, громадську думку та подібні 
загальні, але не дуже оперативні поняття. 
Для забезпечення кращого захисту прав 

людини існує тенденція до інституціоналізації 
їх у позитивному праві. Однак інституціона-
лізація сама по собі не може надати деяким 
правам характер прав людини; вони вже по-
винні бути основними моральними законами. 
Позитивний закон не створює прав людини, 
він їх підтверджує, максимум. Права людини 
– це лише ті права, які, незалежно від їх визна-
ння позитивним правом, є невідчужуваними 
моральними законами базового та універсаль-
ного характеру.

Загальна декларація прав людини 1948 р. 
визнала права людини такими моральними 
правами, які мають усі люди і які повинні 
мати усі люди. Зусилля, що вживаються до і 
після її прийняття, спрямовані на забезпечен-
ня механізмів захисту прав як зобов’язальних 
пактів міжнародного права, так і національ-
ного права – призводять до перенесення прав 
людини із сфери обов’язку в сферу правової 
реальності, щоб вони були як моральним, так 
і позитивним законом, щоб вони могли одно-
часно користуватися владою сили і справед-
ливості.

Здатність відстоювати права є найважли-
вішим аспектом прав людини. Права людини 
– це не лише високі ідеали чи прагнення, але 
й удосконалення, що лежать в основі претен-
зій. Людина без прав може запитати, клопо-
тати або просити тих, хто має владу над ним.
Перші кроки у визнанні державою прав і 

свобод людини і громадянина були зроблені 
Україною в 1990 році, коли була прийнята Де-
кларація про державний суверенітет України, 
у якій зафіксовано положення про те, що всім 
громадянам Української РСР гарантуються 
права і свободи, які передбачені Конституці-
єю Української РСР і нормами міжнародного 
права, визнаними Українською РСР. У Кон-
ституції України 1996 р. закріплено багато 
положень, що містяться в Європейській кон-
венції з прав людини та інших міжнародних 
документах [3;4].
Побудова правової держави передбачає 

створення такого громадського союзу, який, 
ґрунтуючись на праві і законі, встановлює 
правильні і гуманні взаємини між органами 
державної влади і особою. Однак у прагненні 
створити таку державу і визнання міжнарод-
них стандартів до вирішення проблеми забез-
печення реалізації громадянами своїх прав і 
свобод дуже велика дистанція. Невід’ємною 
складовою такого забезпечення є налагодже-
ний соціально-правовий механізм захисту 
громадян від порушень їх прав і свобод.
Тим не менше, слід констатувати, що ба-

гато із задекларованих у Конституції України 
фундаментальних прав і свобод потребують 
співпраці та активної участі держави, у ціло-
му, та органів публічної влади у забезпеченні 
їх реалізації та дотримання, а саме: до таких 
слід віднести право на участь в управлінні 
державними справами, у всеукраїнському та 
місцевих референдумах, право на справедли-
вий судовий розгляд, право на освіту, працю, 
охорону здоров’я тощо. 
Особливої актуальності це набуває за умов, 

коли держава в сучасному суспільстві володіє 
монополією на репрезентацію та захист пу-
блічних інтересів, тому що виступає від імені 
всього суспільства та діє на благо останнього. 
Однак, будь-яке монопольне становище при-
зводить до свавілля та різноманітних зловжи-
вань, і все це може відбуватися під прикриттям 
забезпечення пріоритету загальносуспільних 



27

Çàãóðñüêèé Î.Á. - Ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ÿê îñíîâà åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ...

інтересів, що призводить до звуження, а то 
й нехтування правами і свободами людини.-
І саме для того, щоб запобігти такому свавіл-
лю, з боку держави має бути встановлений 
ефективний контроль.
Більше того, права індивіда повинні бути 

захищені від свавільних дій влади незалежно 
від того, за згодою чи без згоди громадян ця 
влада здійснюється. Права і свободи кожної 
окремої людини одночасно є і виправданням 
для державної влади, і межами її виконання. 
У якості вимог, які людина або громадянин 
може пред’явити органам держави, ці основні 
права і свободи, що належать кожному, хто 
вступає у стосунки з державною владою, до-
зволяють зберегти ці межі. При цьому дер-
жава повинна діяти у відповідності до засад 
верховенства права і справедливості [5, с. 10].
О.В. Чернецька зауважує про те, що “для 

сучасного стану державно-правової дійсності 
характерним є підготовка нового проєкту 
Конституції України, то внесення змін до 
другого розділу Конституції України “Права, 
свободи та обов’язки людини і громадянина” 
має базуватися на загальновизнаній системі 
цінностей та пов’язаних з ними уявлень, по-
глядів та принципів про місце та роль прав 
людини в суспільстві та державі [6, с. 89].
Права людини можуть виконувати три 

функції:
1) захист свободи індивіда від його пору-

шення з боку держави, 
2) необхідність створення державою 

можливості здійснення прав особи,
3) захист прав і свобод індивіда від пору-

шень з боку інших осіб.
Говорячи про першу функцію прав люди-

ни, можна загалом сказати, що права людини 
відіграють роль щита, який повинен захища-
ти людину, а особливо їх свободу, від держави. 
Суть держави – це влада, незалежно від того, 
чи це влада для самої влади (правлячої особи 
чи групи), чи призначена вона для виконання 
таких завдань, як забезпечення внутрішньої 
та зовнішньої безпеки держави чи реалізація 
загального блага чи досягнення інших цілей 
організованої громади, в державі.
Держава, виконуючи свої завдання, вико-

ристовує вибрану камеру. Суть його полягає 
у можливості використання примусу. Навіть 
ідеальна і найправедніша держава незрівнян-

но сильніша за індивіда, зобов’язаного підко-
рятися державі та закону, який вона видає. 
Однак примусовою силою можна зловживати. 
Коли держава виступає арбітром, існує мож-
ливість будь-яких рішень, прийнятих її поса-
довою особою. 
Більше того, державні рішення приймають 

конкретні люди, які можуть керуватися власни-
ми інтересами, люди, яким важко не впливати 
на власні суб’єктивні судження, забобони та 
емоції. Вони можуть неправильно використову-
вати або зловживати своєю владою. Тому вини-
кає необхідність захищати особу від держави та 
людей, які здійснюють владу від її імені.
Розглядаючи визначення понять “права” і 

“свободи”, слід мати на увазі, що ці поняття 
за час свого існування зазнали значних змін. 
Серед безлічі різних формулювань найбільш 
прийнятною може бути інша: право – це сис-
тема загальнообов’язкових, встановлених у 
законі норм, принципів і нормативних уста-
новок, що виражають міру свободи і відпові-
дальності в суспільстві і які виступають регу-
лятором суспільних відносин. 
У широкому сенсі права людини є вихід-

ними і не обмежуються якимось певним ко-
лом людей, а поширюються на будь-яку лю-
дину, незалежно від того, є він громадянином 
держави, в якій живе, чи ні. Однак застосу-
вання терміна “права людини” в одній зв’язці 
з терміном “права громадянина” тягне за со-
бою змішання цих двох далеко не тотожних 
понять.
У науковій літературі і на практиці анало-

гічна тенденція спостерігається і при аналізі 
застосування термінів “права” і “свободи”. Як 
правило, вони вживаються в одному контек-
сті, що створює враження їх ідентичності. Роз-
межування між правами і свободами провести 
досить важко, оскільки нерідко всю сферу по-
літичних прав з чітко визначеними правомоч-
ностями також називають свободою.
Захист особи від небезпеки зловживання 

владою може мати різні форми. Один з них – 
обмеження можливості втручання держави та 
посадових осіб у певні сфери людського жит-
тя. Цьому служать свободи особистості, такі 
як особиста свобода, свобода совісті та віро-
сповідання, свобода зібрань, свобода асоціа-
цій, свобода пересування та свобода підпри-
ємницької діяльності.
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Свобода – це своєрідний щит, який по-
винен захищати індивіда від незрівнянно 
більшої державної влади. Вона захищає авто-
номію особистості і заважають державі втру-
чатися у сферу індивідуальної свободи. Варто 
додати, що права людини захищають не лише 
зло, яке влада може завдати людям. Вони та-
кож захищають особу від порушень її авто-
номії з боку влади, яка переслідує їх бачення 
загальних благ або цілей державної політики.
Потенціал прав і свобод людини може 

бути реалізований лише тоді, коли для цього 
існують необхідні умови політичного, еконо-
мічного, морального, організаційного та ін-
шого порядку. Процес реалізації прав і сво-
бод регулюється особливим механізмом, який 
включає в себе систему юридичних норм, 
що гарантують правореалізацію, тобто ді-
яльність владних структур і активна поведін-
ка самого індивіда щодо матеріалізації своїх 
суб’єктивних прав, спрямованих на досягнен-
ня закріплених цими правами благ і соціаль-
них цінностей.
Хоча права людини виникли як інстру-

менти захисту від свавілля недемократичних 
сил, вони так само необхідні як у демократич-
ній системі, так і в самодержавній. 
Ще з часів судового процесу над Сократом 

добре відомо, наскільки лицемірна та нечут-
лива демократія може ставитися до меншин 
та дисидентів. Хоча демократія визначає спо-
сіб прийняття соціальних рішень, права лю-
дини встановлюють обмеження для рішень, 
прийнятих усіма органами влади, включаючи 
демократичну владу.

Висновок
Таким чином, законодавство не може за-

довольнити всіх запитів громадян і врахува-
ти різноманіття явищ суспільного життя, які 
впливають на ефективність реалізації ними 
своїх суб’єктивних прав. Більше того, навіть 
регламентовані правові норми не завжди 
реалізовуються в повному обсязі внаслідок 
ослаблення системи гарантій, зловживань з 
боку посадових осіб, інших непрогнозованих 
витрат, тобто маються на увазі такі негативні 
явища, як бюрократичне свавілля, некомпе-
тентність чиновників, міжнаціональні кон-
флікти, безсилля влади, порушення законнос-
ті тощо.

Література
1. Encyclopedia of Public International 

Law. Volume 8: Human Rights and the Individual 
in International Law. International Economic 
Relations. Published under the auspices of the 
Max Planck Institute for Comparative Public Law 
and International Law, under the direction of 
Rudolf Bernhardt. Amsterdam: North Holland 
Publishing Company, 1985. 551 pp. 

2. The Age of Rights. By Louis Henkin. New 
York: Columbia University Press, 1990. 220 p.

3. Декларація про державний суверені-
тет України: Декларація від 16.07.1990 № 55-
XII // База даних “Законодавство України” / 
Верховна Рада України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/55-12 .

4. Конституція України: Закон України 
від 28.06.1996 № 254 к/96-ВР // База даних 
“Законодавство України” / Верховна Рада 
України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80/page 

5. Конституційна держава та права лю-
дини й основоположні свободи: Україна та 
європейський досвід: колект. монографія-
О. М. Ващук та ін.; Закарпат. держ. ун-т. 
Ужгород: Мистецька лінія, 2008. 347 с.

6. Чернецька О.В. Права та свободи 
людини і громадянина як основа функціону-
вання органів публічної влади. Часопис Київ-
ського університету права. № 1. 2014. С. 87-90.

References:
1. Encyclopedia of Public International Law 

. Volume 8: Human Rights and the Individual 
in International Law. International Economic 
Relations. Published under the auspices of the 
Max Planck Institute for Comparative Public Law 
and International Law, under the direction of 
Rudolf Bernhardt. Amsterdam: North Holland 
Publishing Company, 1985. 551 pp. 

2. The Age of Rights. By Louis Henkin. 
New York: Columbia University Press, 1990. 220 
p.

3. Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet 
Ukrainy: Deklaratsiia vid 16.07.1990 № 55-
XII // Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy” / 
Verkhovna Rada Ukrainy. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/55-12 

4. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy 
vid 28.06.1996 № 254 k/96-VR // Baza danykh 



29

Çàãóðñüêèé Î.Á. - Ïðàâà ³ ñâîáîäè ëþäèíè ÿê îñíîâà åôåêòèâíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ...

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню осо-

бливостей правової природи інституту прав 
і свобод людини як основи ефективного функ-
ціонування публічного управління. Проаналі-
зовано наукові підходи вітчизняних та зару-
біжних учених щодо правової природи інсти-
туту прав і свобод людини в контексті сучас-
них трансформаційних змін. Обґрунтовано, 
що низький рівень економічного розвитку, не-
стабільність у соціально-політичній і право-
вій сфері, відсутність ефективних форм пра-
вового виховання громадян зумовили те, що 
населення нашої держави практично не знає 
своїх прав, не вміє їх використовувати і не 
вимагає від оточення і держави їх поваги і 
дотримання. Доведено, що потенціал прав і 
свобод людини може бути реалізований лише 
тоді, коли для цього існують необхідні умови 
політичного, економічного, морального, орга-
нізаційного та іншого порядку.
Ключові слова: держава, права людини, 

свободи людини, публічне управління, демо-
кратія, юридичні гарантії, законодавство.
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Zagurskyy O.B. 
HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS 

AS A BASIS FOR THE EFFECTIVE 
FUNCTIONING OF PUBLIC 

ADMINISTRATION
The article is devoted to the study of the 

peculiarities of the legal nature of the institute 
of human rights and freedoms as a basis for the 
effective functioning of public administration. 
The scientifi c approaches of domestic and 
foreign scientists to the legal nature of the 
institute of human rights and freedoms in the 

context of modern transformational changes are 
analyzed. The author studies the phenomenon of 
the institute of human rights and freedoms, and 
also formulates the author’s approaches to the 
peculiarities of improving effective mechanisms 
for their provision and implementation in the 
context of further implementation of Ukraine’s 
state policy in the fi eld of human rights.

It is substantiated that the low level of 
economic development, instability in the socio-
political and legal sphere, lack of effective forms of 
legal education of citizens have led to the fact that 
the population of our state does not know their 
rights, does not know how to use them and does 
not demand respect from others compliance. It 
is proved that the potential of human rights and 
freedoms can be realized only when there are 
the necessary conditions for political, economic, 
moral, organizational and other order.

It is specifi ed that human rights are only 
those rights which, regardless of their recognition 
as a positive right, are inalienable moral laws of 
basic and universal character.

 It has been established that any monopoly 
position in the fi eld of human rights leads to 
arbitrariness and various abuses, and all this can 
take place under the guise of ensuring the priority 
of public interests, which leads to a narrowing or 
even neglect of human rights and freedoms.

Based on the study, it was concluded that the 
process of realization of rights and freedoms is 
governed by a special mechanism that includes 
a system of legal norms that guarantee law 
enforcement, ie the activities of government 
agencies and the active behavior of the individual 
to materialize their subjective rights. achievement 
of the benefi ts and social values   enshrined in 
these rights.

In addition, regulated legal norms are not 
always fully implemented due to the weakening 
of the system of guarantees, abuse by offi cials, 
and other unforeseen expenses, ie such negative 
phenomena as bureaucratic arbitrariness, 
incompetence of offi cials, interethnic confl icts, 
powerlessness of power, powerlessness of power 
are meant. legality.

Key words: state, human rights, human 
freedoms, public administration, democracy, 
legal guarantees, legislation.
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ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²ß ÏÐÀÂÎÂÈÕ 
ÃÀÐÀÍÒ²É ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÐÀÂ ² ÑÂÎÁÎÄ 
Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ²Â Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті проведено дослідження понят-
тя, змісту та класифікації правових гарантій 
захисту прав і свобод військовослужбовців в 
Україні. В умовах проведення реформування 
Збройних сил України, збройних конфліктів на 
сході України, напруженої ситуації у світі осо-
бливого значення набуває захист прав і свобод 
військовослужбовців, забезпечення гарантій за-
хисту цих прав. Гарантії захисту прав та свобод 
військовослужбовців закріплені в нормативних 
актах держави, міжнародних актах способи, 
засоби, умови реалізації військовослужбовцями 
їхніх прав та свобод. Відповідно до правово-
го статусу військовослужбовців їхні права 
та свободи вирізняються певними особливо-
стями: по-перше, вони визначаються з ура-
хуванням особливостей військової служби й 
військового законодавства; по-друге, права та 
свободи військовослужбовців можуть бути 
обмежені в окремих випадках, які передбачені 
внутрішнім законодавством, міжнародними 
актами та законодавством інших країн (на-
приклад, у здійсненні військової допомоги в рам-
ках міжнародного співробітництва); по-третє, 
права та свободи військовослужбовців мають 
відповідати особливим інтересам держави у 
сфері безпеки й оборони, інтересам військової 
служби тощо. Гарантії захисту прав та сво-
бод військовослужбовців можна класифікувати 
залежно від того, які саме права та свободи 
можуть бути реалізовані за допомогою цих 
гарантій. У статті підтримується висловле-
на в науці думка щодо класифікації гарантій 
захисту прав та свобод військовослужбовців на 
політичні, соціальні, економічні, юридичні, 
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духовні, юридичні тощо. Враховуючи обмеже-
ний обсяг дослідження, у статті було розгляну-
то політичні, економічні й соціальні гарантії 
захисту прав та свобод військовослужбовців, ви-
окремлено труднощі в їхній реалізації.
Ключові слова: військовослужбовці, 

гарантії, захист прав, економічні гарантії, 
політичні гарантії, соціальні гарантії, права, 
свободи.

Вступ
Збройний конфлікт на сході України, 

напружена ситуація у світі спричинили 
здійснення реформування Збройних сил 
України. В умовах його проведення осо-
бливого значення набуває захист прав і 
свобод військовослужбовців, забезпечен-
ня гарантій захисту цих прав. Ці питан-
ня актуальні в багатьох галузях права: 
конституційному, адміністративному, ци-
вільному тощо. Відповідно до ч. 2 ст. 3 
Конституції України, права і свободи лю-
дини та їхні гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави, а їхнє 
утвердження й забезпечення є головним 
обов’язком держави [1]. У ст. 16 Закону 
України «Про Збройні Сили України» за-
конодавець конкретизує положення Осно-
вного Закону й визначає, що «держава 
забезпечує соціальний і правовий захист 
військовослужбовців, резервістів, які ви-
конують обов’язки служби у військовому 
резерві, та військовозобов’язаних, призва-
них на навчальні (або перевірочні) та спе-
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ціальні збори, членів їх сімей, працівників 
Збройних Сил України, а також членів 
сімей військовослужбовців, резервістів та 
військовозобов’язаних, які загинули (по-
мерли), пропали безвісти, стали особами 
з інвалідністю під час виконання службо-
вих обов’язків або постраждали у полоні 
в ході бойових дій (війни), в умовах над-
звичайного стану чи під час виконання 
службових обов’язків за межами України в 
порядку військового співробітництва або у 
складі національного контингенту чи наці-
онального персоналу у міжнародних опе-
раціях з підтримання миру і безпеки» [2]. 
Наведені законодавчі положення, а також 
реалії сучасного світу підтверджують акту-
альність обраної тематики для досліджен-
ня та спонукають на нові наукові пошуки.

Аналіз останніх досліджень                      
і публікацій

Основна проблема полягає в тому, що 
вчені здебільшого досліджують гарантії за-
хисту прав і свобод особи загалом, не ви-
діляючи при цьому особливий статус вій-
ськовослужбовців. Так, І. Й. Магновський 
у своїй дисертаційній роботі «Гарантії 
прав і свобод людини і громадянина в пра-
ві України (теоретико-правовий аспект)» 
здійснив теоретичне дослідження саме га-
рантії прав і свобод людини і громадянина 
в Україні загалом, без виділення спеціаль-
ного статусу окремої категорії осіб – вій-
ськовослужбовців [3]. Конституційно-пра-
вові аспекти забезпечення прав, свобод і 
обов’язків військовослужбовців в Україні 
вивчали: Л. П. Медвідь [4] та В. Й. Па-
шинський [5]. Адміністративно-правове 
регулювання політичних прав військово-
службовців Збройних сил України здій-
снили В. В.Забарський [6], А. М. Синиця 
[7] та С. П. Пасіка [8]. Соціально-правовий 
захист військовослужбовців та членів їхніх 
сімей став предметом розгляду В. І. Кири-
ленка [9]. Одним з останніх досліджень у 
сфері захисту прав та свобод військовос-
лужбовців стала робота Б. М. Шамрая «Га-
рантії прав та свобод військовослужбовців 
в Україні (конституційно-правовий ас-
пект)» [10]. Водночас з урахуванням зміни 
політичної обстановки у світі вказана про-

блематика потребує нового наукового по-
шуку.

Мета роботи полягає у визначенні по-
няття та класифікації правових гарантій 
захисту прав і свобод військовослужбовців 
в Україні.

Виклад основного матеріалу
Поняття «гарантії захисту прав і сво-

бод військовослужбовців» нерозривно 
пов’язано з поняттям «гарантії захис-
ту прав особи і громадянина». Останній 
термін стосується галузі конституційного 
права, оскільки саме в ній надається ви-
значення основних гарантій захисту прав 
особи. Захист і повага до прав і свобод 
людини визначається вченими в галузі 
конституційного права і теорії держави та 
права як один зі складників верховенства 
права. Так, «природні, невід’ємні та невід-
чужувані права і свободи людини набува-
ють вирішального значення у відносинах 
між нею і державною владою. Права і сво-
боди особи, – наголошував один із творців 
доктрини верховенства права А. Дайсі, – є 
основою, а не результатом права країни, а 
правила, що становлять конституційний 
кодекс, є не джерелом, а наслідком прав 
особи» [11, c. 361]. На рівні дисертацій-
них робіт формулюється висновок, що 
конституційні права та свободи людини 
і громадянина – це юридично закріплені 
рівні для всіх людей і гарантовані держа-
вою певні можливості, що необхідні для 
існування та розвитку людини і громадя-
нина [10, c. 72]. Підтримуємо точку зору 
автора щодо визначення конституційних 
прав та свобод людини і громадянина, од-
нак додамо, що їхній зміст не тільки юри-
дично закріплює певні можливості, але й 
створює юридичні гарантії для реалізації 
цих можливостей, зокрема, мова йде про 
гарантії захисту прав і свобод особи. Без 
гарантій права та свободи людини і гро-
мадянина перетворюються на своєрідні 
«заяви про наміри», що не мають ніякої 
цінності ні для особи, ні для суспільства. 
Також особливий акцент слід зробити на 
тому, що права і свободи людини, а та-
кож гарантії їхнього захисту визначають 
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рівень реалізації основного принципу де-
мократичних країн – принципу верховен-
ства права. В аспекті проведеного аналізу 
варто наголосити, що наведені положен-
ня повною мірою застосовуються й до ви-
значення прав та свобод військовослуж-
бовців, а також гарантій їхнього захисту. 
Однак, відповідно до правового статусу 
військовослужбовців, їхні права та свобо-
ди вирізняються певними особливостями: 
по-перше, вони визначаються з урахуван-
ням особливостей військової служби й вій-
ськового законодавства; по-друге, права та 
свободи військовослужбовців можуть бути 
обмежені в окремих випадках, які перед-
бачені внутрішнім законодавством, міжна-
родними актами та законодавством інших 
країн (наприклад, під час здійснення вій-
ськової допомоги в рамках міжнародного 
співробітництва); по-третє, права та сво-
боди військовослужбовців мають відпові-
дати особливим інтересам держави у сфе-
рі безпеки й оборони, інтересам військо-
вої служби тощо. Розглянемо це питання 
більш детально.
Зокрема, В. Й. Пашинський під кон-

ституційними правами та свободами вій-
ськовослужбовців розуміє закріплені в 
Конституції та гарантовані державою 
можливості, які дозволяють обирати вид 
своєї поведінки, користуватися представ-
леними благами для задоволення своїх 
особистих і суспільних потреб та інтересів 
особам, які проходять військову службу [5, 
с. 85]. На думку Б. М. Шамрая, конститу-
ційні права та свободи військовослужбов-
ців – це закріплені в Конституції України, 
законах та інших нормативно-правових 
актах, гарантовані державою юридичні 
можливості осіб, які встановлюються для 
задоволення їхніх особистих і службових 
потреб та інтересів з метою забезпечення 
розвитку суспільства, держави, інших фі-
зичних та юридичних осіб під час прохо-
дження ними військової служби [10, c. 73]. 
Загалом підтримуємо наведені пропозиції 
і наголосимо на тому, що в науці загально-
прийнятою є думка про те, що права і сво-
боди потрібно не тільки закріплювати на 
рівні законодавства, але і створювати умо-
ви, гарантії їхньої реалізації на практиці. 

Без належних гарантій вони залишаються 
правами і свободами на папері.
Якщо із закріпленням прав і свобод 

військовослужбовців «на папері», тобто 
у законодавстві, немає проблем, то із га-
рантіями їхнього захисту виникають певні 
труднощі. На рівні наукових досліджень 
відсутня єдність поглядів щодо визначен-
ня цього терміна. Так, Л. П. Медвідь ви-
значає гарантії захисту конституційних 
прав та свобод військовослужбовців як 
систему умов, способів і засобів, що утво-
рюються і функціюють для належної реа-
лізації, охорони, а в необхідних випадках 
– захисту прав та свобод військовослуж-
бовців, визначених Конституцією, зако-
нодавством України, зокрема військовим 
законодавством [4, с. 202]. Інші науковці 
дещо по-іншому трактують це визначення, 
однак ключовим є те, що майже всі вчені 
визначають гарантії захисту прав та сво-
бод військовослужбовців через такі термі-
ни, як «умови», «засоби», «способи», за до-
помогою яких реалізуються права і свобо-
ди військовослужбовців. Підбиваючи пев-
ний проміжний підсумок, слід зазначити, 
що, на нашу думку, гарантії захисту прав 
та свобод військовослужбовців закріплені 
в нормативних актах держави, міжнарод-
них актах способи, засоби, умови реалі-
зації військовослужбовцями їхніх прав та 
свобод.
Для повного розкриття тематики га-

рантій захисту прав і свобод військово-
службовців в Україні, на наш погляд, не-
обхідно розкрити питання класифікації за-
значених гарантій, оскільки класифікація 
має важливе значення для розуміння га-
рантій, засобів та способів реалізації прав 
та свобод особами. Також зауважимо, що 
гарантії захисту прав та свобод військо-
вослужбовців можна розподілити залежно 
від того, які саме права та свободи можуть 
бути реалізовані за допомогою цих гаран-
тій. На сьогодні в літературі відсутня єд-
ність точок зору щодо класифікації гаран-
тій захисту прав та свобод особи. Так само 
вона відсутня і для класифікації гарантій 
захисту прав і свобод військовослужбов-
ців. Загальноприйнятим є поділ гарантій 
захисту прав та свобод особи на політичні, 
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соціальні, економічні, юридичні, духовні 
тощо. Більшість науковців, класифікуючи 
гарантії захисту прав та свобод людини і 
громадянина, поділяє їх на загальні (або 
загальносоціальні), до яких належать полі-
тичні, економічні, соціальні, духовні, іде-
ологічні, культурні тощо, та спеціальні – 
правові (юридичні). Військовослужбовець, 
як і будь-яка інша особа, користується всі-
ма зазначеними гарантіями, однак є пев-
на особливість, що зумовлена специфікою 
військової служби. Хоча правові (юридич-
ні) гарантії є спеціальними, слід зверну-
ти увагу, що фактично саме за допомогою 
юридичних гарантій відбувається реалі-
зація тих прав і обов’язків, які закріпле-
ні в праві України. Через це можемо ви-
окремити таку точку зору, що закріплен-
ня юридичних гарантій є обов’язковою 
умовою здійснення особою своїх прав та 
реалізації свобод. Юридичні гарантії є 
специфічним правовим засобом забезпе-
чення, реалізації, охорони та захисту прав 
людини і громадянина, першочергового 
значення вони набувають при практичній 
реалізації суб’єктивних прав громадян. 
Тобто юридичні гарантії – це передбачені 
законом спеціальні засоби практичного за-
безпечення прав та свобод людини і гро-
мадянина [10, c. 75].
Що стосується правових гарантій за-

хисту прав та свобод військовослужбов-
ців, як зазначає В. Й. Пашинський, пра-
вові (юридичні) гарантії реалізації прав 
та свобод військовослужбовців – це сукуп-
ність встановлених державою правових 
норм, правових способів і засобів, за до-
помогою яких реалізуються, охороняють-
ся, захищаються права і свободи особи та 
поновлюються порушені права [5, с. 168]. 
Погодимося із наведеним визначенням 
і додамо, що це не тільки засоби і спосо-
би, за допомогою яких реалізуються, охо-
роняються, захищаються права і свободи 
особи, але й ті, за допомогою яких реалізу-
ються, охороняються, захищаються права 
і свободи особи, яка проходить військову 
службу. Таким чином, правові (юридичні) 
гарантії реалізації прав та свобод військо-
вослужбовців включають у себе і спеціаль-
ні гарантії, що пов’язані із проходженням 

особою військової служби, і гарантії, яки-
ми забезпечуються права і свободи будь-
якої особи. На підтвердження того, що 
військовослужбовці користуються тими 
самими правами та гарантіями, як і інші 
особи, слід навести ст. 1-2 Закону Украї-
ни «Про соціальний і правовий захист вій-
ськовослужбовців та членів їх сімей», яка 
має назву «Гарантії соціального і правово-
го захисту військовослужбовців та членів 
їх сімей». У ній зазначено, що «військо-
вослужбовці користуються всіма правами і 
свободами людини та громадянина, гаран-
тіями цих прав і свобод, закріпленими в 
Конституції України та законах України, з 
урахуванням особливостей, встановлених 
цим та іншими законами. У зв’язку з осо-
бливим характером військової служби, яка 
пов’язана із захистом Вітчизни, військо-
вослужбовцям надаються визначені зако-
ном пільги, гарантії та компенсації» [12].
Пропонуємо розглянути більш деталь-

но класифікаційні групи гарантій захисту 
прав та свобод військовослужбовців. По-
перше, політичні гарантії. Слід зазначити, 
що частина політичних гарантій закріпле-
на в Конституції України. Так, у ст. 36 вка-
зано, що «громадяни України мають право 
на свободу об’єднання в політичні партії 
та громадські організації для здійснення й 
захисту своїх прав і свобод та задоволен-
ня політичних, економічних, соціальних, 
культурних та інших інтересів, за винят-
ком обмежень, встановлених законом в 
інтересах національної безпеки та гро-
мадського порядку, охорони здоров’я на-
селення або захисту прав і свобод інших 
людей. Політичні партії в Україні сприя-
ють формуванню і вираженню політичної 
волі громадян, беруть участь у виборах. 
Членами політичних партій можуть бути 
лише громадяни України. Обмеження 
щодо членства у політичних партіях вста-
новлюються тільки цією Конституцією і 
законами України…» [1]. Останнє речен-
ня прямо стосується військовослужбовців. 
Незважаючи на те, що політичні права 
гарантуються і військовослужбовцям, на 
рівні законодавства встановлено обмежен-
ня їхніх політичних прав. Мова йде про 
участь у політичній діяльності, про участь 
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у мітингах, демонстраціях, страйках тощо. 
Згаданим вище Законом України «Про 
соціальний і правовий захист військовос-
лужбовців та членів їх сімей» встановлено, 
що «військовослужбовці мають право ство-
рювати свої громадські об’єднання відпо-
відно до законодавства України. Військо-
вослужбовці не можуть бути членами будь-
яких політичних партій або організацій чи 
рухів. Організація військовослужбовцями 
страйків і участь у їх проведенні не допус-
кається» (ч. 5 ст. 5) [12]. Стаття 17 Закону 
України «Про Збройні Сили України» має 
назву «Обмеження політичної діяльності 
у Збройних Силах України» і закріплює 
такі обмеження: військовослужбовці зупи-
няють членство у політичних партіях та 
професійних спілках на період військової 
служби; військовослужбовці можуть бути 
членами громадських організацій, за ви-
нятком організацій, статутні положення 
яких суперечать засадам діяльності Зброй-
них Сил України, і можуть брати участь у 
їх роботі у вільний від обов’язків військо-
вої служби час, коли вони вважаються та-
кими, що не виконують обов’язків військо-
вої служби [2].
Окрім політичних прав та свобод вій-

ськовослужбовців та гарантій їхнього за-
хисту, окрему групу гарантій становлять 
економічні. Їхнє значення, безумовно, 
зростає в умовах ринкової економіки, 
вони є необхідною передумовою матері-
ального забезпечення особи, яка виконує 
свої професійні обов’язки. Держава гаран-
тує військовослужбовцям достатнє матері-
альне, грошове та інші види забезпечення 
в обсязі, що відповідає умовам військової 
служби, стимулює закріплення кваліфіко-
ваних військових кадрів (ч. 1 ст. 9 Зако-
ну України «Про соціальний і правовий 
захист військовослужбовців та членів їх 
сімей») [12]. Обмежений обсяг досліджен-
ня не дозволяє більш детально розгляну-
ти зміст економічних гарантій. Зазначимо 
лише, що законодавець наділяє громадян 
широким колом економічних прав, проте 
військовослужбовці в силу особливостей 
своєї професійної діяльності обмежені у їх-
ньому здійсненні. Наприклад, військово-
службовцям заборонено займатися під-

приємницькою діяльністю. Зазначимо, що 
в науці пропонується внести зміни до за-
конодавчих положень і закріпити, що «вій-
ськовослужбовцям, крім військовослуж-
бовців строкової військової служби, у віль-
ний від виконання військових обов’язків 
час дозволяється займатись додатковою 
оплачуваною діяльністю з урахуванням 
обмежень, передбачених Законом Украї-
ни «Про запобігання корупції» [10, c. 93].
Окремою групою гарантій захисту 

прав та свобод військовослужбовців є со-
ціальні гарантії. Вони зумовлені характе-
ром покладених на військовослужбовців 
службових обов’язків у зв’язку з виконан-
ням ними державних функцій. У ст. 17 
Конституції України закріплено, що «дер-
жава забезпечує соціальний захист грома-
дян України, які перебувають на службі у 
Збройних Силах України та в інших вій-
ськових формуваннях, а також членів їхніх 
сімей» [1]. Соціальними гарантіями є га-
рантії, які закріплені в законодавстві, умо-
ви, засоби, способи, за допомогою яких ре-
алізуються соціальні права військовослуж-
бовців, зокрема право на відпустки, право 
на охорону здоров’я та медичну допомогу, 
право військовослужбовців та членів їхніх 
сімей на освіту тощо.

Висновки
Обсяг наукової статті не дозволяє здій-

снити глибоке дослідження щодо визна-
чення поняття та класифікації правових 
гарантій захисту прав і свобод військо-
вослужбовців в Україні. Окремі аспекти 
окресленої проблематики стануть предме-
том подальших наукових пошуків. Наразі 
проведене дослідження надає можливість 
зробити такі висновки. В умовах прове-
дення реформування Збройних сил Укра-
їни, збройних конфліктів на сході Украї-
ни, напруженої ситуації у світі особливо-
го значення набуває захист прав і свобод 
військовослужбовців, створення гарантій 
захисту цих прав. Гарантії захисту прав та 
свобод військовослужбовців  закріплені в 
нормативних актах держави, міжнарод-
них актах способи, засоби, умови реалі-
зації військовослужбовцями їхніх прав та 
свобод. Відповідно до правового статусу 
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військовослужбовців, їхні права та свобо-
ди вирізняються певними особливостями: 
по-перше, вони визначаються з урахуван-
ням особливостей військової служби й вій-
ськового законодавства; по-друге, права та 
свободи військовослужбовців можуть бути 
обмежені в окремих випадках, які перед-
бачені внутрішнім законодавством, міжна-
родними актами та законодавством інших 
країн (наприклад, під час здійснення вій-
ськової допомоги в рамках міжнародного 
співробітництва); по-третє, права та сво-
боди військовослужбовців мають відпові-
дати особливим інтересам держави у сфері 
безпеки й оборони, інтересам військової 
служби тощо. Гарантії захисту прав та сво-
бод військовослужбовців можна класифі-
кувати залежно від того, які саме права та 
свободи можуть бути реалізовані за допо-
могою цих гарантій. Ми вважаємо слуш-
ною класифікацію гарантій захисту прав 
та свобод військовослужбовців на політич-
ні, соціальні, економічні, юридичні, духо-
вні, юридичні тощо. Враховуючи обмеже-
ний обсяг дослідження, у статті було роз-
глянуто політичні, економічні й соціальні 
гарантії захисту прав та свобод військово-
службовців, виокремлено труднощі в їхній 
реалізації.

Література
1. Конституція України. Відомості Вер-

ховної Ради України. 1996. № 30, Ст. 141.
2. Про Збройні Сили України: Закон 

України. Відомості Верховної Ради України. 
1992. № 9. Ст.108.

3. Магновський І. Й. Гарантії прав і сво-
бод людини і громадянина в праві України 
(теоретико-правовий аспект): дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.01. Київ, 2003. 221 с.

4. Медвідь Л. П. Права, свободи та 
обов’язки військовослужбовців в Україні: 
конституційно-правові аспекти: дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2016. 249 с.

5. Пашинський В. Й. Конституційно-
правовий статус військовослужбовців в 
Україні: дис. ... канд. юрид.наук: 12.00.02. 
Київ, 2007. 205 с.

6. Забарський В. В. Адміністративно-
правове регулювання політичних прав 
військовослужбовців Збройних Сил Укра-

їни: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
спец. 12.00.07 «Конституційне право; муні-
ципальне право» / Національний авіацій-
ний університет. Київ, 2012. 16 с

7. Синиця А. М. Адміністративно-пра-
вове регулювання у сфері забезпечення 
прав і свобод військовослужбовців: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.07. Харків, 2012. 
220 с.

8. Пасіка С. П. Адміністративно-право-
ве регулювання соціального забезпечення 
військовослужбовців Збройних Сил Украї-
ни: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: спец. 
12.00. 07 «Адміністративне право і процес; 
фінансове право». Запоріжжя, 2011. 20 c

9. Кириленко В. І. Соціально-право-
вий захист військовослужбовців та членів 
їх сімей. Основи законодавства України: 
підручник / за заг. ред. В.І. Кириленка.-
Вінниця: Нова книга, 2002. С. 280–321.

10. Шамрай Б.М. «Гарантії прав та сво-
бод військовослужбовців в Україні (кон-
ституційно-правовий аспект): дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2018. 238 с.

11. Загальна теорія права: підручник 
/ За заг. ред.. М.І. Козюбри. Київ: Ваіте, 
2016. 392 с.

12. Про соціальний і правовий захист 
військовослужбовців та членів їх сімей: За-
кон України від 20.12.1991 № 2011-XII. Ві-
домості Верховної Ради України. 1992. № 15. 
Ст.190.

Kahlynskyi Oleh
Leading Researcher

Ukrainian Research Institute of Special 
Equipment and Forensic Science of the Security 

Service of Ukraine
Pavlenko Viktoriia Leading Researcher
Ukrainian Research Institute of Special 

Equipment and Forensic Science of the Security 
Service of Ukraine

THE CONCEPT AND CLASSIFICA-
TION OF LEGAL GUARANTEES FOR 
THE PROTECTION OF THE RIGHTS 
AND FREEDOMS OF SERVICEMEN IN 

UKRAINE 
The study of the concept, content and 

classifi cation of legal guarantees for the pro-
tection of the rights and freedoms of service-
men in Ukraine allowed drawing the follow-
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ing conclusions. In the context of reforming 
the Armed Forces of Ukraine, armed confl icts 
in eastern Ukraine, and the tense situation 
in the world, the protection of the rights and 
freedoms of servicemen and the provision of 
guarantees for the protection of these rights 
are of particular importance. Guarantees of 
protection of the rights and freedoms of ser-
vicemen are the ways, means, conditions of 
exercise by servicemen of their rights and 
freedoms enshrined in the regulatory acts of 
the state, international acts. According to the 
legal status of servicemen, their rights and 
freedoms are distinguished by certain fea-
tures. First, they are determined taking into 
account the peculiarities of military service 
and military legislation. Second, the rights 
and freedoms of servicemen may be restrict-
ed in certain cases provided for by domestic 
law, international acts and the legislation of 
other countries (for example, in the provi-
sion of military assistance in the framework 

of international cooperation). Third, the 
rights and freedoms of servicemen must meet 
the special interests of the state in the fi eld of 
security and defence, the interests of military 
service, and so on. Guarantees for the protec-
tion of the rights and freedoms of servicemen 
can be classifi ed according to which rights 
and freedoms can be exercised through these 
guarantees. The article supports the opinion 
expressed by scholars on the classifi cation of 
guarantees for the protection of the rights 
and freedoms of servicemen into political, 
social, economic, legal, spiritual, legal, etc. 
Given the limited scope of the study, the ar-
ticle considered the political, economic and 
social guarantees of protection of the rights 
and freedoms of servicemen, covered the dif-
fi culties in their exercise. 

Key words: servicemen, guarantees, pro-
tection of rights, economic guarantees, po-
litical guarantees, social guarantees, rights, 
freedoms.
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 Після Переяславської Ради 1654 року 
частина українських правобережних земель 
підпадала під юрисдикцію московської влади, 
зберігаючи певну автономію. Воєводсько-при-
казна система російської самодержавної ад-
міністрації намагалася поширити свій вплив 
на всі сфери суспільного життя Гетьман-
щини, зокрема, судочинство, яке московська 
влада хотіла повністю поставити під свій 
контроль. 
Фактично на правобережних землях скла-

лося двовладдя - влада гетьмана і влада мос-
ковських воєвод, які очолювали московські 
гарнізони в окремих українських містах на 
Правобережжі та в м. Києві. 
Малоросійському приказу, створеному за 

рішенням царя Олексія Михайловича, були 
підсудні справи, пов’язані із посадовими і служ-
бовими особами, приказ тримав під конт-
ролем і вище судочинство Гетьманщини. 
Проте  в умовах московського контролю і 

обмежень у судовому процесі Гетьманщини в 
другій половні XVII ст. формувалася система 
правового (юридичного)захисту, що є части-
ною історії становлення і розвитку україн-
ської адвокатури. 
Ключові слова: адвокатура, правовий за-

хист, суд, позов. 
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невід’ємним елементом якого є історія роз-
витку української адвокатури. 
Мета і завдання статті полягають у до-

цільності дослідження маловивченої теми 
функціонування правового захисту в Геть-
манщині - державному утворенню на право-
бережних землях України. 

Наукова розробленість правового за-
хисту в судовому процесі має місце в працях 
О.М. Бандурки, В.А. Греченка, К.А. Саф-
роненко, В.М. Єрмолаєва, А.Й. Пашука, 
Н.П. Василенко, М.Є, Скибченко, В.А. Смо-
лія та інших. Вказані вчені зробили зна-
чний внесок в дослідження стану правового 
захисту у судочинстві Гетьманщини, але ви-
вчення історії і теорії Української держави 
потребує більш детального аналізу правово-
го захисту в судочинстві часів Гетьманщини. 

Виклад основного матеріалу
Українська судова система в другій поло-

вині XVII ст. на землях Гетьманщини мала 
розгалужений характер. На території Геть-
манщини одночасно діяла юрисдикція геть-
манів, Малоросійського приказу, полкових 
судів, суди воєвод, козацькі суди, магістер-
ські суди, генеральні суди. 
Малоросійським приказом давалася ква-

ліфікація державним злочинам гетьманів, 
старшини і вищого духовенства, приз спря-
мовував вищі суди в потрібному йому рус-
лі щодо проведення слідств, винесення ви-
років, а часто й сам виступав у ролі другої 
інстанції з кримінальних справ, проводив 

Актуальність дослідження системи 
правового захисту в судовому процесі часів 
Гетьманщини (друга половина XVII ст. - 
XVIIІ ст.) у тому, що цей період є важливим 
моментом у становленні і розвитку історич-
ної традиції українського державотворення, 
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додаткові кримінально-процесуальні дії і 
виносив остаточне рішення, а потім конт-
ролював його виконання. Нерідко зазначе-
на інстанція проводила ці дії без наявності 
апеляційної скарги в ній.1 
Суперечності, які виникали між росій-

ським воєводами і органами гетьмансько-
го управління під час розслідування кри-
мінальних чи інших справ, вирішувалися 
спільними розслідуваннями, що проводи-
лися представниками гетьмана і Малоросій-
ського приказу, результати якого були під-
ставою для винесення рішень вищим геть-
манським судом з цієї справи.
Стосовно справ, що належали до компе-

тенції воєводських суддів України, приказ 
виступав другою і наглядовою інстанцією з 
кримінальних справ, незважаючи на те, що 
справи про викрадення жителів України і 
насильного їх вивезення в Росію розгляда-
лися в першій інстанції. Вироки цих судів, 
після проведення розслідувань Малоросій-
ським приказом часто змінювалися.2 
Під юрисдикцію Малоросійського при-

казу також підпадали справи щодо правопо-
рушень українців на території Росії.3 Спра-
ви про правопорушення з боку представни-
ків російського військово-адміністративного 
апарату, здійснених на території України, 
яка входила до компетенції воєвод, розгля-
далися приказом за російським законодав-
ством, проте бралися до уваги і норми укра-
їнського як матеріального, так і процесуаль-
ного права.4 У 1667 році царською грамотою 
було підтверджено заборону воєводам втру-
чатися і розповсюджувати на право Геть-
манщини російську юрисдикцію, проте її 
вплив уже мав місце при Б. Хмельницькому. 
Це проходило методом перенесення спра-
ви за проханням процесуальної сторони, 
яка була незадоволена вироком козацького 

1 Софроненко К.А. Малороссийский приказ рус-
ского государства второй половині XVII и начала 
XVIII века. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1960.С.68-70.
2 Там само.С.70-73.
3 Окіншевич Л. Лекції з історії українського пра-
ва. Право державне: Доба станового суспільства. 
(На правах рукопису). Мюнхен: Укр. вільний ун-т, 
1947.С.47.
4 Софроненко К.А. Малороссийский приказ рус-
ского государства второй половині XVII и начала 
XVIII века.С.80-82.

суду, у суд воєводи.5 Міста Гетьманщини, які 
володіли магдебурзьким правом, прагнули 
відстояти свою автономію, у тому числі й у 
судовому праві, перед козацькою і старшин-
ською адміністрацією, часто зверталися за 
підтримкою безпосередньо до воєвод і цар-
ського уряду6, що ставало одним із приводів 
посилення обмежень самостійної діяльності 
української правової системи. 
Судова влада в другій половині XVII ст. 

хоча і поєднувалася з адміністративною, а 
керівники місцевих органів влади були одно-
часно й суддями, однак паралельно з ними 
засідали і професійні судді. Призначення в 
судові органи здійснювалося за принципом 
виборності, але не у всіх випадках. Після об-
рання місцевою громадою треба було пройти 
ще затвердження на основі апробації вищої 
влади, тобто гетьмана. Для цього жителі по-
відомляли спеціальним листом, що бажають 
бачити зазначену людину на відповідній по-
саді у судді й просять гетьмана його затвер-
дження, на що він повідомляв своїм універ-
салом про затвердження на цій посаді і на-
казував скласти присягу, як того вимагає за-
кон.7 Така система вибору суддів через загал 
населення проіснувала до 1715 року.
Перед тим, як заступати на посаду, суддя 

складав присягу. Щоправда, на початку іс-
нування судової системи Гетьманщини при-
сягу складали тільки ті особи, які не були 
наділені урядовою владою, а володіли чисто 
правовою компетенцією, тобто були тільки 
суддями. 
У період гетьманування Б. Хмельниць-

кого в Україні фактично існувало водночас 
три посади генеральних суддів. Формально 
судді мали рівні повноваження. У дійснос-
ті їх становище різнилося — один із суддів 
підпорядковувався іншому. Це залежало від 
їх взаємовідносин з гетьманом, походжен-
ня, віку, терміну перебування на посаді та 
інших чинників.
5 Оглоблін О. Україно-московська угода 1654 роки. 
Нью-Йорк-Торонто: Б.в., 1954.С.43.
6 Грабовський С. Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси 
з історії українського державотворення. К.: Генеза, 
1995.С. 172-173, 202-203.
7 Лазаревский А. Описание старой Малороссии: 
Материалы для истории заселения, землевладе-
ния и управления.Т.2: Полк Нежинский. К.: Тип. 
К.Н. Милевского, 1893.С. 335, 337.
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Клейнодами суддів були «ліска», або 
«трость суддівська», і «печатка войскова суд-
дейська». 
Генеральні судді очолювали колегію ге-

нерального суду. Під час виїзних засідань 
генерального суду до його роботи залуча-
лися полкові судді, сотники, війти та бурмі-
стри. За дорученням гетьмана генеральний 
суд розглядав різні кримінальні справи та 
апеляції на рішення нижчих судів. Про хід 
розгляду справи і винесений вирок судді 
доповідали гетьманові, який затверджував 
рішення суду. Незначні кримінальні справи 
генеральні судді мали право розглядати од-
ноосібно.8 
Полковий суддя очолював полковий 

суд і судову канцелярію. Полковий суд роз-
глядав основну масу кримінальних справ. 
Полковий суддя значною мірою залежав від 
полковника. Нерідко полковники головува-
ли в полковому суді, формували склад судо-
вої колегії. Полковий суддя приймав справи 
до розгляду за рішенням полковника і діяв 
«по рассказанью пана полковника».9 
З середини XVII і на початку XVIII сто-

літь на території Гетьманщини слідчі дії в 
козацьких судах проводили осавули, у місь-
ких — слуги, які там несли службу, або інші 
міські урядовці чи представники міщан-
ства.10 
Повноваження осавулів в основному ви-

значилося у першій половині XVII ст. За 
дорученням гетьмана осавули проводили 
дізнання і попереднє слідство, здійснюва-
ли судочинство, наглядали за виконанням 
судових вироків, виступали у ролі судових 
виконавців. Іноді попереднє слідство могли 
проводити генеральний писар (за доручен-
ням гетьмана) та хорунжий (за дорученням 
полковника).
Розгляд кримінальної справи починав-

ся з наявності потерпілої сторони, яка в 
судових документах Гетьманщини мала на-
зву «поводовая сторона», «актор», «інстига-
тор», «жалобливая сторона». Сторона, яка 

8 Єрмолаєв В.М., Козаченко А.І.Органи влади і 
управління Української держави (друга половина 
XVII – XVIII ст.).С.85
9 Там само.С.56.
10 Пашук А.Й. Суд і судочинство на Лівобережній 
Україні в XVII-XVIII ст. (1648-1782). С. 110.

себе захищала від претензій скаржника, в 
судово-процесуальних документах мала на-
зву «отпорная», «злодейская», «отводна», 
«позвана». Процесуальну правоздатність за 
принципами юридичного процесу визна-
вали за всіма громадянами. Проте судові 
чи процесуальні органи у своїй практиці 
опиралися на Литовський Статут, «Саксон» 
і «Порядок», де вказувалося на осіб, які не 
мали процесуальної правоздатності,- до 
них відносилися невільники, «баніти», «без-
чесні», «прокляті». Водночас не всі ті, які 
мали процесуальну правоздатність, могли 
бути процесуально дієздатними, тобто мати 
можливість виступати у процесі безпосе-
редньо від власного імені. Її не мали не-
повнолітні, жінки, піддані, розумово хворі, 
марнотратники, глухі, німі; повнолітніми 
виступали чоловіки після 18 років, а жін-
ки — після 14 років. В окремих постановах 
зустрічаємо, що жінок вважали повнолітні-
ми вже після 13 років. Раніше жінка могла 
ставати повнолітньою, якщо вона вийшла 
заміж. Проте й тоді вона не мала права на 
процесуальну дієздатність і в процесі могла 
виступати, як і в польському праві, 11 під за-
хистом опікуна.12 
Опікуном малолітніх, як правило, у про-

цесі виступав батько. Коли опікуна не було, 
його призначали серед адвокатів. Правові 
інтереси жінок захищали опікуни, якими 
для незаміжніх дівчат був батько для зару-
чених – батько, або наречений, а для заміж-
ніх – чоловік. Право останнього виступати 
захисником своєї дружини було настільки 
сильним, що від нього не вимагалося дово-
дити свою правоздатність. Серед жінок за 
своїм сімейно-родовим станом тільки вдо-
ва мала право процесуальної дієздатності. 
Вона могла брати участь у процесі не тіль-
ки від свого імені, але й від імені дітей, як 
їх законного опікуна, якщо суд не відібрав 
її опікунства над сиротами. Інтереси підда-
них виражав їх пан або орендатор. Розумово 
хворих, серед яких розрізняли «ума лише-
них» і «природних дураків», а також марно-
тратників (їх часто називали ще «суєтратни-
ми людьми») заступали опікуни або курато-

11 Dobkowski P. Prawo prywatne polskie.Lwow, 
1910.T.I.S.208.
12 Акты ЮЗР.Т.12. С.194.
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ри.13 Це відбувалося теж і з німими, глухими 
і від народження сліпими. Незважаючи на 
ті соціальні обмеження, неповнолітні корис-
тувалися певними пільгами. До настання 
повноліття їх не мали права вільно позива-
ти на процес чи допитувати, а на випадок 
їх оскарження другою стороною вони без 
шкоди для себе і покарання могли не брати 
участі в розправі.
У часи Гетьманщини на території укра-

їнських земель продовжували діяти Литов-
ські статути та Магдебурзьке право. Однак 
через свою чужорідність вони не могли за-
повнити правове поле, й тому в першій по-
ловині ХVІІІ ст. розпочалася кодифікація 
українського права. Особливого значення 
набув перший кодекс українського права 
1743 року — «Права, по которым судится 
малороссийский народ». У Кодексі україн-
ського права 1743 року вперше вжито сло-
во «адвокат» у значенні «захисник прав сто-
рони». Адвокатами могли бути повнолітні, 
християнської віри, розумово й фізично по-
вноцінні, світського стану чоловіки. Повно-
важення в суді адвокат підтверджував доку-
ментом, виданим клієнтом. Праця адвоката 
була платною, але були випадки, коли адво-
кат виконував свої обов’язки безоплатно. За 
порушення обов’язків до адвоката застосо-
вувалися санкції, включно до вилучення із 
списку адвокатів .
У другій половині XVII століття зрідка 

трапляються згадки про офіційного пред-
ставника, який захищає сторону під час 
проведення процесуальних дій чи судового 
розгляду справи. В основному це були пред-
ставники опікунів в інтересах підопічних, а 
батьків — в інтересах дітей. 
На території Гетьманщини, на відміну 

від західного права, публічного обвинувача, 
який повинен бути неодмінним учасником 
процесу, не було. У матеріалах криміналь-
но-процесуальної та судової практики тра-
пляється приватний обвинувач, якого на-
зивали інстигатор. Це ще раз підтверджує 
думку про це, що кримінально-процесуальні 
дії та й сам судовий процес у кримінальних 
справах мав приватно-правовий характер. 
В актових документах фіксуються випадки, 
13 Акты ЮЗР.Т.13.:1677-1678. СПб.: Тип. А.М. Кото-
мина, 1885.С.196.

коли функції обвинувача виконує представ-
ник від гетьмана. Проте він брав участь у 
справах особливої ваги, або політичних, на-
приклад, про державну зраду чи замах на 
представників місцевого чи генерального 
уряду. Зазначена офіційна особа виступала 
з обвинуваченням у конкретній справі, і в її 
юридичну компетенцію не входили проку-
рорські функції.
Початковою стадією кримінального 

процесу в судочинстві Гетьманщини було 
порушення кримінальної справи. Уцей час 
сторона мала право диспозитивності, що ви-
ражалося у формі оскарження. Вирішення 
питання про початок судової справи майже 
завжди залежало від зацікавленої сторони. 
Кримінально-процесуальна дія, яка пере-
ходила в судовий процес, починалася тільки 
на вимогу потерпілої сторони.
Кримінальні або цивільні справи за-

водилися після подання позову або позо-
вної скарги, якому надавалося великого 
значення – «позов всего судового поступка 
фундамент». У часи Гетьманщини у зна-
чення позову входили два окремі заходи: 
1) перший, пов’язаний із внесенням до 
суду скарги з метою розпочати слідство, 
званої також «жалоба», «жалобливая суплі-
ка», «челобитна», «явочное челобитье» або 
«челобитье», «доношение»; 2) захід надси-
лання із суду до оскарженого листа із ви-
кликом на розправу; цей вид документа 
називали «позовний указ», «позоний лист», 
«позов», де так само вказувався термін ви-
клику в суд. 
Перед внесенням позову позовник по-

винен був виконати окремі процесуальні 
заходи. Передусім потрібно було попере-
дити оскарженого про задум розпочати 
справу. Ця дія відбувалася з метою мирно-
го врегулювання спору без судового втру-
чання. Форма і зміст нагадування були до-
вільними. Позовник протилежну сторону 
міг повідомляти сам або через третю особу. 
Нагадування було в передпроцесуальній 
дії і мало чисто факультативний характер, 
тому його відсутність не могла впливати на 
проведення процесуальної дії і в подаль-
шому судового розгляду. Але обов’язковим 
був протест як форма скарги стосовно по-
рушення кримінально-процесуальної дії 
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чи судового процесу. Сторона, яка внесла 
позов, зобов’язана спочатку факт порушен-
ня у вигляді протесту записати в урядову 
актову книгу, засвідчити сторонніми людь-
ми ознаки насилля і викликати у вказаний 
термін самого кривдника.14 Цей протест 
подавався у суд за місцем його територіаль-
но-адміністративного розміщення або за 
місцем скоєння злочину. 
Перед тим, як внести позов, скривдже-

ний звертався до місцевого уряду з вимогою 
забезпечити його – через проведення по-
переднього слідства – доказами, на які він 
міг спиратися під час проведення процесу. 
Така процедура фіксується в актових доку-
ментах Чернігівської полкової канцелярії, 
де протестував бунчуковий товариш Яків 
Полуботок проти прикажчика Чернігівської 
катедри ченця Атазія, який побив його че-
лядь під час наїзду на маєток першого: «... 
прошу да благоволить полковая Черньгов-
ская Канцелярія бой и знаки боевіе, в по-
дданих моих имьючиеся приказать описать 
и сию мою протьстацию приказать, приняв 
в книги записать, а исковая челобитная, где 
подлежит, подана будът».15 
Після проведення передпроцесуальних 

дій потерпілий віддавав судові на розгляд 
справу про суперечку. Кримінально-про-
цесуальні дії судового органу починалися з 
розгляду чолобитної або скарги. Писар за-
писував подання скарги, яку приймав осо-
бисто, присвоював їй порядкове число та 
вносив у судову книгу.
Письмові позови подавалися в усіх важ-

ливих процесуальних справах. Це стосу-
ється і магістратських судів, які проводили 
кримінально-процесуальні дії та процеси за 
магдебурзьким правом. Так, в одній із про-
цесуальних справ, яку розглядав магістрат-
ський уряд, фіксується постанова, де вка-
зується на те, що у позовах проти місцевих 
людей вживається, як правило, усна форма, 
але в дійсності все вирішує суддя, бо «оста-
еться на воль судіи позвать кого словесно 
или письменно, кромь важных случаев, в 

14 Василенко Н.П. Матеріали до історії українського 
права. С.76.
15 Слабченко М.Е. Малорусский полк в администра-
тивном отношении: ист.-юрид. очерк. Одесса: Тех-
ник, 1909.С.349.

коих письменной позов надобен». 16 Суди, 
що проводили процесуальні дії та розгляда-
ли справи за магдебурзьким правом, мали 
п’ять видів позовів: а) усний, або словесний; 
б) писемний; в) публічний на тих позивачів, 
що переховуються від кримінальної відпові-
дальності; г) через оголошення на базарі чи 
на вулиці; д) у кримінальних справах, коли 
суддя наказує відразу арештувати позванно-
го.
Диспозитивність обмежувалася у тих ви-

падках, коли справа торкалася криміналь-
но-процесуальних дій, а також коли позо-
вник у позові зневажав честь оскарженого 
або покладався на свідків, які мали підтвер-
дити скоєння злочину оскарженим, чи коли 
позовник після подання позову напав на 
оскарженого, щоб влаштувати самосуд. Тоді 
розправа мала відбутися, хоч і позовник від-
кликав свій позов.
На початковому етапі ведення кримі-

нально-процесуальної дії переважно відно-
силося до компетенції судів першої інстанції 
і попереднє слідство не було обов’язковим у 
кримінальному судочинстві. Це пояснюєть-
ся принципом зазначеного процесу, що на 
початку доби Гетьманщини судовий процес 
мав приватно-правовий характер і основну 
роль у кримінальній справі відігравав сам 
позивач-потерпілий. Перш ніж представити 
позов-скаргу в судовий орган, потерпілий 
повинен провести ряд дій, які мали ознаки 
попереднього слідства. 
У деяких судових документах слідчі дії 

називалися «шлякуванням».17 Коли «шляку-
вання» давало позитивні результати і напа-
дали на слід злочинця, за ним встановлюва-
лася «погоня» («гоніння сліду»). Коли потер-
пілий натрапляв на слід, який вів до іншого 
двору, то тоді він за допомогою представни-
ків сільської управи (переважно це були ста-
роста або отаман) проводив обшук підозрю-
ваного; були випадки, що проводили обшук 
у цілому селі. 
У процесі досліджуваного періоду було 

два типи термінів («сроків»): термін зви-

16 Василенко Н.П. Матеріали до історії українського 
права.С.198.
17 Отрывки из Нежинских магистратских книг 
1657-1674 годов. [под ред. А.Лазаревского.Черни-
гов: Типография губернского правления, 1887.С54.
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чайний або зазначений і термін «завитий», 
званий ще «крайнеположений» або «убива-
ющий».
Перший термін був менш важливий і 

застосовувався у всіх справах, для яких не 
був застережений завитий термін. Проте з 
часом суди прямували до прискореного су-
дового процесу і того ж вимагали під час 
проведення кримінально-процесуальних 
дій від компетентних органів, і зазначений 
термін почав уживатися все рідше. У зв’язку 
з цим дедалі частіше почав входити в прак-
тику «завитий» термін, з часом він стає зви-
чайною процесуальною процедурою. Усе це 
пояснюється тим, що за неявку на звичай-
ному терміні не було значних і відповідаль-
них наслідків, на відміну неявки на завито-
му терміні, через це тим моментом корис-
тувалися та дозволяли у власних інтересах 
зволікати спір і не прибувати у визначені 
терміни. Неявка на звичайному терміні сто-
роні обходилася в поверненні видатків про-
тилежній стороні, грошовому покаранні на 
користь судового органу і покаранні через 
арешт, але не було загрози, пов’язаної з про-
грашем справи.18 
Викликаний мав право домагатися, щоб 

виклик чи повістку йому було вручено за 
тиждень до початку судового процесу, а 
якщо позов залишено вдома в момент, коли 
не було оскарженого, — то навіть за шість 
тижнів. Проте із цієї загальної норми були 
винятки. Коли позовник мешкав за місцем 
знаходження суду, то його можна було ви-
кликати на розправу усним позовом, і тоді 
він був зобов’язаний негайно прибути до су-
ду.19 
Слідчі дії суду розпочиналися після того, 

як потерпіла сторона, провівши всі проце-
суальні заходи, пов’язані з попереднім роз-
слідуванням, подавала в суд письмову по-
зов-скаргу.
Суд нижчої інстанції проводив слідство в 

кримінальних справах, які остаточно пода-
валися для розгляду у вищу судову установу, 
що на своєму засіданні апробував ці слідчі 

18 Василенко М. Матеріали до історії українського 
права.С.95-96.
19 Шамрай С. Боротьба козаків Київської сотні з 
київськими монастирями та магістратом у XVII – 
XVIII в.С.92.

дії.20 В актових документах зазначеного пе-
ріоду фіксуються випадки, коли вищий суд, 
розслідувавши справу, надсилав відповідну 
атестацію нижчому судові.
Для початку проведення судового слід-

ства потрібна офіційна ухвала цього органу. 
Після чого представники від суду чи місце-
вого органу управління оглядали місце зло-
чину. З метою виявлення речового доказу в 
судовій практиці часто використовувався об-
шук або трус, як і в попередньому слідстві. 
Для організації такого заходу залучалися суд 
у повному складі і представники місцевої вла-
ди. До обшуку залучався також потерпілий і 
його довірені особи або родичі. При відсут-
ності злочинця суд давав на «прослух».21 
Суди до обвинувачуваних використову-

вали запобіжні заходи у формі попередньо-
го затримування. Їх тримали під вартою в 
острогах, в’язницях або «секвестрах», як 
тоді називалися місця ув’язнення, де пере-
бувало чимало колодників та колодниць.
В окремих міських судах для утримуван-

ня підозрілих у скоєнні кримінальних зло-
чинів використовувалася спеціальна тюрма, 
так зване «тверде везеня».

 У досліджуваний період суд вимагав 
поруки від позовників. Це відбувалося при 
умові, коли неосілий позовник подавав 
скаргу на осілого. Тоді суд при порушенні 
позовництва був зобов’язаний «с таких че-
лобитчиков брать же сказки с подкрьплени-
ем о не съезде з суда».22 
Важливою стадією процесу був розгляд 

справи у судовому засіданні. Судочинство 
характеризувалося формалізмом, здійсню-
валося в основному на латині.
З початком правління московського царя 

Петра І боротьба з українською автономією 
значно посилилась.23 Підтвердженням цьо-

20 Актовые книги Полтавского городового уря-
да XVII-го века: Справы поточныя 1664-1671 
годов.С.119.
21 Актовая книга Стародубского городового уряда 
1693 года / [под ред. В.Л. Модзалевского]. Черни-
гов: Изд-во Черниговской губернской ученой ар-
хивной комиссии, 1914.С.68.
22 Стороженки. Фамильный архив. Книги третие 
мьскіе Ператинскіе, споряженіе в р. 1683 мьсяця 
июня, осмого надесять дня.С.638.
23 Греченко В.А. Історія та культура України.Хар-
ків: ХНУВС,2017.С.117-118.
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го є створення І Малоросійської Колегії і за-
твердження посади російського резидента 
при гетьмані з метою контролю за діяльністю 
його правління. Крім того, у функції зазначе-
ної інституції входило проведення спільних 
зі старшиною розслідувань, судових процесів 
і отримання відомостей про внутрішню об-
становку в Україні,24 перешкоджання геть-
манському судові у винесенні неузгоджених 
з царем смертних вироків стосовно полков-
ників, полкової та генеральної старшини, а 
також розслідування політичних справ. Сто-
совно останньої функції, то прикладом цьому 
є слідча справа українського селянина Дани-
ла Білоконника, обвинуваченого у неповазі 
до царя Петра І, яка була відкрита в Мало-
російській колегії у м. Глухів.25 
Часті обвинувачення в неправосуднос-

ті та зловживанні від представників різних 
верств населення Гетьманщини спрямову-
валися і на адресу Генерального суду. Скар-
ги на непорядки в судах доходили до геть-
мана, а потім і до царя.26 
Таке становище судової системи Геть-

манщини було лише на руку Петру І і стало 
приводом для обмеження автономії в адмі-
ністративно-судовій діяльності урядових 
органів України. За таких умов і Малоросій-
ська колегія мала презентувати самодержав-
ство у свідомості рядових козаків і поспо-
литих як орган, що захищає їх інтереси від 
свавілля старшини відповідно за справедли-
вістю і законом.27 

 В автономістських колах української 
старшини ставлення до російської політики 
проявлялося пасивним супротивом. Осо-
бливо це виявилося під час правління геть-
мана П. Полуботка. Почалося саботування 
діяльності І Малоросійської колегії, зміц-
нення законності слідчих і судових органів, 
а також усієї судової системи Гетьманщини. 
Цими заходами Полуботок хотів забезпе-
чити гетьманську державність підтримкою 
24 Яковлів А. Українсько-московські договори в 
XVIІ-XVIIІ віках. Праці українського наукового ін-
ституту.Кн.3. Варшава, 1934. Т.XIX.С.142.
25 Дубинянский М. В застенках тайной канцелярии. 
Зеркало недели. 2001. 22 сентября (№37).
26 Лазаревський А. Павел Полуботок. Русский Ар-
хив. М., 1880. Кн. 1. С.150.
27 Шевчук В.Л. Козацька держава. Етюди до укра-
їнського державотворення. К.: АБРИС, 1995.С.239.

соціальних низів, що на той час становила 
більшість українського народу.28 
Так, своїми першими універсалами від 

19 листопада 1722 р. П.Полуботок заборо-
няв старшині залучати козаків до робіт у 
себе і знімати з них наклади в судах, чим він 
майже на місяць випередив указ І Малоро-
сійської колегії від 17 серпня 1722 р.29 
Одним із значних універсалів, що стосу-

валися реформування судів, у тому числі й 
органів, що займалися процесуальними ді-
ями, був універсал, виданий Полуботком 19 
серпня 1722 р. У ньому вказувалося на необ-
хідність встановлення колегіальності судо-
чинства, залучення до розгляду справ, крім 
урядовців, й інших чесних і розумних осіб 
з позитивною в суспільстві репутацією.30 
Для проведення слідчих дій і судових засі-
дань потрібно створювати спеціальні судові 
приміщення, в яких мали зберігатися юри-
дичні кодекси і збірники, розміщуватися су-
довий персонал, крім цього передбачалися 
спеціальні приміщення для попереднього 
затримання осіб, котрі перебували під слід-
ством.31 Судова колегія повинна була про-
водити судове слідство і розглядати справи 
відповідно до принципів колегіальності, 
справедливості, законності, об’єктивності, 
доцільності.32 Особливо це стосувалося сіль-
ських судів, де попереднє розслідування і су-
дові засідання супроводжувалися публічни-
ми хабарами і здирствами війтів та отаманів. 
Через це, під страхом як матеріальних, так 
і тілесних покарань, вимагалося проводити 
юридичні дії у відповідних місцях і судити 
«не пьянственным, но трезвым умом».33 
У цей час усі важливі кримінальні та ци-

вільні справи розглядалися фактично вже за 
участі адвокатів. 

28 Там само.
29 Василенко М. Як скасовано Литовського Стату-
та (з історії кодифікації західно-руського та вкраїн-
ського права) Зап. соц.-екон. відділу ВУАН. Т. 2–3. 
К., 1926.С. 39-40.
30 Лазаревський А. Суды в старой Малороссии.С.90. 
31 Дядиченко В.А. Нариси суспільно-політичного 
устрою Лівобережної України кінця XVII-початку 
XVIII ст.С.345.
32 Лазаревский А. Отрывки из дневника гетманской 
канцелярии за 1722-1723 годы.С.7-8.
33 Василенко М. Як скасовано Литовського 
Статута.С.91
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Як зауважує Віктор Брехуненко,34 поява 
та розвиток адвокатських практик у Геть-
манщині стало цілком закономірним та на-
віть неминучим явищем. Випливало це як із 
природи самої ранньомодерної української 
держави, так і із логіки розвитку україн-
ського судочинства загалом, розпочинаючи 
з XVI ст. Адвокатська діяльність у Гетьман-
щині постала на перетині успадкованої ста-
ровини та провадження новацій, переданих 
радикальними змінами в суспільстві, прине-
сеними відновленням української держав-
ності. Надзвичайна розвинутість в Україні 
адвокатури в другій половині XVI століття 
виконала роль фундаменту для існування та 
еволюції адвокатських практик Гетьманщи-
ни. 

Висновок
У часи Гетьманщини (друга половина 

XVІI - кінець XVIІІ ст.) на землях, які зна-
ходилися під її юрисдикцією, діяла розви-
нута судова система. Саме у сфері судової 
діяльності Гетьманщини виникли перші 
паростки адвокатури як форма правового 
захисту на правобережних українських зем-
лях. Правовий захист у судочинстві носив 
різні форми: представництва, опікунства, 
змагальності, виконання обов’язків із захис-
ту за дорученням. 
Судовий розгляд кримінальних і ци-

вільних справ у Гетьманщині зазнав зна-
чного впливу від гетьмана, Малоросійсько-
го приказу, від полкової адміністрації і мос-
ковських воєвод. Але судочинство навіть за 
таких умов здійснювалося за певним про-
цесуальним порядком за наявності звер-
нення потерпілої чи зацікавленої сторони, 
при представленні доказів, заслуховуванні 
сторін, відповідності нормативно-право-
вим актам, що є вже формою правового за-
хисту. 
Адвокатура України в період Гетьман-

щини була вже визнаною як окремий, соці-
альний стан, хоч і не була об’єднаною про-
фесійною організацією. 

34 Брехуненко Віктор Адвокатський хліб: заробітки 
адвокатів у Гетьманщині . Київські історичні студії 
// Науковий журнал № 1 (4). – 2017. – С. 60. 
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SUMMARY 
After the Pereyaslav Rada in 1654, part of the 

Ukrainian right-bank lands was signed under the 
jurisdiction of the Moscow authorities, retaining 
some autonomy. 

The voivodship-command system of Russian 
autocratic administration tried to extend its infl uence 
to all spheres of public life. Hetmanate, in particular, 
the judiciary, which the Moscow authorities wanted 
to control completely. 

In fact, on the right-bank lands there was a dual 
power of the hetman and the power of the Moscow 
voivodes, who headed the Moscow garrisons in some 
Ukrainian cities on the Right Bank and in Kyiv.

 The Malorosian order, created by the decision 
of Tsar Alexei, had jurisdiction over cases involving 
offi cials, and the order also controlled the higher 
judiciary of the Hetmanate.

 However, in the conditions of Moscow control 
and restrictions in the trial, the Hetmanate in the 
second half of the XVII century was formed by a 
system of legal (lawful) protection, which is a part 
of the history of formation and development of the 
Ukrainian Bar.

Key words: advocacy, legal protection, 
judicature, litigation.

А.Лазаревского.Чернигов: Типография гу-
бернского правления, 1887.С54.

17. Пашук А.Й. Суд і судочинство на 
Лівобережній Україні в XVII-XVIII ст. 
(1648-1782). С. 110.

18.  Слабченко М.Е. Малорусский полк 
в административном отношении: ист.-юрид. 
очерк. Одесса: Техник, 1909.С.349.

19. Софроненко К.А. Малороссий-
ский приказ русского государства второй 
половині XVII и начала XVIII века.С.80- 82.

20. Стороженки. Фамильный ар-
хив. Книги третие мьскіе Ператинскіе, 
споряженіе в р. 1683 мьсяця июня, осмого 
надесять дня.С.638.

21. Шамрай С. Боротьба козаків 
Київської сотні з київськими монастирями 
та магістратом у XVII – XVIII в.С.92.

22. Шевчук В.Л. Козацька держава. Етю-
ди до українського державотворення. К.: 
АБРИС, 1995.С.239.

23. Яковлів А. Українсько-московські 
договори в XVIІ-XVIIІ віках. Праці 
українського наукового інституту.Кн.3. Вар-
шава, 1934. Т.XIX.С.142.

24. Актовая книга Стародубского горо-
дового уряда 1693 года / [под ред. В.Л. Мод-
залевского]. Чернигов: Изд-во Чернигов-
ской губернской ученой архивной комис-
сии, 1914.С.68.

25. Актовые книги Полтавского городо-
вого уряда XVII-го века: Справы поточныя 
1664-1671 годов.С.119.

26. Акты ЮЗР.Т.12. С.194.
27. Акты ЮЗР.Т.13.:1677-1678. СПб.: 

Тип. А.М. Котомина, 1885.С.196.
28. Dobkowski P. Prawo prywatne polskie.

Lwow, 1910.T.I.S.208.



46

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2021

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍ² ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÏÐÀÂÎÂÎ¯ 
ÏÎË²ÒÈÊÈ Ó ÑÔÅÐ² ÍÅÄÈÑÊÐÈÌ²ÍÀÖ²¯ ÇÀ 

Â²ÊÎÂÎÞ ÎÇÍÀÊÎÞ

Статья посвящена анализу принципов 
правовой политики в сфере недискримина-
ции по возрастному признаку. Указано, что 
правовая политика демократического госу-
дарства должна обеспечить функционирова-
ние органов публичной власти в свете макси-
мального обеспечения прав и свобод граждан 
и противодействия дискриминации. Прин-
ципы правовой политики определяют ее ос-
новные принципы, ключевые парадигмы.
Автором определены основные принци-

пы правовой политики в исследуемой сфере. 
Первичным и основополагающим выступает 
принцип верховенства права. Этот принцип 
стал основой функционирования конститу-
ционализма. Верховенство права указывает 
на необходимость существования системы 
правовых требований, которые заключают-
ся в формировании, изменении, прекращении 
функционирования правовых норм, осущест-
влении правотворческой деятельности и 
правореализацийнои практики, существова-
ние комплекса нормативно-правовых актов. 
Однако только указанным нельзя в полной 
мере удовлетворить общественные интере-
сы. В содержание принципа законности вы-
текает необходимость функционирования 
органов государственной власти и местного 
самоуправления с неуклонным соблюдени-
ем определенных правовых норм, в соответ-
ствии с законом и в порядке предусмотрен-
ным законом.
По мнению автора, принцип равенства 

также следует определить как общий прин-
цип недискриминации. Конституционное 
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закрепление равенства по признаку возраста 
все же не может быть оценено положитель-
но. Учитывая актуальность вопроса, его ши-
роту следовало все же возраст, как признак не 
относить к «другим признакам», а добавить 
в первичный перечень. Указанное крайней 
мере способствовало бы актуализации про-
блематики на научном и праксиологического 
уровнях.
Также исследовано принцип справедливо-

сти, позиционируется как справедливое рас-
пределение государственных и общественных 
ресурсов и механизмов, что является весо-
мым фактором как предотвращение так и 
преодоления дискриминации по возрасту.
Ключевые слова: принципы, правовая по-

литика, дискриминация, возраст, признаки 
дискриминации.

Постановка проблеми
Правова політика держави, що задекла-

рувала себе як правова та демократична по-
винна ґрунтуватися на цінності прав та сво-
бод людини і громадянина. Дискримінація 
за будь якою ознакою – це первинне пору-
шення принципу рівності людини. Нажаль, 
у сучасному суспільстві, незважаючи на зна-
чні зусилля міжнародних інституцій та на-
явність спеціальних законодавчих норм, 
подолати проблему дискримінації або дещо 
нормалізувати наявні негативні прояви не 
вдається. Цей фактор обумовлений багать-
ма чинниками, серед яких соціально-еконо-
мічна криза, загрози пандемічного характе-
ру, глобалізаційні виклики, неефективність 
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реформ чинного законодавства та юридич-
ної практики, відсутність дієвих гарантій 
у сфері прав та свобод громадян. Вагомим 
чинником також виступає стан правової 
культури та толерантності громадянського 
суспільства. 
За результатами соціологічного опиту-

вання, проведеного Фондом демократич-
них ініціатив імені Ілька Кучеріва, серед 
усіх цінностей толерантність займає останнє 
місце, і ця категорія є вагомою тільки для 
31 % респондентів, проте все ж порівняно 
з 2016 роком цей показник зріс на 6 % [1]. 
Тому вагомо на науковому рівні присвячу-
вати більшу увагу питанням подолання дис-
кримінації людей та вироблення національ-
них стандартів подолання цього ганебного 
явища.

Стан дослідження
Питаннями дискримінації в сучасному 

національному праві займалося багато на-
уковців. Значними доробками відзначили-
ся представники як загальнотеоретичної 
юриспруденції, так і конституційного пра-
ва, зокрема  Д. Бєлов, Ю. Бисага, Н. Дрьо-
міна-Волок, І. Жаровська, Г. Журавльова,  
М. Скорик, П. Рабінович, В. Селіванов та 
інші. Однак актуальність проблематики вка-
зує на потребу окремого аналізу питання 
подолання дискримінації за ознакою віку, а 
також аналізу правової політики в цьому на-
прямку. 

Метою цієї статті є проведення аналізу 
принципів правової політики у сфері недис-
кримінації за віковою ознакою.

Виклад основних положень
Дискримінація за віком займає лідирую-

чі позиції серед інших ознак дискримінації. 
Вказане зумовлено тим, що будь-яка осо-
ба може піддаватися дискримінації за цією 
ознакою, починаючи від дитячого віку до 
осіб літнього віку особливо. Останні підпада-
ють під дискримінаційні чинники у зв’язку 
зі зростанням тривалості життя та низьким 
рівнем, народжуваності. За офіційними да-
ними народжуваність в Україні знизилася 
на 40% за 10 років У 2020 році в Україні 
зафіксовано найнижчу народжуваність за 

останні 10 років. Вона склала 293457 осiб, 
тоді коли смертність сягнула 616835 осiб [2]. 
Тому вагомим питанням загальнодержавно-
го значення є оновлення правової політики 
у сфері недискримінації за ознакою віку.
Правову політику як актуальну катего-

рію у світлі репрезентованої тематики ро-
зуміємо як певну форму «безпосереднього 
правового вираження державної політики 
у будь-якій загальнозначущій сфері суспіль-
ного життя, яке упорядковується та управ-
ляється органами державної влади і органа-
ми місцевого самоврядування» (за визначен-
ням В. Селіванова)  [3, с. 9]
Вагомо виокремити основні, загальні 

принципи недискримінації та відобразити 
їх у контексті недискримінації за віковою 
ознакою. Вони відображають ті основні ба-
зисні компоненти, які відображають осно-
вну сутність, тобто максимальну оборону 
прав та свобод громадян.
У пошуку цих принципів звернемося 

до наукової позиції  І. Жаровської, котра 
правильно зауважує, що «правова політика 
цивілізованих народів повинна відповіда-
ти аксіологічним принципам  верховенства 
права, демократизму, гуманізму,  законнос-
ті, узгодженості інтересів окремого індивіда, 
суспільства та держави тощо» [4, c.49].
Загалом визначимо основні принципи 

правової політики  у досліджуваній сфері.
Первинним і основоположним висту-

пає принцип верховенства права. Стаття 
8 Конституції вказує, що «в Україні визна-
ється і діє принцип верховенства права» [5]. 
«Принцип верховенства права є визначаль-
ним при формуванні всіх інститутів держави 
і суспільства в цілому, оскільки закріплює за 
правами людини значення найвищої соці-
альної цінності, головного суспільного орі-
єнтиру. Тому варто погодитись із думкою, 
що принцип верховенства права виступає 
«принципом принципів» [6, c.65].
Цей принцип став основою функціону-

вання конституціоналізму, який розуміють 
як правове явище у вузькому та широкому 
тлумаченні. У вузькому конституціоналізм 
позиціонують через верховенство норм 
Основного закону у всій системі права та 
його визначальне становище серед джерел 
права. Проте такого розуміння виявилося 
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недостатньо. Тому розширюють його шля-
хом позиціонування конституціоналізму як 
форми державний конституційний устрій 
держави, що визначає верховенство права у 
всіх сферах людського та державно-громад-
ського співіснування.
Варто погодитися з Л. Шевченко в тому, 

що «цей принцип передбачає побудову дер-
жавного ладу на ґрунті обов’язкового до-
тримання органами державної влади, судо-
чинства, місцевого самоврядування, їхніми 
посадовими особами, законотворцями спра-
ведливих, обґрунтованих рішень у будь-
якій ситуації, незважаючи на силу зовнішніх 
впливів, які провокують здійснення проти-
лежного» [7, c.8].
Принцип законності – це ще один ваго-

мий принцип правової політики у сфері по-
долання дискримінації за ознакою віку.
Звернувшись до наукових доробків-

В. Савенка, відзначимо, що автор слушно 
розуміє її як «сукупність вимог, гарантій, 
що забезпечують порядок у державі. Зміст 
законності полягає в необхідності суворого, 
абсолютного та конкретного дотримання 
всіма без винятку суб’єктами права усіх при-
писів закону та інших нормативно-право-
вих актів. Принцип законності виявляється 
у двох взаємопов’язаних вимогах: 1) діяти 
відповідно до положень нормативно-право-
вих актів; 2) виявляти ініціативу з метою за-
безпечення панування права [8, c.16]

 Конституція України предметно не ви-
окремлює принцип конституційної закон-
ності, хоча його можна вивести з уже цито-
ваної ст. 8 в контексті верховенства права, 
оскільки ці дві категорії є взаємопов’язані 
та нероздільні. Верховенство права вказує 
на необхідність існування системи право-
вих вимог, що полягають у формуванні, змі-
ні, припиненні функціонуванні правових 
норм, здійсненні правотворчої діяльності 
та правореалізаційної практики, існуван-
ні комплексу нормативно правових актів. 
Проте тільки вказаним не можна повною 
мірою задовільнити суспільні інтереси.-
У зміст принципу законності також відноси-
мо і функціонування органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування з неухиль-
ним дотриманням визначених правових 
норм, відповідно до закону та в  порядку, 

передбаченому законом. Тому до консти-
туційного закріплення вказаного принци-
пу можемо віднести і статтю 6 Конституції 
України, де передбачено, що органи законо-
давчої, виконавчої і судової влади у встанов-
лених межах і відповідно до законів. 
На нашу думку, принцип рівності також 

слід визначити як загальний принцип не-
дискримінації. Науковці практично пого-
дилися з поглядом на принцип рівності як 
на сутність взамовідносин між людьми та 
відносин між людьми і державою. «Рівність 
полягає скоріше в тім, що з тієї загальної 
властивості людей, що вони є людьми, з рів-
ності людей як людей вона виводить право 
на рівне політичне й відповідно соціальне 
значення всіх людей або, принаймні, всіх 
громадян цієї держави або всіх членів цього 
суспільства» [9, c.68]
Конституція України присвятила цьому 

принципу навіть не одну, а практично гру-
пу статей. Першочергово це стаття 21, де 
вказано, що «усі люди є вільні і рівні у своїй 
гідності та правах». Продовжуючи цю по-
зицію, стаття 23 вказує, що «кожна людина 
має право на вільний розвиток своєї осо-
бистості, якщо при цьому не порушуються 
права і свободи інших людей», і в подаль-
шому стаття 24 вже предметно визначає, що 
громадяни мають рівні конституційні права 
і свободи та є рівними перед законом. Зміст 
статті вказує про недискримінацію за різни-
ми ознаками: «Не може бути привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 
політичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, етнічного та соціального похо-
дження, майнового стану, місця проживан-
ня, за мовними або іншими ознаками» [5]. 
Останнє з погляду рівності за ознакою 

віку все ж не може бути оцінено позитивно. 
Враховуючи актуальність питання, його ши-
роту слід було все ж таки вік, як ознаку не 
відносити до «інших ознак», а додати в пер-
винний перелік. Вказане принаймні б спри-
яло актуалізації проблематики на науковому 
та праксіологічному рівнях. 
І наостанок дослідимо принцип справед-

ливості. «Справедливість - поняття про на-
лежне, про те, що є надхибним. Вона є ме-
тою й сенсом будь-якої соціальної політики 
та права. Право ж за своєю суттю, природою 
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та етимологією передбачається як справед-
ливе. Аналогічно і справедливість існує в 
межах права та виступає критерієм оцінки 
соціальних вимог та інтересів як правових 
чи неправових. Правова справедливість, на-
рівні зі свободою у юридичному аспекті, є 
смисловим компонентом категорії рівності 
у праві як принципу формальної рівності, 
а не навпаки, і полягає у рівному ставленні 
до всіх людських істот як до формально рів-
них» [10, c.65].
Соціальні та фінансові ресурси держави є 

обмеженими та не можуть задовільнити по-
вністю законні інтереси всіх громадян. Тому 
принцип справедливості актуалізується в 
сучасних умовах розвитку державності, осо-
бливо в контексті вже довготривалих панде-
мічних загроз. Тому справедливий розподіл 
державних і громадських ресурсів та меха-
нізмів є вагомим чинником як запобігання, 
так і  подолання дискримінації за віком. 
Висновок.  Правова політика демокра-

тичної держави повинна забезпечити функ-
ціонування органів публічної влади у світлі 
максимального забезпечення прав та свобод 
громадян та протидії дискримінації. Прин-
ципи правової політики визначають її осно-
вні засади, ключові парадигми. 
Автор визначив основні принципи пра-

вової політики  у досліджуваній сфері. Пер-
винним і основоположним виступає прин-
цип верховенства права. Цей принцип став 
оновою функціонування конституціоналіз-
му. Верховенство права вказує на необхід-
ності існування системи правових вимог, що 
полягають у формуванні, зміні, припиненні 
функціонування правових норм, здійсненні 
правотворчої діяльності та правореалізацій-
ної практики, існування комплексу норма-
тивно правових актів. Проте тільки вказа-
ним не можна повною мірою задовільнити 
суспільні інтереси. У зміст принципу закон-
ності випливає необхідність функціонування 
органів державної влади та місцевого само-
врядування з неухильним дотриманням ви-
значених правових норм, відповідно до за-
кону та в порядку, передбаченому законом.
На думку автора, принцип рівності та-

кож слід визначити як загальний принцип 
недискримінації. Конституційне закріплен-
ня рівності за ознакою віку все ж не може 

бути оцінено позитивно. Враховуючи акту-
альність питання, його широту, слід було 
все ж таки вік, як ознаку, не відносити до 
«інших ознак», а додати в первинний пере-
лік. Вказане принаймні б сприяло актуалі-
зації проблематики на науковому та праксі-
ологічному рівнях. 
Також досліджено принцип справедли-

вості, що позиціоновано як справедливий 
розподіл державних і громадських ресурсів 
та механізмів, що є вагомим чинником як 
запобігання, так і  подолання дискримінації 
за віком. 
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CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF 
LEGAL POLICY IN THE FIELD OF AGE 

NON-DISCRIMINATION
The article is devoted to the analysis of the 

principles of legal policy in the fi eld of age non-
discrimination. It is stated that the legal policy 
of a democratic state should ensure the func-
tioning of public authorities in the light of max-
imum protection of the rights and freedoms of 
citizens and anti-discrimination. The principles 
of legal policy determine its basic principles, 
key paradigms.

The author identifi es the basic principles 
of legal policy in the study area. The principle 
of the rule of law is primary and fundamental. 
This principle became the basis for the func-
tioning of constitutionalism. The rule of law 
indicates the need for a system of legal require-
ments, consisting in the formation, change, ter-
mination of legal norms, the implementation 
of law-making activities and law enforcement 
practices, the existence of a set of regulations. 
However, these alone cannot fully satisfy the 
public interest. The content of the principle 
of legality implies the need for the functioning 
of state authorities and local self-government 
in strict compliance with certain legal norms, 
in accordance with the law and in the manner 
prescribed by law.

According to the author, the principle of 
equality should also be defi ned as a general 
principle of non-discrimination. The constitu-
tional enshrinement of age equality, however, 
cannot be assessed positively. Given the urgen-
cy of the issue, its breadth should still be age, as 
a sign not to refer to “other signs”, but to add to 
the original list. This would at least contribute 
to the actualization of the issue at the scientifi c 
and praxiological levels.

The principle of justice, which is positioned 
as a fair distribution of state and public resourc-
es and mechanisms, which is an important fac-
tor in both preventing and overcoming age dis-
crimination, is also studied.

Keywords: principles, legal policy, discrimi-
nation, age, signs of discrimination.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено аналізу принципів 

правової політики у сфері недискримінації за 
віковою ознакою. Вказано, що правова політи-
ка демократичної держави повинна забезпе-
чити функціонування органів публічної влади 
у світлі максимального забезпечення прав та 
свобод громадян та протидії дискримінації. 
Принципи правової політики визначають її 
основні засади, ключові парадигми. 
Автор визначив основні принципи правової 

політики  у досліджуваній сфері. Первинним і 
основоположним виступає принцип верховен-
ства права. Цей принцип став оновою функ-
ціонування конституціоналізму. Верховенство 
права вказує на необхідності існування систе-
ми правових вимог, що полягають у формуван-
ні, зміні, припиненні функціонування право-
вих норм, здійсненні правотворчої діяльності 
та правореалізаційної практики, існування 
комплексу нормативно правових актів. Проте 
тільки вказаним не можна повною мірою за-
довільнити суспільні інтереси. Зі змісту прин-
ципу законності випливає необхідність функці-
онування органів державної влади та місцевого 
самоврядування з неухильним дотриманням 
визначених правових норм, відповідно до закону 
та в порядку, передбаченому законом.
На думку автора, принцип рівності та-

кож слід визначити як загальний принцип 
недискримінації. Конституційне закріплення 
рівності за ознакою віку все ж не може бути 
оцінено позитивно. Враховуючи актуальність 
питання, його широту, слід було все ж таки 
вік, як ознаку, не відносити до «інших ознак», а 
додати в первинний перелік. Вказане принай-
мні б сприяло актуалізації проблематики на 
науковому та праксіологічному рівнях. 
Також досліджено принцип справедливос-

ті, що позиціоновано як справедливий розподіл 
державних і громадських ресурсів та механіз-
мів, що є вагомим чинником як запобігання, 
так і  подолання дискримінації за віком. 
Ключові слова: принципи, правова політи-

ка, дискримінація, вік, ознаки дискримінації. 
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ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

В период прироста преступности перед го-
сударством и обществом остро стоит вопрос 
профилактики правонарушений, исправления 
поведения лиц, осужденных за совершение пре-
ступлений, их ресоциализации. Несмотря на 
наличие базовых нормативных документов 
по осуществлению процессов ресоциализации, 
к сожалению, приходится констатировать 
недостаточную их эффективности. Причи-
ной является отсутствие надлежащей ин-
фраструктуры для ресоциализации правона-
рушителей, нехватка средств на реализацию 
социальных программ, рост безработицы. 
Ненадлежащей является работа в этой сфе-
ре центральных органов государственной 
власти, органов исполнительной власти на 
местах, органов местного самоуправления. 
Из-за несогласованных действий органов го-
сударственной власти, социальных служб, 
учебно-воспитательных заведений и семьи 
по исправлению поведения несовершеннолет-
них правонарушителей в Украине возникают 
трудности в процессе реализации программ по 
ресоциализации бывших осужденных.
Ключевые слова: ресоциализация, право-

вая социализация, правовое воспитание, ин-
ституты правовой социализации, рецидив 
преступлений, преступность.
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цінностей та поглядів, зміни звичного ото-
чення, прийняття кримінальної субкуль-
тури. Україна, яка проголосила себе як 
соціальна та правова держава, взяла на 
себе обов’язок гарантувати дотримання та 
захист прав людини, у тому числі й права 
засуджених. Рівень захисту осіб, які відбу-
вають покарання у виді позбавлення волі 
на певний строк, та рівень їхньої ресоці-
алізації - критерії, що свідчать про рівень 
правової культури та загального розвитку 
української держави. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Окремі аспекти цієї важливої й складної 
проблеми частково вже розглядалися відо-
мими в Україні правниками, серед яких: 
І. Бандурка, О. Дзьобань, Т. Гарасимів, 
М. Гуцуляк, І. Жаровська, Л. Лазаренко, 
Н. Ортинська, О. Петришин, А. Романова 
та інші. Однак, автор вважає необхідним у 
цій науковій розвідці наголосити на зв’язку 
між якістю ресоціалізації колишніх засу-
джених та характером їхньої майбутньої 
правової поведінки.

Невирішені раніше проблеми
Огляд наукових джерел дозволяє ствер-

джувати, що проблеми ресоціалізації осіб, 
звільнених з міць позбавлення волі, в на-
укових публікаціях висвітлені недостатньо. 
В умовах становлення молодої української 
держави особливо важливо на рівні теорії 
права наголосити на ролі ресоціалізацій-

Постановка проблеми
Тривала ізольованість особи засуджено-

го від суспільства за неналежної соціальної 
та виховної роботи пенітенціарних установ 
так чи інакше призводить до криміноген-
них наслідків, зміни структури особистих 
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них процесів засуджених осіб. Особливо 
важливо напрацювати стратегію з ресоціа-
лізації неповнолітніх осіб, впровадити її у 
практику, що дозволить зменшити загаль-
ний рівень злочинності і попередити реци-
диви злочинів. При цьому слід враховува-
ти, що адаптація засуджених неповнолітніх 
до покарання у вигляді позбавлення волі є 
складним та різнобічним процесом, який 
повинен розпочинатися персоналом уста-
нов виконання покарань, а щойно після 
звільнення особи продовжуватися органа-
ми державної влади (особливо на місцях), 
громадськістю з використанням усіх мож-
ливих соціально-правових засобів виправ-
лення.

Мета статті - розглянути окремі про-
блеми ресоціалізації осіб, звільнених з 
місць позбавлення волі, виокремити осно-
вні засади процесу ресоціалізації, показати 
зв’язки якості ресоціалізації та рецидивної 
злочинності, ресоціалізації та майбутньої 
правової поведінки.

Виклад основного матеріалу
З-поміж головних загроз розвитку сус-

пільних відносин та суспільства в цілому 
особлива роль відводиться злочинності. 
Злочинність іманентна. Вона притаманна 
будь-якому людському суспільству. Тому й 
для нашого часу особливо актуально про-
аналізувати якомога більше її проявів та 
причин виникнення. 
Насамперед, дослідження причин та 

умов, що сприяють скоєнню злочинів, - за-
вдання кримінального права та криміноло-
гії. Водночас, надбання загальної правової 
теорії дозволяють поглянути на злочин-
ність під іншим кутом зору, збагатити зна-
ння про злочин як про явище з дуальною,  
соціальною та правовою природою, влас-
тивими для теорії закономірностями та на-
уково обґрунтованими спостереженнями. 
Злочинність в Україні характеризується 

приростом. Значна частина злочинів вчи-
няються повторно, а отже, є рецидивом. 
Тому в наукових колах особливо гостро по-
стає проблема ресоціалізації осіб, які скоїли 
злочин. Ресоціалізація людини, яка трива-
лий час відносилася до криміногенного се-

редовища,– завдання не з легких, особливо 
якщо враховувати ефект маркування, тав-
рування, що в науці нарекли «стигмою».
С. Виноградова, аналізуючи рецидив-

ну злочинність серед неповнолітніх, а саме 
її причини та можливість попередження, 
вказує: «Інститути соціалізації (сім’я, на-
вчальні заклади, засоби масової інформації) 
стають переважно дисфункціональними в 
умовах соціально-економічної й політичної 
кризи. З огляду на це серед сучасної молоді 
нерідко пропагуються асоціальні цінності 
та засоби їх досягнення: уседозволеність, 
досягнення надзвичайного достатку будь-
якою ціною, аморальний спосіб життя, вжи-
вання наркотиків і спиртних напоїв тощо. 
Найбільш активні члени молодіжних груп 
встановлюють власну субкультуру, яка стає 
атрибутом, «паспортом» цього угрупован-
ня» [2, c. 142]. Дослідниця вважає цілком 
закономірним те, що особа, яка після пере-
бування в місцях позбавлення волі продо-
вжує дотримуватися норм, звичаїв і тради-
цій тюремного світу, є адаптивною до нього 
й відповідних практик злочинного способу 
життя. Пояснює таку ситуацію насамперед 
відсутністю належної правосоціалізаційної 
діяльності з боку держави та соціального 
контролю. Завдяки бездіяльності держа-
ви та низькій соціальній активності маємо 
збільшення чисельності молодих засудже-
них, які перебувають у місцях позбавлення 
волі, збільшення частки рецидиву злочи-
нів, що вчиняються особами молодого віку. 
Наведене свідчить про необхідність 

аналізу роботи державних інституцій у 
сфері правової соціалізації, у тому чисті й 
ресоціалізації раніше засуджених за скоєн-
ня злочинів осіб. Особливу увагу науковій 
спільноті слід звернути на ресоціалізацію 
молоді, що була засуджена і відбувала по-
карання у виді позбавлення волі за вчинені 
злочини. Науково обґрунтовано, що зло-
чини, які вчиняються неповнолітніми осо-
бами (особливо рецидивні), характеризу-
ються більшою зухвалістю, агресивністю та 
жорстокістю, ніж злочини, вчинені дорос-
лими особами. Однією із найефективніших 
технологій соціальної роботи у напрямку 
соціальної адаптації неповнолітніх, які по-
вернулись із місць позбавлення волі, є со-
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ціальний супровід, – вважає В. Коваль [5, 
c. 52]. Автор визначає постпенітенціарний 
соціальний супровід молоді, яка звільнена 
з місць позбавлення волі, як технологію 
соціальної роботи, що полягає у створенні 
умов для ресоціалізації звільнених, а у разі 
потреби – і представництво їх інтересів у 
правозахисній діяльності з метою дотри-
мання прав та свобод покараних. Вважає, 
що створення умов для позитивної соціа-
лізації молодих людей, які повернулися з 
місць позбавлення волі, полягає в обізна-
ності своїх прав і обов’язків, які передбаче-
ні вітчизняним законодавством.
О. Шароватова, дослідуючи особливості 

формування «культури безпеки» неповно-
літніх правопорушників, переконалася, що 
методики роботи з підростаючим поколін-
ням у сфері безпеки вимагають суттєвого 
перегляду. Авторка вбачає необхідність 
створення нової парадигми навчання та 
виховання в дусі раціональної взаємодії з 
суспільством, розвитку нового світогляду, 
що дасть змогу молодій людині орієнту-
ватися в найрізноманітніших обставинах, 
аналізувати небезпечні об’єкти, явища в 
усіх зв’язках і відносинах, оцінювати ри-
зики, прогнозувати найближчі та віддалені 
наслідки небезпечних факторів. Для здій-
снення формування культури безпеки, вва-
жає О. Шароватова, необхідно використо-
вувати різноманітні форми, методи й засо-
би, з-поміж яких найголовніший - особис-
тий приклад. До форм цього виду діяльнос-
ті також можуть бути віднесені радіо- й те-
лепередачі, фестивалі, змагання, ігри КВК, 
екскурсії, виставки тощо. Наголошується 
на ролі таких методик передачі інформації, 
як розповідь, показ, демонстрація зразків, 
бесіди, консультації та особистий приклад 
представників старших поколінь. Засобами 
формування «культури безпеки», на думку 
дослідниці, є кіно та телепередачі, різно-
манітні плакати, фото, вітрини, інструкції, 
стінні газети, книги тощо [10, c. 93].
Запобігання злочинності серед непо-

внолітніх, які вступили у конфлікт із за-
коном, зазначає І. Бандурка, є насамперед 
сукупністю різноманітних видів діяльності 
і заходів у державі, спрямованих на вдо-
сконалення суспільних відносин з метою 

усунення негативних явищ та процесів, 
що породжують злочинність неповноліт-
ніх або сприяють їй, а також недопущення 
вчинення ними злочинів на різних стадіях 
злочинної поведінки [1, c. 20]. Автор най-
важливішими етапами протидії злочиннос-
ті називає ранню профілактику, безпосе-
редню профілактику, профілактику на час 
передзлочинної поведінки і профілактику 
повторного вчинення злочину (рецидиву 
злочину). Така профілактика спрямована 
на «оздоровлення» соціального середови-
ща, а також на надання допомоги неповно-
літнім особам, які опинилися у важких умо-
вах життя.

30 жовтня 2008 року розпорядженням 
Кабінету Міністрів України була схвалена 
Концепція соціальної адаптації осіб, які 
відбували покарання у виді позбавлення 
волі на певний строк [6]. Документ пору-
шив низку важливих проблем ресоціаліза-
ції раніше засуджених осіб, прямо вказав-
ши причини неспроможності сучасної сис-
теми соціальної адаптації задовольнити по-
треби суспільства. З-поміж таких причин 
було названо наступні: відсутність чіткого 
і злагодженого механізму координації дій 
центральних і місцевих органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядуван-
ня; несвоєчасність надання необхідної до-
помоги звільненим особам; недостатність 
фінансування; стигматизація та дискримі-
нація звільнених осіб; недостатня поінфор-
мованість звільнених осіб про їхні права та 
обов’язки, а також громадськості про про-
блеми звільнених осіб та її участь у спри-
янні реінтеграції таких осіб у суспільство; 
відсутність фахівців із соціальної роботи 
та соціальних працівників, які можуть на 
належному рівні працювати в системі со-
ціального захисту звільнених осіб; недо-
сконалість законодавства. Уже  тоді було 
наголошено на проблемі повторності вч и-
нення злочинів, виокремлено низький рі-
вень працевлаштування звільнених осіб та 
забезпечення їх житлом тощо. 
Л. Лазаренко причинами низької ефек-

тивності профілактики рецидивної злочин-
ності називає роз’єднання зусиль органів 
влади і громадських структур у роботі зі 
звільненими від покарання у виді позбав-
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лення або обмеження волі, відсутність центру, 
який координував би цю роботу [7, c. 166]. 
На такий центр, як вважає автор, має по-
кладатися виконання кількох завдань: про-
філактика рецидивної злочинності, робота 
зі звільненими з місць позбавлення чи об-
меження волі, організація патронажної ді-
яльності, яка б охопила всі регіони нашої 
держави. 

17 березня 2011 року національне зако-
нодавство доповнилося Законом України 
«Про соціальну адаптацію осіб, які відбу-
вають чи відбули покарання у виді обме-
ження волі або позбавлення волі на певний 
строк» № 3160-VI [9]. Вказаний закон ви-
значив загальні засади соціальної адаптації 
осіб, що відбувають або відбули покаран-
ня у виді обмеження волі або позбавлення 
волі на певний строк, засади участі у со-
ціальній адаптації названих осіб підпри-
ємств, установ та організацій, об’єднань 
громадян, а також фізичних осіб. Документ 
став частиною нормативної бази, яка по-
кликана забезпечити правове регулювання 
відносин, спрямованих на реалізацію ко-
лишніми ув’язненими належних їм прав і 
свобод, передбачених Конституцією та за-
конами України. Законодавець визначає 
соціальну адаптацію як процес засвоєння 
звільненими особами соціального досвіду 
з метою повернення їх до самостійного за-
гальноприйнятого соціально-нормативно-
го життя в суспільстві. Спеціалізованими 
установами для звільнених осіб покликані 
стати центри соціальної адаптації та спеці-
альні будинки-інтернати. 
Центри соціальної адаптації - це соці-

альні установи, діяльність яких спрямова-
на на поступове повернення звільнених 
осіб до самостійного загальноприйнятого 
соціально-нормативного життя в суспіль-
стві шляхом надання їм соціальних послуг 
та сприяння в отриманні іншої допомоги з 
урахуванням індивідуальних потреб. Від-
повідно до Типового положення про центр 
соціальної адаптації звільнених осіб Мініс-
терства праці та соціальної політики Украї-
ни, зареєстрованого Міністерством юстиції 
України 21.04.2006 №476/12350 [10], Центр 
утворюється у разі наявності необхідної ма-
теріально-технічної бази, зокрема примі-

щень, які відповідають чинним санітарним 
і технічним вимогам, вимогам пожежної 
безпеки. Через відсутність матеріально-
технічної бази, про ефективність згаданих 
установ говорити не доводиться. 
Варто наголосити на тому, що частково 

функцію соціальної ад аптації від держа-
ви переймає саме суспільство. Прикладом 
цього може бути діяльність низки громад-
ських об’єднань, які метою своєї діяльності 
визначають соціальну адаптацію громадян, 
які втратили соціально-корисні зв’язки. 
У вересні 1989 року у Львові було за-

сновано «Регіональний Центр соціальної 
адаптації» (РЦСА). Зазначена організація 
у 1992 році уже в незалежній Україні була 
перереєстрованою, а у 1998 році набула 
юридичного статусу благодійної організа-
ції. Своєю цільовою аудиторією РЦСА ви-
значили громадян, які повернулися з місць 
позбавлення волі, дітей з проблемних сі-
мей, громадян України, які стали жертва-
ми торгівлі людьми за кордоном, біженці 
на території України, потенційні мігран-
ти, жінки, що потерпають від насильства у 
сім’ї. Найбільш відомими проєктами РЦСА 
стали наступні: Притулок-комуна для сиріт 
та одиноких громадян, котрі повернулися 
з місць позбавлення волі; Служба пошу-
ку і повернення жінок, які були насильно 
або обманом вивезені за кордон; Програма 
«Ковчег», цільовою аудиторією якої є діти 
алкоголіків, наркоманів, осіб, які відбува-
ють покарання у місцях позбавлення волі, 
діти з бідних багатодітних сімей, а також 
соціальні сироти (діти, батьки яких виїхали 
на заробітки за кордон та залишили своїх 
дітей під опіку інших родичів, які не були 
в змозі утримувати та виховувати цих ді-
тей, які, як наслідок, опинились на вулиці); 
Консультаційний центр для жінок, що по-
терпають від домашнього насильства.
На відміну від центрів соціальної адап-

тації, спеціальні будинки-інтернати є не 
лише соціальними, але й медичними уста-
новами. Вони призначені для постійного 
проживання звільнених осіб - громадян по-
хилого віку, осіб з інвалідністю першої та 
другої груп, які за станом їхнього здоров’я 
потребують догляду і медичного обслуго-
вування. До спеціального будинку-інтер-
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нату на безоплатній основі приймаються 
звільнені особи, що не мають працездатних 
дітей або інших родичів, які згідно із зако-
ном зобов’язані їх утримувати. Показовим 
вважаємо й те, що спеціальні будинки-ін-
тернати відносять до так званих «місць ви-
мушеного перебування людей» або «місць 
несвободи». Обов’язок щодо утворення та 
підтримки функціонування таких установ 
відповідно до потреб регіону покладено 
першочергово на місцеві органи виконав-
чої влади та органи місцевого самовряду-
вання.
Варто зауважити, що інститут ресоціалі-

зації формально з’явився у правовій систе-
мі України раніше за згаданий Закон, ще 
у 2003 р. із появою чинного Кримінально-
виконавчого кодексу України. Відповідно 
до статті 6 Кримінально-виконавчого ко-
дексу України, ресоціалізація – це свідоме 
відновлення засудженого у соціальному 
статусі повноправного члена суспільства, 
повернення його до самостійного загально-
прийнятого соціально-нормативного жит-
тя в суспільстві. 
В умовах несвободи злочинці набувають 

кримінального професіоналізму, консоліду-
ються, створюють злочинні угруповання 
для вчинення злочинів після звільнення, 
і це негативно впливає не тільки на систе-
му виконання покарання у вигляді позбав-
лення волі, а й сприяє рецидиву злочинів 
з боку цієї категорії осіб [4, c. 172]. Ресо-
ціалізація звільненої з місць позбавлення 
волі особи, вважає В. Наливайко, має на 
меті забезпечити відновлення і розвиток 
соціально корисних зв’язків і відносин з 
суспільством, розвиток цілісної особистос-
ті, здатної до об’єктивного ставлення як до 
оточення, так і до самої себе, світоглядного 
вибору, орієнтованого на загальнолюдські 
й національні цінності [8, c. 3]. Така автор-
ська позиція підводить нас до осмислення 
глибини та ролі діяльності, спрямованої на 
поновлення особи в її соціальній цінності, 
яка унеможливлюється в умовах «суспіль-
ного відсторонення», як-от в умовах соці-
альної стигматизації.
Ю. Гарасимів вважає, що процес ресо-

ціалізації включає дві складові – соціальну 
реадаптацію та соціальну реінтеграцію. Со-

ціальна реадаптація на його думку, є важ-
ким і багатогранним процесом, метою яко-
го є пристосування до нових умов життя. 
Соціальна реінтеграція передбачає набуття 
неповнолітнім нового соціального статусу, 
відновлення його стосунків з оточенням 
(батьками, родичами, вчителями, сусідами, 
друзями) та поновлення зв’язків із соціаль-
ними інститутами (школою, громадськи-
ми організаціями). Автор погоджується з 
І. Парфановичем і також виділяє такі два 
напрями ресоціалізації, як ресоціалізація 
свідомості особистості (відновлення про-
соціальної системи цінностей, переконань, 
установок) та ресоціалізація діяльності (від-
новлення позитивних навичок та вмінь, 
стилю спілкування) [3, c. 64].

Висновки
Сучасна правова теорія повинна розро-

бити ефективний план заходів щодо право-
вої ресоціалізації раніше засуджених осіб. 
Водночас, реалізація такого плану мож-
лива тільки у випадку державної підтрим-
ки таких соціальних інститутів, як сім’я та 
школа, зменшення безробіття та підтрим-
ки осіб, які втратили житло, залучення 
громадськості, засобів масової інформації 
до сприяння реінтеграції звільнених осіб 
у суспільство, популяризації соціальної ро-
боти та волонтерства тощо. Основними за-
садами ресоціалізації осіб, які раніше були 
засуджені за вчинення злочину, є: принцип 
взаємоповаги, поваги до честі та гідності 
людини, забезпечення прав та законних 
інтересів особи (насамперед права на жит-
ло, освіту, медичне обслуговування, про-
фесійне навчання та професійний розви-
ток), принцип пріоритету цінностей життя 
і здоров’я особи, принцип розвитку духо-
вності особи, пріоритету виховних заходів, 
конфіденційності та добровільності.
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O. Paruta
INDIVIDUAL PROBLEMS OF RESO-

CIALIZATION OF PREVIOUSLY CON-
VICTED PERSONS

The term “resocialization” is widely used in 
jurisprudence, sociology, pedagogy, psycholo-
gy. The process of resocialization involves the 
gradual return of the individual to society, the 
development of the qualities necessary for his/
her normal social and legal life. It is, in fact, a 
social and psychological restructuring of the 
individual in connection with changing life 
circumstances. Concerning the concept of “re-
socialization”, modern scientists have differ-
ent views. However, most of them agree that 
resocialization is the basis for preventing the 
recurrence of crimes, that it is a purposeful 
process of acquiring the previously convicted 
person the necessary opportunities and the 
formation of his/her ability to live in society in 
compliance with the rule of law. Resocializa-
tion is a complex and multidimensional pro-
cess that involves spiritual and socio-legal de-
velopment, correction of views and attitudes 
of person for his/her individual safety and se-
curity of the whole society.

During the period of increasing crime, the 
state and society are faced with the acute issue 
of crime prevention, correction of behavior 
of persons convicted of crimes, their resocial-
ization. Despite the availability of basic regu-
lations on the implementation of resocializa-
tion processes, unfortunately, it is necessary 
to state their insuffi cient effectiveness. The 
reason is the lack of proper infrastructure for 
resocialization of offenders, lack of funds for 
the implementation of social programs, ris-
ing unemployment. The work of central state 
bodies, local executive bodies, and local self-
government bodies in this area is inappropri-
ate. Due to uncoordinated actions of public 
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authorities, social services, educational institu-
tions and the family to correct the behavior of 
juvenile offenders in Ukraine, there are diffi -
culties in the implementation of programs for 
resocialization of former convicts. It is worth 
noting that the success of the process of reso-
cialization of the convict largely depends on 
his/her own desire to return to normal life as 
a law-abiding citizen, on the realization of his/
her guilt. Therefore, the state needs to pay at-
tention fi rst of all to the institutions of legal 
socialization, which are responsible for the le-
gal education of the younger generation, fi rst 
of all to rethink the role of family and school, 
providing them with the necessary state regu-
latory, material, technical, personnel and oth-
er support.

Keywords: resocialization, legal socializa-
tion, legal education, institutions of legal so-
cialization, recidivism, crime.

АНОТАЦІЯ 
У період приросту злочинності перед дер-

жавою та суспільством гостро постає пи-
тання профілактики правопорушень, ви-
правлення поведінки осіб, які були засуджені 
за вчинення злочинів, їх ресоціалізації. Попри 
наявність базових нормативних документів 
щодо здійснення процесів ресоціалізації, на 
жаль, доводиться констатувати недостатню 
їх дієвість. Причиною є відсутність належ-
ної інфраструктури для ресоціалізації право-
порушників, брак коштів на реалізацію соці-
альних програм, зростання безробіття. Не-
належною є робота у цій сфері центральних 
органів державної влади, органів виконавчої 
влади на місцях, органів місцевого самовряду-
вання. Через неузгоджені дії органів державної 
влади, соціальних служб, навчально-виховних 
закладів і сім’ї щодо виправлення поведінки не-
повнолітніх правопорушників в Україні вини-
кають труднощі у процесі реалізації програм з 
ресоціалізації колишніх засуджених. 
Ключові слова: ресоціалізація, правова со-

ціалізація, правове виховання, інститути 
правової соціалізації, рецидив злочинів, зло-
чинність.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÌÈÒÍÈÕ 

ÎÐÃÀÍ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Статья посвящена исследованию современ-
ного состояния модернизации администра-
тивной деятельности таможенных органов 
Украины. Выяснено, что на сегодня право-
нарушители используют различные схемы по 
незаконному перемещению товаров и транс-
портных средств через таможенную границу 
Украины, к которым можно отнести: декла-
рирование товаров, которые внешне имеют 
одинаковый вид, но являются существенно раз-
ными по стоимости; предоставление недосто-
верной информации о весе при декларировании 
грузов, что позволяет уменьшить сумму та-
моженным платежем; неотражение точного 
описания товара в таможенной декларации; 
ввоз грузов с использованием товаров, имеющих 
более низкую стоимость и которые одновре-
менно перемещаются с высоколиквидными то-
варами с гораздо более высоким уровнем нало-
гообложения; предоставление неоригинальных 
документов для таможенного оформления и 
тому подобное. В этой ситуации на таможен-
ные органы Украины возлагается важная за-
дача по осуществлению аналитически-поиско-
вой работы, направленной на предупреждение, 
выявление и пресечение указанных нарушений 
и предотвращения использования схем по ми-
нимизации таможенных платежей.
Сделан вывод, что модернизация админи-

стративной деятельности таможенных ор-
ганов Украины должна строиться на таких 
основополагающих принципах, как: приоритет 
прав и законных интересов граждан и субъек-
тов хозяйствования; учета экономических пре-
образований и заимствования международного 
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Постановка проблеми
Прагнення України інтегруватися у сві-

тову спільноту і ЄС, зокрема, вимагає від 
державних органів переосмислення своєї 
ролі та значення в процесах сучасного укра-
їнського державотворення. Система органів 
виконавчої влади повинна стати визначаль-
ним чинником, який би зміг прискорити по-
літичні, соціальні й насамперед економічні 
перетворення, що відбуваються в державі. 
Митна служба України як складова системи 
виконавчої влади відіграє дедалі відчутнішу 
роль у забезпеченні національних інтересів, 
економічної безпеки держави та суспільства 
[1, с. 401]. На сьогодні митна служба впрова-
джує нові моделі митних відносин, які необ-
хідні для швидкої адаптації та реагування на 
постійні зміни зовнішньоекономічного се-
редовища. На підставі цього виникає необ-
хідність у розробці і впровадженні сучасних 

опыта в области таможенно-правового регули-
рования общественных отношений; совершен-
ствование правового обеспечения таможенных 
органов, имплементация таможенного зако-
нодательства в соответствии с международ-
ными и европейскими стандартами и реко-
мендациями.
Ключевые слова: административная де-

ятельность, таможенные органы, право-
нарушения в таможенной сфере, админи-
стративная ответственность, уголовная 
ответственность, защита прав, таможенные 
платежи, поступления в бюджет, запросы.
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форм та методів підвищення ефективності 
адміністративної діяльності митних органів.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Відзначимо, що питання удосконалення 
адміністративної діяльності митних органів 
у різні часи досліджували у своїх працях такі 
вчені-адміністративісти, як: І. Г. Бережнюк, 
І. О. Бондаренко, Ю. М. Дьомін, Є. В. До-
дін, А. В. Дусик, О. Т. Зима, С. В. Ківалов, 
О. В. Константий, С. В. Кувакін, Ю. Д. Ку-
нєв, Н. А. Липовська, А. В. Мазур, В. Я. На-
стюк, Л. Л. Палій, І. В. Письменний, О. І. По-
півняк, Д. В. Приймаченко, О. П. Рябченко, 
Г. В. Соломенко, В. К. Шкарупа, В. В. Чен-
цов та ін. Віддаючи належне вагомим напра-
цюванням науковців з досліджуваної про-
блематики, все ще потребують подальшого 
вивчення та аналізу питання, пов’язані з 
удосконаленням адміністративної діяльнос-
ті митних органів, що й обумовлює актуаль-
ність цього дослідження.

Мета статті
Розглянути і проаналізувати сучасні на-

укові підходи адміністративної діяльності 
митних органів та визначити проблемні пи-
тання цієї діяльності. 

Виклад основного матеріалу
Визначення сутності і змісту адміністра-

тивної діяльності суб`єктів правозастосу-
вання у сфері забезпечення митної безпеки 
спирається, у першу чергу, на стратегією 
євроінтеграції України, що закріплена Кон-
ституцією України (абзац п’ятий преам-
були із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном України від 07.02.2019 р. N 2680-VIII) 
[2]. Такі «стратегічні пріоритети системних 
перетворень визначають нові погляди на 
призначення та цілеспрямування адміні-
стративної діяльності як, у першу чергу, ді-
яльності обслуговувального характеру, ім-
перативність якої суворо обмежена рамками 
закону» [3, с. 13]. 
Аналізуючи адміністративну діяльність 

митних органів, доцільно зазначити, що 
«нормативно-правові акти, що регламенту-
ють вказану діяльність, їх посадових осіб та 
практику застосування, свідчать, що адміні-

стративною, за своєю сутністю, є діяльність 
багатьох підрозділів митних органів, яка, 
зокрема, охоплює забезпечення порядку 
переміщення через митний кордон товарів, 
предметів і транспортних засобів, здійснен-
ня митного контролю та митного оформлен-
ня об’єктів переміщення, контроль за пере-
міщенням через митний кордон товарів, що 
містять об’єкти права інтелектуальної влас-
ності, застосування заходів тарифного та не-
тарифного регулювання при переміщенні 
товарів через митний кордон, попереджен-
ня та припинення митних правопорушень 
тощо. Крім того, адміністративно-правові 
засоби, використовувані посадовими особа-
ми митних органів, широко застосовуються 
в процесі створення сприятливих умов для 
прискорення товарообігу та пасажиропото-
ку через митний кордон, здійсненні верифі-
кації сертифікатів походження товарів» [1, 
с. 193-194]. У розрізі вказаного вище варто 
зазначити, що на сьогодні визначальними 
чинниками, які впливають на ефективність 
адміністративної діяльності митних органів, 
є і впровадження та надання інформаційних 
послуг, які спрямовані на підвищення якос-
ті надання послуг митницею; підвищення 
інформованості суб’єктів митних правовід-
носин, що має сприяти забезпеченню ста-
більності надходжень податків та зборів до 
бюджету країни без залучення заходів дер-
жавного примусу [4, с. 260]. Крім того, осно-
вою в адміністративній діяльності митних 
органів є міжвідомча взаємодія та забезпе-
чення балансу як інтересів громадян, так і 
суб’єктів господарювання та держави. Не 
можна оминути такі важливі складові сут-
ності та змісту адміністративної діяльності 
митних органів, як партнерські відносини 
з учасниками зовнішньоекономічних опера-
цій; прозорість діяльності; захист економіч-
них інтересів держави; протидія корупцій-
ним явищам у митних органах, неправомір-
ним діям їх працівників; професіоналізм та 
культура поведінки митників тощо. 
Таким чином, як бачимо, адміністратив-

на діяльність митних органів досить масш-
табна, тому потребує багато зусиль для її 
удосконалення по всіх напрямках. У цьому 
дослідженні ми хотіли б окреслити окремі 
складові адміністративної діяльності мит-
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них органів, такі як міжнародна взаємодія 
у сфері протидії митним правопорушенням, 
забезпечення даними митної статистики, за-
безпечення надходжень митних платежів 
до бюджету держави, попередження, вияв-
лення та припинення порушень митного за-
конодавства.
Вказане вище дає підстави для звернен-

ня до статистичних даних, що відображають 
діяльність митних органів України, відпо-
відно до яких можна визначити як ефектив-
ність окремих складових цієї діяльності, так 
і недоліки.
За даними звітності, оприлюдненої ДФС 

України за 2017– І півріччя 2019 рр. (див. 
рис. 1), для забезпечення даними митної ста-
тистики структурними підрозділами опра-
цьовується стабільно висока кількість запи-
тів. Зокрема, як свідчать оприлюднені дані, 
у цілому структурними підрозділами ДФС 
України у 2017 р. опрацьовано 1703 запити, 
які надавалися, зокрема: різними централь-
ними органами виконавчої влади (438 запи-
тів); правоохоронними органами (588 запи-
тів); юридичними та фізичними особами (163 
запити); народними депутатами України (65 
запитів); адвокатами (60 запитів); відповідно 
до Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (зі змі-
нами) (178 запитів) тощо.
Разом з тим, кількість відпрацьованих за-

питів за аналогічний період 2018 року дещо 
зменшилась, проте не суттєво і становила 
1543 запити. Зокрема, якщо за кількістю 
відпрацьованих запитів, що направлялись, 
зокрема, правоохоронними органами, юри-
дичними та фізичними особами, народними 
депутатами України, адвокатами, відповідно 
до Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI (зі змі-
нами) спостерігається незначне «просідан-
ня» показників, то кількість опрацьованих 
запитів від центральних органів виконавчої 
влади – 555, що на 117 запитів, або на 26,7 % 
більше, порівняно з 2017 роком.
Зростання кількості запитів, опрацьова-

них структурними підрозділами ДФС Укра-
їни щодо забезпечення зовнішніх структур 
даними митної статистики у І півріччі 2019 
року демонструвала хорошу динаміку (1661 
запитів, з яких: переважали запити відпо-
відно до Закону України «Про доступ до пу-
блічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI 
(зі змінами) – 1281 (проти 178 запитів у 2017 
році); 380 запитів юридичних та фізичних 
осіб (+217, або в 2,3 рази більше порівняно з 

Рис. 1. Кількість відпрацьованих запитів за для забезпечення зовнішніх структур дани-
ми митної статистики у 2017– І півріччі 2019 рр.

Джерело: складено за даними [5; 6; 7]
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2017 роком). Узагальнена інформація щодо 
кількості запитів від центральних органів 
виконавчої влади, правоохоронних органів, 
юридичних та фізичних осіб, народних де-
путатів України, адвокатських, тощо, опра-
цьованих органами ДФС України за 2019 
рік для широкого загалу досі не оприлюд-
нена, що може бути пов’язано з черговим 
реформуванням цієї служби, та поділом на 
дві окремі структури: Державну податкову 
та Державну митну служби.
Отже, враховуючи вищевказане, варто 

зазначити, що митними органами за звітний 
період проведена велика та кропітка робота 
щодо відпрацювання різноманітних запитів 
зовнішніх структур (від запитів фізичних та 
юридичних осіб до запитів центральних ор-
ганів виконавчої влади) та забезпечення їх 
даними митної статистики. Це, у свою чергу, 
говорить і про покращення доступу до інфор-
мації та підвищення ефективності діяльності 
митних органів у контексті надання адміні-
стративних послуг громадянам.
Відповідна позитивна тенденція про-

слідковується і при аналізі надходжень 
митних платежів. Так, упродовж 2017 – І 
півріччя 2019 рр. до державного бюдже-
ту України надійшло митних платежів, 
контроль за справлянням яких покладено 
на митні підрозділи ДФС України, на суму 
близько 826 млрд грн (див. рис. 2). Згід-
но зі звітними даними, митними підрозді-
лами ДФС України у 2017 р. забезпечено 
надходження до бюджету держави обсягом 
303,8 млрд грн (індикативний показник ви-
конано на 111,7 %), зокрема, надходження 
акцизного податку із ввезених на митну те-
риторію України товарів складали близько 
30 млрд грн (індикативний показник вико-
нано на 105,5 %); надходження ПДВ з вве-
зення товарів на митну територію України 
складали понад 250 млрд грн (індикатив-
ний показник виконано на 113,2 %); ввізно-
го мита було сплачено у сумі понад 22 млрд 
грн (індикативний показник виконано на 
102,7 %); обсяги сплаченого єдиного збору 
складали понад 431 млн грн (індикатив-
ний показник виконано на 108,8 %); обсяги 
плати за виконання митних формальнос-
тей складали близько 70 млн грн (індика-
тивний показник виконано на 98,5 %). За 

результатами проведення контрольно-пе-
ревірочних заходів щодо правильності ви-
значення митної вартості товарів, митни-
цями ДФС України забезпечено додаткові 
надходження до бюджету у розмірі близько 
4,3 млрд грн, що на 15,3 % менше порівня-
но з 2016 роком.
У 2018 році спостерігалася динаміка 

щодо збільшення надходжень митних пла-
тежів, частково це відбулося завдяки вдо-
сконаленню електронних сервісів, покра-
щенню ефективності контрольно-переві-
рочних заходів та підвищенню ставок окре-
мих платежів. У цілому митними підрозді-
лами у 2018 році мобілізовано до бюджету 
держави близько 370 млрд грн (на 66 млрд 
грн більше, порівняно з 2017 р.) (див. рис. 
2). Найбільші обсяги надходжень від ПДВ з 
ввезення товарів на митну територію Укра-
їни (понад 295 млрд грн, індикативний по-
казник виконано на 98,4 %). Більше ніж у 
2 рази зросли надходження від сплаченого 
єдиного збору, що справляється у пунктах 
пропуску через державний митний кордон 
України (919,5 млн грн), що більшою мірою 
пов’язано зі збільшенням ставок єдиного 
збору у 2 рази. За рахунок сплати акцизно-
го податку з ввезення на митну територію 
держави підакцизних товарів до бюджету 
мобілізовано понад 19,5 млрд грн, що на 
10 млрд менше, порівняно з 2017 роком 
(проте, за даними ДФС, індикативний по-
казник виконано на 107,9 %). Ввізного мита 
за звітний період сплачено на суму понад 
23 млн грн (індикативний показник вико-
нано на 94,2 %), вивізного мита – на суму 
понад 516 млн грн (індикативний показник 
виконано на 79,3 %), надходження від пла-
ти за виконання митних формальностей – 
понад 74 млн грн (індикативний показник 
виконано на 77,6 %). За результатами ко-
ригування митної вартості товарів, додат-
ково до бюджету держави надійшло понад 
4 млрд грн, що на 10,3 % більше, порівняно 
з 2017 роком.
У першому півріччі 2019 року за раху-

нок платежів, контроль за справляння яких 
покладено на митні підрозділи ДФС Украї-
ни, до бюджету надійшло близько 152 млрд 
грн (індикативний показник виконано на 
89,2 %) (див. рис. 2). Зокрема, надходження 
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від сплати акцизного податку з ввезення на 
митну територію України підакцизних това-
рів склали понад 3 млрд грн (індикативний 
показник виконано на 126,9 %). За рахунок 
сплати ПДВ з ввезення товарів на митну те-
риторію України до бюджету надійшло по-
над 136 млрд грн (індикативний показник 
виконано на 87,6 %). Обсяги сплаченого 
ввізного мита склали 10,5 млн грн (індика-
тивний показник виконано на 95,7 %), виві-
зного мита – понад 152 млн грн (індикатив-
ний показник виконано на 43,8 %), єдиного 
збору, що справляється у пунктах пропуску 
через державний митний кордон України 
– близько 387 млн грн (індикативний по-
казник виконано на 75,2 %). Крім того, над-

ходження від плати за виконання митних 
формальностей склали понад 33 млн грн (ін-
дикативний показник виконано на 66,8 %), 
від коригування митної вартості товарів по-
над 4,3 млрд грн.
Таким чином, простеживши за митними 

платежами, що надходять до державного 
бюджету України, можна зробити висновок 
про їх збільшення, яке відбулося завдяки 
вдосконаленню електронних сервісів, по-
кращенню ефективності контрольно-переві-
рочних заходів та підвищенню ставок окре-
мих платежів.
У підтвердження цьому можна про-

стежити статистичні дані щодо діяльності 
митних органів у протидії митним право-

Рис. 2. Обсяги надходжень митних платежів, контроль за справлянням яких покладе-
но на митні підрозділи ДФС України, до бюджету держави у 2017 – І півріччі 2019 рр.
Джерело: складено за даними [5; 6; 7]
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порушенням. Так, митними підрозділами 
було здійснено ряд заходів щодо вияв-
лення порушень митного законодавства, 
за результатами яких у 2017 – І півріччі 
2019 рр. до ЄРДР внесено близько тисячі 
кримінальних проваджень, що дозволи-
ло залучити до бюджету держави понад 
1 млрд грн (див. рис. 3). Зокрема, за да-
ними звітності органів доходів і зборів, за 
результатами проведення заходів щодо 
викриття кримінальних порушень у мит-
ній сфері, у 2017 році до ЄРДР внесено 
324 кримінальних провадження, з них за 
ч. 3 ст. 212 КК України – 128 проваджень; 
у 2018 році до ЄРДР внесено 390 кримі-
нальних проваджень, з них за ч. 3 ст. 212 
КК України – 166; у 2019 році – 263 та 
104 відповідно. За результатами розгляду 
проваджень з кримінальних правопору-
шень у митній сфері до бюджету держави 
у 2017 році вдалося залучити надходжень 
на суму понад 390 млн грн, у 2018 році 
- понад 453 млн грн, у І півр. 2019 року 
– 240 млн грн. Крім того, вжито заходів 
щодо накладення арешту на товарно-ма-

теріальні цінності (далі – ТМЦ) загальною 
вартістю у 2017 році – на суму близько 3 
млрд грн, у 2018 році – 2 млрд грн, у І 
півр. 2019 року – понад 1 млрд грн.
Необхідно зазначити, що на позитивну 

динаміку викриття кримінальних право-
порушень у митній сфері суттєво вплинула 
налагоджена митними підрозділами актив-
на співпраця з компетентними органами 
іноземних держав в частині обміну інфор-
мацією, що дозволило надавати адміністра-
тивну допомогу в частині попередження 
та виявлення порушень при здійсненні зо-
внішньоекономічних операцій. Зокрема, 
за результатами такої співпраці, у рамках 
міжнародної взаємодії щодо протидії мит-
ним правопорушенням заведено більше 900 
справ щодо порушення митних правил (на 
понад 650 млн грн), а також встановлено об-
сяг несплачених обов’язкових митних пла-
тежів на суму понад 57 млн грн. У 2018 році 
завдяки міжнародній взаємодії митних під-
розділів вдалося завести більше 700 справ 
щодо порушення митних правил, на суму 
понад 686 млн грн та виявити несплачених 

Рис. 3. – Дані щодо заходів з викриття кримінальних правопорушень у митній сфері та 
обсягів стягнень до бюджету держави за результатами кримінальних проваджень у 2017 – 

І півріччі 2019 рр.
Джерело:складено за даними [5; 6; 7]



64

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2021

обов’язкових митних платежів на суму по-
над 21 млн грн.
Разом з тим, на підставі вище зробленого 

аналізу варто зазначити, що, незважаючи на 
в цілому позитивну оцінку діяльності мит-
них органів, залишаються ще проблемними 
такі питання, як контроль за правильністю 
визначення митної вартості, надмірність 
сплачених митних платежів, втручання пра-
воохоронних органів у процедуру митного 
огляду, неефективне регулювання інституту 
фінансових гарантій, визначення класифі-
кації товарів, застосування адміністративної 
відповідальності за порушення митних пра-
вил, проблеми захисту прав інтелектуальної 
власності під час переміщення товарів через 
митний кордон. 

Висновок
Отже, зазначимо, що на сьогодні право-

порушники використовують різноманітні 
схеми з незаконного переміщення товарів і 
транспортних засобів через митний кордон 
України, до яких можна віднести: деклару-
вання товарів, які ззовні мають майже од-
наковий вигляд, але є суттєво різними по 
вартості; надання недостовірної інформації 
про вагу під час декларування вантажів, 
що дозволяє зменшити суму митних плате-
жів; невідображення точного опису товару 
у митній декларації; ввезення вантажів з 
використанням товарів, що мають значно 
нижчу вартість та одночасно переміщують-
ся з високоліквідними товарами з набагато 
вищим рівнем оподаткування; подання нео-
ригінальних документів до митного оформ-
лення тощо. У цій ситуації на митні органи 
України покладається важливе завдання 
щодо здійснення аналітично-пошукової ро-
боти, спрямованої на попередження, вияв-
лення та припинення зазначених порушень 
та унеможливлення використання схем з мі-
німізації митних платежів.
Вище наведений аналіз дав можливість 

виокремити як ефективні аспекти діяль-
ності митних органів, так і недоліки їх ді-
яльності. Крім того, на основі цього аналі-
зу ми зможемо окреслити основні напрями 
модернізації митних органів України, ви-
значити та запровадити в практику най-
більш оптимальні форми і методи реалізації 

митної політики держави, які б відповідали 
вимогам міжнародних стандартів, з ураху-
ванням рівня технічної оснащеності пунктів 
пропуску на митному кордоні, особливос-
тей розташування України та необхідності 
організації співробітництва в галузі митної 
діяльності з країнами, що безпосередньо ме-
жують з Україною. При цьому, модернізація 
адміністративної діяльності митних органів 
України повинна будуватись на таких осно-
воположних засадах, як: пріоритет прав та 
законних інтересів громадян і суб’єктів гос-
подарювання; врахування економічних пе-
ретворень та запозичення міжнародного до-
свіду у галузі митно-правового регулювання 
суспільних відносин; удосконалення право-
вого забезпечення митних органів, імпле-
ментація митного законодавства відповідно 
до міжнародних та європейських стандартів 
і рекомендацій.
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено дослідженню сучасно-

го стану модернізації адміністративної діяль-
ності митних органів України. З’ясовано, що 
на сьогодні правопорушники використовують 
різноманітні схеми з незаконного переміщення 
товарів і транспортних засобів через митний 
кордон України, серед яких: декларування това-
рів, які ззовні мають майже однаковий вигляд, 
але є суттєво різними по вартості; надання 
недостовірної інформації про вагу під час де-
кларування вантажів, що дозволяє зменшити 
суму митних платежів; невідображення точ-
ного опису товару у митній декларації; ввезен-
ня вантажів з використанням товарів, що 
мають значно нижчу вартість та одночасно 
переміщуються з високоліквідними товарами 
з набагато вищим рівнем оподаткування; по-
дання неоригінальних документів до митного 
оформлення тощо. У цій ситуації на митні ор-
гани України покладається важливе завдання 
щодо здійснення аналітично-пошукової робо-
ти, спрямованої на попередження, виявлення 
та припинення зазначених порушень та уне-
можливлення використання схем з мінімізації 
митних платежів.
Зроблено висновок, що модернізація адміні-

стративної діяльності митних органів Украї-
ни повинна будуватись на таких основополож-
них засадах, як: пріоритет прав та законних 
інтересів громадян і суб’єктів господарювання; 
врахування економічних перетворень та запо-
зичення міжнародного досвіду у галузі митно-
правового регулювання суспільних відносин; удо-
сконалення правового забезпечення митних ор-
ганів, імплементація митного законодавства 
відповідно до міжнародних та європейських 
стандартів і рекомендацій.
Ключові слова: адміністративна діяль-

ність, митні органи, правопорушення у мит-
ній сфері, адміністративна відповідальність, 
кримінальна відповідальність, захист прав, 
митні платежі, надходження до бюджету, за-
пити.

SUMMARY 
The article is devoted to the study of the current 

state of modernization of the administrative activity 
of the customs authorities of Ukraine. It was found 
that today offenders use various schemes for illegal 
movement of goods and vehicles across the customs 
border of Ukraine, which include: declaring goods 
that look almost the same from the outside, but are 
signifi cantly different in value; providing inaccurate 
information about the weight when declaring goods, 
which reduces the amount of customs duties; failure 
to display the exact description of the goods in the 
customs declaration; import of goods using goods that 
have a much lower cost and at the same time move 
with highly liquid goods with a much higher level of 
taxation; submission of non-original documents for 
customs clearance, etc. In this situation, the customs 
authorities of Ukraine have an important task to 
carry out analytical and research work aimed at 
preventing, detecting and stopping these violations 
and preventing the use of schemes to minimize 
customs duties.

It is concluded that the modernization of 
administrative activities of the customs authorities 
of Ukraine should be based on such fundamental 
principles as: the priority of the rights and 
legitimate interests of citizens and businesses; 
taking into account economic transformations and 
borrowing international experience in the fi eld of 
customs and legal regulation of public relations; 
improving the legal support of customs authorities, 
implementation of customs legislation in accordance 
with international and European standards and 
recommendations.

Key words: administrative activity, customs 
authorities, customs offenses, administrative liability, 
criminal liability, protection of rights, customs 
payments, budget revenues, inquiries.
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ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÅ È ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ 
ËÈÖÀ Â ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ

Как отмечается, институт юридическо-
го лица – это широкое понятие, охватываю-
щее целую главу Гражданского кодекса Азер-
байджана. Согласно представленной статье 
институт юридического лица делится на 2 
группы: гражданские юридические лица и 
публичные юридические лица. Гражданские 
юридические лица – это коммерческие и не-
коммерческие юридические лица. Институт 
публичных юридических лиц – новое понятие 
в правовой доктрине Азербайджана, также 
как и в доктрине мирового права.
Поскольку этот институт является но-

вым, теоретические аспекты и признаки 
правовой системы не были щироко разрабо-
таны. Поэтому данная статья посвящена 
концепции публичного юридического лица, его 
характеристикам, видам, сходствам и отли-
чиям от гражданских юридических лиц и дру-
гих государственных органов.
Ключевые слова: юридические лица, юри-

дическое лицо публичного права, гражданские 
юридические лица, государственное управле-
ние, государственное обслуживание, функции 
управления.

 ØÀÌÈÑÒÀÍËÛ Àéòàäæ Ðàôàèë ãûçû - äîêòîðàíò êàôåäðû 
«Êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà» Áàêèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

ÓÄÊ 342.5
DOI 10.32782/NP.2021.1.10

2000 года, посвящена институту «юридиче-
ских лиц». В соответствии со статьей 43.1 
Гражданского Кодекса, юридическое лицо 
- это специально созданное учреждение, 
прошедшее государственную регистрацию 
в установленном законом порядке, имеющее 
в своей собственности обособленное имуще-
ство и обязательства в отношении данного 
имущества, имеющее право от своего имени 
приобретать и реализовывать имуществен-
ные и личные неимущественные права, не-
сти обязанности, быть истцом или ответчи-
ком в суде [3]. Исходя из этой концепции, 
можно выделить следующие признаки юри-
дических лиц:

1. Прохождение государственной реги-
страции в порядке, установленном законом. 
Коммерческие организации, публичные 
юридические лица, а также представитель-
ства или филиалы иностранных юридиче-
ских лиц могут осуществлять деятельность 
только после государственной регистрации 
в соответствии с требованиями Закона Азер-
байджанской Республики от 12 декабря 2003 
года за № 560-IIG «О государственной реги-
страции и государственном реестре юриди-
ческих лиц».

2. Наличие в собственности обособленно-
го имущества. Наличие обособленного иму-
щества в собственности юридического лица 
означает установление лимита на имуще-
ство, принадлежащее учредителям юриди-
ческого лица и другим лицам, обладающим 
данным имуществом, их обособление друг 
от друга [1, с. 444]. Группа авторов считает, 

В Гражданском кодексе Азербайджан-
ской Республики институту юридического 
лица отводится широкое место. Так, целая 
глава (Глава 4) Гражданского кодекса Азер-
байджанской Республики, утвержденная в 
соответствии с Законом Азербайджанской 
Республики от 28 декабря 1999 года за № 
779-IQ и вступившая в силу с 1 сентября 
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что отсутствие имущества самого собствен-
ника (учреждения) исключает возможность 
его самостоятельного участия в гражданском 
(имущественном) обороте и, таким образом, 
гражданских правоотношений (т.е., быть 
юридическим лицом) [1, с. 444].

3. Способность отвечать по своим обяза-
тельствам этим имуществом. Когда юриди-
ческие лица не могут выполнить свои обяза-
тельства, то они, в первую очередь, отвечают 
своим имуществом. Так, согласно статье 52 
Гражданского Кодекса, юридическое лицо 
отвечает по своим обязательствам в отноше-
нии всего принадлежащего ему имущества.

4. Приобретать и реализовывать от сво-
его имени имущественные и личные неиму-
щественные права, нести обязанности. Юри-
дические лица формируются для различных 
целей и могут иметь различные направления 
деятельности для достижения своих целей, 
иметь права и обязанности в установленном 
законодательством порядке для достижения 
поставленных перед ними целей.

5. Наличие права быть истцом или ответ-
чиком в суде. Он будет истцом и ответчиком 
непосредственно в суде в случае каких-либо 
нарушений прав применительно к юриди-
ческим лицам или в случае каких-либо нару-
шений прав со стороны юридического лица. 
Это также означает, что субъектом правоот-
ношений выступает именно само юридиче-
ское лицо, а не учредители или участники. В 
юридической науке это называется процес-
суально-правовой признак.
После получения общих сведений о при-

знаках юридических лиц целесообразно 
провести их классификацию.
В соответствии со статьей 43.5 Граждан-

ского Кодекса Азербайджанской Республики, 
юридическими лицами могут быть организа-
ции, основной целью деятельности которых 
является получение прибыли (коммерческие 
юридические лица), или организации, основ-
ной целью которых является не получение 
прибыли и не распределение полученной 
прибыли между ее участниками (некоммер-
ческие юридические лица), а также занима-
ющиеся общегосударственной и (или) обще-
ственно значимой деятельностью (публич-
ные юридические лица) [3].Таким образом, 
определены 3 категории юридических лиц:

1. Коммерческие юридические лица;
2. Некоммерческие юридические лица;
3. Публичные юридические лица.
Основная цель коммерческих юриди-

ческих лиц – это получение прибыли через 
реализацию любых видов деятельности, не 
запрещенных законом.
Основная цель некоммерческих юриди-

ческих лиц - не получение прибыли, а иметь 
возможность заниматься предприниматель-
ской деятельностью, которая служит целям, 
поставленным при их создании, и достиг-
нуть поставленных целей. Некоммерческие 
юридические лица могут создавать бизнес-
ассоциации или участвовать в них для вы-
полнения предпринимательской деятель-
ности. Они могут создаваться в форме об-
щественных объединений, фондов, союзов 
юридических лиц, а также в других формах, 
предусмотренных законом.Далее по статье 
коммерческие и некоммерческие юридиче-
ские лица будут именоваться гражданскими 
юридическими лицами.
Существуют и новообразованные виды 

юридических лиц, которые называются пу-
бличными юридическими лицами.
Глобальный экономический кризис сере-

дины ХХ века вернул на повестку дня вопрос 
об ответственности государства и привел 
к экономическим реформам. На основе но-
вых экономических реформ задачи государ-
ства претерпели изменения, а неолибераль-
ная политика внесла изменения в систему 
управления странами. В результате эконо-
мических и административных реформ по-
явилась необходимость в создании незави-
симых органов с целью снижения бремени 
государства. Эти органы начали появляться 
в странах мира в разное время под разны-
ми названиями. Впервые данную категорию 
органов выявили в США в 1930-х годах. В 
США они получили название «агентства не-
зависимого надзора» (Independent Regulator 
Agencies). Данная категория органов вла-
сти, называемая в Великобритании «Гуанго» 
(guans Autonomous Non Governmental/ав-
тономные неправительственные организа-
ции), была создана в 1970-х годах. Хотя эти 
органы вошли во французскую и турецкую 
правовые системы в разное время, они но-
сят схожие названия. Органы, созданные во 
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Франции в 1970-х годах, получили название 
«Les Autorités Administratives Indépendantes», 
а сформированные в Турции в 1980-х годах 
такие структуры – «Bağımsız idari otorite», что 
означает «автономные административные 
органы» [8, с. 165].
Правовой статус публичных юридиче-

ских лиц (порядок создания, структура, пра-
воспособность, орган управления, правовой 
режим собственности и др.) регулируется 
нормами как гражданского, так и публично-
го права. Как отметил Отто фон Гирке, соци-
альные права государственных корпораций 
являются ключевой частью публичных юри-
дических лиц. Внутреннее управление об-
щественными корпорациями тождественно 
нормам государственного управления. Пу-
бличное корпоративное управление облада-
ет атрибутами государственной власти, а его 
носители наделены властными полномочия-
ми. В публичных корпорациях внутренние 
споры разрешаются в административном 
порядке, а не в гражданском. В отношении 
создания, внесения изменений, прекраще-
ния деятельности и защиты публичных кор-
пораций государство играет особую роль 
в выполнении контроля за исполнением 
функций корпорации.
Хотя институт публичного юридиче-

ского лица был создан в Азербайджанской 
Республике недавно, его развитие начало 
ускоряться. Но почему был создан институт 
публичного юридического лица и в чем его 
основные преимущества? Впервые это по-
нятие появилось в 2015 году в соответствии 
с Законом Азербайджанской Республики «О 
публичных юридических лицах», после чего 
началось формирование нескольких публич-
ных юридических лиц. В чем состоит значи-
мость института публичного юридического 
лица и чем он отличается от министерств, 
являющихся основными государственными 
органами?
Прежде всего, следует отметить, что 

публичные юридические лица оказывают 
определенные услуги и могут получать до-
ход в обмен на необходимую услугу, кото-
рую они будут предоставлять, в то время как 
министерства не имеют таких полномочий, 
то есть они не могут получать прибыль. Их 
функции совпадают с функциями государ-

ства. Закупки, рынок ценных бумаг (биржа), 
радио и телевидение, надзор за банковской 
деятельностью, информационные техноло-
гии и коммуникации, энергетическое ре-
гулирование, контроль в области табачных 
и алкогольных напитков, формирование и 
функционирование стандартов в области 
финансов, бухгалтерского учета и во многих 
других областях, выполняются публичными 
юридическими лицами, сформированными 
в статусе упомянутых во многих странах уч-
реждений.То есть, государство делегирует 
часть своих функций публичному юридиче-
скому лицу.
Таким образом, публичные юридические 

лица имеют особую для современной право-
вой системы актуальность с учетом перспек-
тивы создания новых возможностей для го-
сударства, реализации новых функций без 
разрушения системы управления, создания 
новых институтов в качестве органической 
части этой системы и без изменения суще-
ствующей системы государства.
Понятие «институт публичного юриди-

ческого лица» впервые было введено соглас-
но Закону Азербайджанской Республики за 
№ 97-VQ от 29 декабря 2015 года «О публич-
ных юридических лицах». В соответствии со 
статьей 2.2 настоящего Закона, публичное 
юридическое лицо – это организация, сфор-
мированная от имени государства и муници-
палитета, занимающаяся общегосударствен-
ной и (или) общественно значимой деятель-
ностью, не являющаяся государственным 
или муниципальным органом [4].
Таким образом, согласно данной концеп-

ции можно выделить следующие основные 
признаки публичных юридических лиц:
а) признак создания от имени государ-

ства и муниципалитета;
б) заниматься общегосударственной и 

(или) общественно значимой деятельностью;
в) быть организацией, не являющейся 

государственным или муниципальным орга-
ном.
Каждый из этих признаков имеет следу-

ющие особенности:
- признак создания от имени государства 

и муниципалитета. Следует отметить, что 
публичное юридическое лицо формируется 
посредством соответствующего органа ис-
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полнительной власти от имени государства, 
а муниципальное – соответствующими му-
ниципальными органами. До того, как в За-
кон «О публичных юридических лицах» от 
12 июля 2019 года были внесены поправки, 
публичные юридические лица могли созда-
ваться и самими публичными юридически-
ми лицами.

- Заниматься деятельностью общегосу-
дарственного и (или) общественного значе-
ния. Публичное юридическое лицо выпол-
няет функции, имеющие важное значение 
для государства и общества. Именно по этой 
причине, в отличие от юридического лица, 
являющегося одним из субъектов граждан-
ского права, оно обладает достаточными 
привилегиями.

- Быть организацией без государственно-
го или муниципального органа. Эта особен-
ность подразумевает, что публичные юриди-
ческие лица не являются соответствующим 
исполнительным или муниципальным ор-
ганом, несмотря на то, что они выполняют 
определенные функции государства.
Таким образом, публичные юридические 

лица, в целом, обладают следующими основ-
ными характеристиками:

- Публичное юридическое лицо никогда 
не может быть банкротом; Эта особенность 
прямо определена в статье 5.4 Закона «О 
публичных юридических лицах». Таким об-
разом, в соответствии с настоящей статьей, 
публичное юридическое лицо не может быть 
признано банкротом.

- Подача судебных исков против публич-
ного юридического лица, возможна в рамках 
административного производства. В послед-
нее время ряд университетов приобрели 
статус публичного юридического лица. Из-
вестно, что дипломы, выдаваемые универси-
тетами, создают для человека определенные 
правовые последствия. Таким образом, при 
наличии таких жалоб лицо будет предъяв-
лять иск в рамках административного про-
изводства, а не в гражданском порядке, как 
в случае с другими гражданскими юридиче-
скими лицами.

- Публичное юридическое лицо может 
оказывать как бесплатные, так и платные 
услуги, заниматься самофинансированием 
или, при необходимости, финансировать-

ся за счет средств государственного бюдже-
та; исходя из типового устава публичного 
юридического лица, имущество публичного 
юридического лица формируется из устав-
ного фонда, имущества, предоставляемого 
учредителем, а также средств, выделяемых 
из госбюджета, доходов от его деятельности, 
пожертвований, грантов, привлеченных ин-
вестиций и других средств, не запрещенных 
законом.
Из этого следует, что им могут выделять-

ся средства из государственного бюджета, 
они могут получать доход от своей деятель-
ности, а также им могут выплачиваться по-
жертвования, гранты, привлекаться инве-
стиции и другие средства, не запрещенные 
законом.

- Сотрудники публичного юридического 
лица могут быть государственными служа-
щими. В соответствии со статьей 6.4 Закона 
«О публичных юридических лицах» в случа-
ях, которые предусмотрены Законом Азер-
байджанской Республики «О государствен-
ной пошлине», сотрудники публичного юри-
дического лица, сформированного соответ-
ствующим органом исполнительной власти, 
оказывающего услуги по регистрации юри-
дических фактов (выполняющего правовые 
действия), приравниваются к государствен-
ным служащим в случаях, предусмотренных 
уставом.

- Заключенные им договоры могут быть 
административными, а не гражданско-пра-
вовыми, заключенными государственными 
органами. Для него не существует ограни-
чений, существующих для юридических лиц 
гражданского права.

- Непосредственным учредителем пу-
бличного юридического лица является госу-
дарство. Как уже упоминалось выше, созда-
телями публичных юридических лиц высту-
пают соответствующие органы исполнитель-
ной власти и муниципалитеты.

- Они могут заниматься предпринима-
тельской деятельностью, если это не запре-
щено законом. Публичные юридические 
лица могут заниматься предприниматель-
ской деятельностью только в тех случаях, 
когда данная деятельность служит достиже-
нию целей, поставленных при их создании и 
в уставе, а также соответствует этим целям. 
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Кроме того, публичное юридическое лицо 
может создавать занимающиеся хозяйствен-
ной деятельностью общества или участво-
вать в них, если это предусмотрено его уста-
вом.
Как было отмечено, публичные юриди-

ческие лица начали создаваться в Азербайд-
жане с конца 2015 года и уже охватывают 
многие сферы.Создано достаточно структур 
в образовательной, экономиче ской, соци-
альной, туристической и других сферах. Ду-
мается, что главное внимание здесь должно 
быть уделено образованию. Интересно, по 
какой причине ряд университетов стали пу-
бличными юридическими лицами в то вре-
мя, когда образование является бесплатным?
Значительное количество учебных заве-

дений оказывало платные услуги по заказу 
государства, в то время как их функциони-
рование велось по государственному заказу. 
Несмотря на то, что их нельзя было считать 
коммерческими организациями, они всё же 
получали прибыль. После завершения со-
ветской эпохи, ряд учреждений предпочи-
тали функционировать только за счет госу-
дарственного бюджета. Это препятствовало 
конкурентной среде. На сегодня бюджеты 
ряда университетов Европы и США находят-
ся на уровне, который может конкурировать 
со многими странами мира. Например, со-
гласно опубликованным данным, в 2019 году 
сумма ежегодных доходов Гарвардского уни-
верситета, являющегося самым рейтинговым 
университетом в мире, составила более 40 
млрд.долларов США. Один только этот бюд-
жет больше, чем бюджеты многих стран. При 
таких обстоятельствах, университеты форми-
руют академическую среду, как для получе-
ния дохода, так и для привлечения образо-
ванных, наиболее талантливых студентов, 
создавая благоприятные условия для того, 
чтобы студенты могли делать изобретения, 
различные открытия и получать от студентов 
патенты, авторские права.
Следует также отметить, что в данном 

случае основной целью является, естествен-
но, не получение дохода, а привлечение в 
университет наиболее образованных студен-
тов путем создания наилучших условий.
Таким образом, на основании вышеизло-

женного можно увидеть следующие особен-

ности и нижеприведенные основные отли-
чия, существующие в формировании юриди-
ческих лиц:

a) Гражданские юридические лица мо-
гут быть созданы любым лицом (лицами), в 
то время как публичные юридические лица 
просто формируются со стороны соответству-
ющего органа исполнительной власти от имени 
государства, а муниципальные создаются соот-
ветствующими муниципальными органами.
б) Гражданские юридические лица могут 

вести любую не запрещенную законом дея-
тельность. То есть, исходя из природы граж-
данского права, признак диспозитивности 
принимается за основу в гражданских юри-
дических лицах, в то время как публичные 
юридические лица могут заниматься только 
той деятельностью, которая предусмотрена 
в их уставе. Следовательно, в соответствии 
с природой административного права в пу-
бличном праве императивные нормы явля-
ются основополагающими.

c) Устав публичного юридического лица, 
созданного от имени государства, утверж-
дается соответствующим органом исполни-
тельной власти, а устав публичного юриди-
ческого лица, сформированного от имени 
муниципалитета, утверждается соответству-
ющим муниципалитетом, а вот устав граж-
данских юридических лиц утверждается его 
руководящим органом.

d) В отличие от гражданских юридиче-
ских лиц, публичные юридические лица не 
могут быть банкротами.
Таким образом, следует отметить, что в 

правовой системе Азербайджана существу-
ют организации, основной целью создания 
юридических лиц которых является полу-
чение дохода, а также организации, не рас-
пределяющие полученный доход между уч-
редителями (пайщиками, участниками) и не 
использующие его в коммерческих целях, и 
организации, которые занимают обществен-
но значимой деятельностью. Несмотря на то, 
что входящая в их состав группа, а именно 
коммерческие и некоммерческие организа-
ции, входит в сферу деятельности граждан-
ского права, публичные юридические лица 
относятся к сфере деятельности как адми-
нистративного, так и гражданско-правового 
характера.Таким образом, для юридическо-
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го лица такие вопросы, как учреждение, ре-
гистрация, начало деятельности, относятся к 
сфере гражданского права, а сфера деятель-
ности и некоторые правовые последствия от-
носятся к сфере административного права. В 
юридической литературе иногда появляют-
ся проблемы при разграничении публичных 
юридических лиц с министерствами (госу-
дарственными органами), с коммерческими 
и некоммерческими юридическими лицами, 
ибо они имеют ряд сходств.
Следует принять к сведению, что госу-

дарственная власть осуществляется по прин-
ципу разделения властей. Установлено, что 
власть делится на три ветви - законодатель-
ную, исполнительную и судебную. . Законо-
дательная власть возложена на парламент, 
судебная власть – на суды, а исполнительная 
власть – на государственные органы. Таким 
образом, нельзя рассматривать публичные 
юридические лица в качестве органов госу-
дарственной власти, поскольку они не отно-
сятся к исполнительной власти, хотя и соз-
даны соответствующими органами исполни-
тельной власти в Азербайджане.
А вот некоммерческие юридические 

лица не занимаются общественно значимой 
полезной деятельностью.
Государство, создавая публичные юри-

дические лица, создает условия для самофи-
нансирования организаций, тем самым фор-
мируется конкурентная среда, а сама органи-
зация проявляет заинтересованность в полу-
чении средств и доходов, а государственный 
бюджет избавляется от этого бремени.
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Shamistanli Aytaj Rafail
PUBLIC LEGAL ENTITIES AND 

PRIVATE LEGAL ENTITIES IN 
AZERBAIJAN LEGAL SYSTEM

As stated, the institution of a “legal entity” 
is a wide concept and it covers a whole chapter 
of Azerbaijan Civil Code. In this Article institute 
of legal entity is devided in 2 categories as civil 
legal entity and public legal entity. Civil legal en-
tities are commercial and non-commercial legal 
entites. The institution of “public legal entity” is 
a new institution in the world law doctrine and 
in the legal doctrine of Azerbaijan. 

As this is new institution the theoretical as-
pects of the legal system have not been devel-
oped in detail.Therefore, the article is dedicated 
to theoretical aspects of the concept of the legal 
entity, its methods, characteristics, types, civil le-
gal entities and other state bodies similar and 
distinctive aspects.

Keywords: legal entities, legal entity of public 
law, civil legal entities, public administration, govern-
ment services, management functions.



72

Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2021

ÏÐÈÍÖÈÏÈ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂÀ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ: ÒÅÎÐ²ß ² ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÐÅÀË²ÇÀÖ²¯

Стаття присвячена проблемним аспек-
там забезпечення роботи принципів адміні-
стративного судочинства України в теорії та 
на практиці. Розглянуто поняття принци-
пів, їх класифікацію. Підсумовано результати 
останніх наукових досліджень із тематики. 
Звернено увагу на проблемні аспекти засто-
сування найважливіших принципів на прак-
тиці. Зроблено висновок про те, що принципи 
надають судочинству якостей справедливого 
правосуддя в адміністративних справах, і на-
впаки – їх недотримання під час здійснення 
правосуддя тягне незаконність і подальше ска-
сування судового рішення. 
Ключові слова: принцип, адміністратив-

не судочинство, механізм відповідальності 
держави, публічно-правовий спір, справедливе 
правосуддя.
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залишається актуальною для нас. З усіх засо-
бів і заходів захисту прав, свобод, законних 
інтересів особи найбільш дієвим та надійним 
на сьогодні є судовий спосіб захисту [1; с. 4].

Стан дослідження проблеми
Фундаментальною базою дослідження із 

вказаної тематики є праці вітчизняних та за-
рубіжних науковців. Зокрема, варто згадати 
таких учених-юристів, як В. М. Бевзенко,-
Д. М. Бахрах, О. М. Бандурка, П. В. Діхті-
євський та ін. Нами було опрацьовано окре-
мі праці таких учених, як А. О. Рибченко,-
М. Бояринцева, М. М. Лученко, О. А. Мілієнко,-
С. В. Потапенко, 

Мета і завдання дослідження
Метою статті є дослідження поняття 

«принцип», принципів адміністративного 
судочинства, а також звернення до проблем-
них аспектів застосування їх на практиці. 

Наукова новизна дослідження
Цією статтею підсумовано результати 

ряду останніх наукових досліджень із тема-
тики, зведено спільну класифікацію принци-
пів адміністративного судочинства, а також 
звернено увагу на окремі проблемні аспекти 
застосування найважливіших, на нашу дум-
ку, принципів, на практиці. 

Виклад основного матеріалу
Постійне вдосконалення «праволюдин-

них» стандартів діяльності суб’єктів владних 
повноважень, а також безперервне покра-

Постановка проблеми
Проблема формування дієвих способів 

захисту прав, свобод, законних інтересів лю-
дини і громадянина, а також юридичної осо-
би стала нагальною для України з часів на-
буття нею незалежності. Розглядаючи досвід 
України поряд з досвідом держав сталої де-
мократії (наприклад, Англія), то можна ска-
зати, що наша країна в порівнянні пройшла 
цілком нетривалий шлях запровадження і 
утвердження демократичних традицій і цін-
ностей. За роки незалежності було здійснено 
значні кроки у цьому напрямку. Проте, про-
блема формування дієвих засобів і заходів за-
хисту прав, свобод, законних інтересів усе ще 
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щення стандартів забезпечення «справедли-
вого балансу інтересів» під час їх втручан-
ня у правові можливості приватних осіб є 
невід’ємними складовими побудови сучасної 
демократичної, соціальної та правової дер-
жави [2; с. 9]. На сьогодні в Україні функці-
онує окрема гілка спеціалізованих судів – 
адміністративні суди. Головним завданням 
таких судів є захист прав, свобод, законних 
інтересів особи від порушень з боку органів 
публічної влади. Кодекс адміністративного 
судочинства України (далі – Кодекс) врегу-
льовує процесуальну форму здійснення та-
кого судочинства. Цей кодекс розроблено з 
урахуванням новітніх міжнародних стандар-
тів правосуддя [1; с. 4]. Свавілля з боку орга-
нів державної влади може серйозно посягати 
на основоположні права людини та принци-
пи правової держави. Саме адміністративне 
судочинство є одним із ключових елементів 
у механізмі їх захисту [2; с. 9]. Існуюча судо-
ва практика слугує доказом того, що вдоско-
налювати норми Кодексу дійсно потрібно. 
Про це, зокрема, свідчить велика кількість 
роз’яснень вищих судових органів щодо зміс-
ту положень Кодексу [1; с. 4].
Відповідно до статті 3 Конституції Укра-

їни визначено, що пріоритетним завданням 
функціонування держави є забезпечення та 
захист прав і свобод людини як головної со-
ціальної цінності. 
Вищезгадане нормативно-правове по-

ложення Конституції України встановлює 
спрямування реалізації функцій і методів пу-
блічного управління, а також змістовне функ-
ціональне призначення держави. Людина 
визначається найвищою соціальною цінніс-
тю. Саме це слугує підгрунтям для реалізації 
на належному рівні застосування механізму 
відповідальності держави, її інституцій перед 
особистістю. Застосування такого механізму 
можливе при поєднанні його конституційно-
го закріплення, відповідно, розробці ефек-
тивних способів втілення закріпленої норми 
у реальність [4; с. 57].
Отже, захист прав людини, застосування 

заходів відповідальності держави за пору-
шення таких прав має бути не лише декла-
ративними конституційними нормами. Вони 
мають бути гарантовані відповідними засоба-
ми публічного управління. У такому розумін-

ні інститут адміністративної юстиції є чи не 
найголовнішою гарантією реалізації механіз-
му відповідальності держави перед людиною. 
Функціонування адміністративної юстиції 
слугує гарантом захисту. Таке фцнкціонуван-
ня дає можливість забезпечення запобігання 
проявам бюрократичного свавілля. Також 
воно забезпечує проявам чиновницького 
зловживання визначеними законодавством 
повноваженнями. Рівень забезпечення прав 
і свобод учасників суспільних правовідносин 
є прямо пропорційним рівню ефективності 
системи адміністративної юстиції [4; с. 57-58].
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу, до за-

вдань адміністративного судочинства відно-
сять захист прав, свобод та інтересів фізич-
них осіб, прав та інтересів юридичних осіб 
у сфері публічно-правових відносин. Такий 
захист проводиться щодо порушень з боку 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових 
осіб, інших суб’єктів. А саме при здійсненні 
згаданими органами владних управлінських 
функцій на основі законодавства, у тому числі 
на виконання делегованих повноважень [5].
Статтею 55 Конституції України встанов-

лено пріоритет судової форми захисту прав 
і свобод людини серед інших юрисдикцій-
них та неюрисдикційних форм. Предметом 
оскарження до суду можуть бути рішення, 
дії чи бездіяльність органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, окремих 
посадовців чи службовців.
Ми визначили адміністративне судочин-

ство способом досягнення мети адміністра-
тивно-процесуального регулювання. Тому 
питання правильного порядку організації 
адміністративного процесу є важливим.-
А запорукою ефективності такого процесу 
є, у першу чергу, принципи, оскільки вони 
є основними, вихідними ідеями. Оскільки в 
оновленому процесуальному законодавстві 
міститься значна кількість нових положень, 
надзвичайно актуальним є дослідження 
сутності та визначень основних його 
категорій, зокрема й таких, як принципи [6; 
с. 60].
Насамперед необхідно розібратись із са-

мим поняттям «принцип». Це поняття, як і 
сам принцип, є досить багатогранним, що зу-
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мовлює дослідження представниками різно-
манітних галузей знань. 
Зокрема, у філософських працях катего-

рію «принцип» визначають як вихідне по-
ложення, системо-утворюючий елемент або 
центральне поняття. Його називають уза-
гальненням і поширенням певного поло-
ження на всі явища галузі, з якої принцип 
абстрагований [7; с. 133].
Грунтовна увага приділяється цій тема-

тиці і в юридичній літературі. Огляд мірку-
вань учених правознавців про призначення 
принципів права дозволяє зробити декілька 
узагальнень [7; с. 133]. А саме, виділяємо три 
основні думки.
По-перше, принципи права можуть бути 

надійною опорою для рішення суду, адже є 
дійовим інструментом, використання якого 
необхідне для вирішенні далеко не теоре-
тичних спорів. Принципи права регулюють 
суспільні відносини, виступаючи юридичною 
основою вирішення справи як поряд з нор-
мами позитивного права, так і самостійно [7; 
с. 133]. По-друге, принципи права забезпечу-
ють єдність правового регулювання суспіль-
них відносин, цементують усі компоненти 
юридичної надбудови. По-третє, принципи 
права визначають напрямок правового регу-
лювання суспільних відносин [7; с. 134].
Тобто можна зробити висновок про те, 

що під принципами права необхідно розумі-
ти вихідне положення, яке виражає сутність 
права як особливого правого регулятора. Не 
менш важливим є те, що це положення відо-
бражає і висловлює основні цінності, на які 
орієнтується право, а також визначає зміст 
та спрямованість правового регулювання. 
Принцип права є загальнообов’язковим пра-
вилом поведінки. Воно розраховане на нео-
дноразове застосування. Його особливостя-
ми варто назвати те, що є стійким; втілює в 
собі найважливіші сутнісні риси та цінності 
тієї чи іншої системи права; носить загаль-
ний характер; має вплив на зміст багатьох 
норм права; породжується об’єктивною дій-
сністю; має регулятивне значення, незалеж-
но від його нормативного закріплення [7; с. 
134-135]. 
Найбільш поширеною класифікацією 

принципів адміністративного судочинства є 

класифікація за сферою їх поширення з роз-
поділом їх на:

- загальні принципи права;
- міжгалузеві принципи;
- галузеві принципи [7; с. 136].
Загальні принципи, у свою чергу, поши-

рюються на всі без винятку галузі національ-
ного права. У той же час, міжгалузеві діють у 
межах кількох галузей права, а галузеві - ді-
ють у межах однієї галузі права. 
Аналіз положень Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод (з 
урахуванням практики Європейського суду 
з прав людини з її тлумачення та застосу-
вання), Кодексу та доктринальних джерел 
показав, що принципами адміністративного 
судочинства визнаються: верховенство пра-
ва; законність; незалежність і неупередже-
ність суддів, рівність усіх учасників судового 
процесу перед законом і судом; змагальність 
сторін та свобода в надані ними суду своїх 
доказів і у доведенні перед судом їх пере-
конливості; гласність і відкритість судового 
процесу; забезпечення апеляційного та ка-
саційного оскарження рішення суду, крім 
випадків, встановлених законом; пропорцій-
ність; обов’язковість судових рішень; офіцій-
не з’ясування всіх обставин у справі; правова 
визначеність; передбачуваність застосування 
законодавства та недопустимість надмірного 
формалізму; єдність судової практики; до-
ступність правосуддя; обгрунтованість су-
дових рішень; розгляд справи у розумний 
строк; процесуальна економія [7; с. 135-136].
Принципів у теорії багато, проте їх засто-

сування на практиці стоїть під великим пи-
танням. Доказом не ідеальності цієї системи 
є, наприклад, результати соціологічних до-
сліджень, що вказують на суттєвий відсоток 
недовіри населення до судів по всій території 
України. Саме тому питання відновлення до-
віри суспільства до судової влади є одним із 
найважливіших на сьогодні. 
Відновленню довіри населення до судів 

може послугувати саме забезпечення реа-
лізації принципів гласності та відкритості. 
Це слугуватиме основною для громадського 
контролю за діяльністю суддів та гарантією 
захисту прав приватних осіб у відносинах із 
суб’єктами публічної адміністрації. Це, так 
би мовити, створює умови для вільної участі 
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громадян у розгляді справ, що мають суспіль-
ний інтерес та резонанс, в адміністративних 
судах. Проте, аналіз практики дозволяє зро-
бити висновок про систематичні порушення, 
а часом і свідоме необгрунтоване нехтуван-
ня принципами гласності та відкритості з 
боку окремих суддів. Відповідно, така ситу-
ація призводить до порушення як процесу-
альних, так і матеріальних прав і законних 
інтересів не тільки приватних фізичних та 
юридичних осіб, але й прав суб’єктів публіч-
ної адміністрації. Нерідко можна зіткнутися 
з проблемою помилкового тлумачення за-
сад адміністративного судочинства. Такі по-
милки здійснюються не тільки судами, але і 
сторонами публічно-правового спору. А це 
свідчить про відсутність усталеного визна-
чення сутності та змісту вказаних принципів 
судочинства [8; с. 1]. 
Ще однією важливою проблемою висту-

пає фрагментарність закріплення джерела 
принципу пропорційності в Кодексі. Мова 
ведеться про розпорошене фіксування лише 
декількох елементів змісту. Також варто 
звернути увагу на проблемність у практич-
ному його застосуванні в адміністративному 
судочинстві. Ця проблема існує через брак 
грунтовних, різнобічних, комплексних на-
укових праць, присвячених розумінню ре-
альної його ролі та значенню. Це необхідно, 
адже згаданий принцип є засобом забезпе-
чення дії верховенства права у відносинах 
приватних осіб і суб’єктів публічної адміністра-
ції в адміністративному судочинстві [2; с. 9].

Висновки
З огляду на вищесказане, слід зазна-

чити, що принципи надають судочин-
ству якостей справедливого правосуддя 
в адміністративних справах. І, відповід-
но, навпаки – недотримання принципів 
адміністративного судочинства під час 
здійснення правосуддя тягне незаконність 
і подальше скасування судового рішення. 
Крім того, що вони забезпечують внутрішню 
єдність усіх елементів адміністративного 
процесу – норм, інститутів, проваджень, 
варто зауважити, що ними встановлюється 
також і консолідація правотворчості і 
правосуддя в адміністративних справах. 
Більше того, звернемо увагу на те, що 

принципи адміністративного судочинства 
відіграють регулятивну роль у праві, за-
вдяки чому вони набувають значення за-
гальних правил поведінки, тобто мають 
загальнообов’язковий юридично владний 
характер. Засади адміністративного судочин-
ства закріплюються на конституційному рівні. 
Вони є орієнтирами розвитку суспільства, 
держави та правосуддя в адміністративних 
справах в Україні [6; с. 63], саме тому пра-
вильність і безперечність їх застосування на 
практиці є необхідністю. На сьогодні не мож-
на стверджувати про ефективність та ідеаль-
ність дотримання цих засад при реалізації 
права на судових захист, проте можна зро-
бити висновок про необхідність проведення 
адміністративних реформ. 
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proceedings. This problem exists due to the lack 
of thorough, versatile, comprehensive scientifi c 
work devoted to understanding its real role and 
signifi cance. This is necessary, because this principle 
is a means of ensuring the rule of law in relations 
between individuals and public administration 
in administrative proceedings. The author also 
concluded that the principles give the judiciary 
the qualities of fair justice in administrative cases. 
Conversely, non-compliance with the principles of 
administrative justice in the administration of justice 
entails illegality and further annulment of a court 
decision. In addition to ensuring the internal unity 
of all elements of the administrative process - norms, 
institutions, proceedings, it should be noted that 
they also establish the consolidation of lawmaking 
and justice in administrative matters. Moreover, it 
should be noted that the principles of administrative 
proceedings play a regulatory role in law, due to which 
they acquire the meaning of general rules of conduct, 
ie have a universally binding legally authoritative 
character. The principles of administrative 
proceedings are enshrined at the constitutional level. 
They are guidelines for the development of society, 
the state and justice in administrative matters in 
Ukraine, which is why the correctness and certainty 
of their application in practice is a necessity. To date, 
it is impossible to argue about the effectiveness and 
ideality of compliance with these principles in the 
exercise of the right to judicial protection, but we can 
conclude that administrative reforms are needed.

Keywords: principle, administrative proceedings, 
mechanism of state responsibility, public law dispute, 
fair justice.

SUMMARY 
The article is devoted to the problematic aspects of 

ensuring the work of the principles of administrative 
justice of Ukraine in theory and in practice. The concept 
of principles, their classifi cation is considered. The 
results of the latest scientifi c research on the subject are 
summarized. Attention is paid to the problematic aspects 
of the application of the most important principles in 
practice. It is concluded that the principles give the 
judiciary the qualities of fair justice in administrative 
cases, and vice versa - their non-compliance during the 
administration of justice entails illegality and further 
revocation of the court decision.

The analysis of practice allows us to draw 
a conclusion about systematic violations, and 
sometimes deliberate unjustifi ed disregard for the 
principles of publicity and openness by individual 
judges. Accordingly, such a situation leads to 
a violation of both procedural and substantive 
rights and legitimate interests not only of private 
individuals and legal entities, but also the rights of 
public administration entities. You can often face 
the problem of misinterpretation of the principles of 
administrative proceedings. Such mistakes are made 
not only by courts, but also by the parties to a public 
law dispute. And this indicates the lack of a well-
established defi nition of the essence and content of 
these principles of justice.

Another important problem is the fragmentary 
consolidation of the source of the principle of 
proportionality in the Code. We are talking about the 
scattered fi xation of only a few elements of content. 
It is also worth paying attention to the problems 
in its practical application in administrative 
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Статтею 3 Конституції України осно-
воположною (загальнодержавною) визна-
чено правозахисну (правозабезпечувальну) 
функцію, яку в обов’язковому порядку пови-
нні виконувати всі органи державного апа-
рату в усіх сферах державної діяльності. У 
стадії досудового розслідування криміналь-
ного процесу України цю функцію викону-
ють дізнавач, слідчий і прокурор на засадах 
законності з позиції забезпечення прав і 
свобод усіх учасників кримінального прова-
дження, обумовленої публічними (держав-
ними) інтересами, а слідчий суддя виконує 
означену функцію на засадах верховенства 
права з позицій, обумовлених правовим 
статусом людини як найвищої соціальної 
цінності і недоторканості її природних 
(невід’ємних) прав навіть з боку державних 
органів. Як безпосередні виконавці право-
захисної (правозабезпечувальної) функції і 
учасники сторони обвинувачення дізнавач, 
слідчий і прокурор не можуть ефективно 
реалізовувати свої кримінальні процесуаль-
ні повноваження без постійних і тісних 
правовідносин зі слідчим суддею, контролю-
ючим їхню діяльність у сфері застосування 
кримінальних процесуальних заходів при-
мусового характеру. З урахуванням цього в 
статті розкриті: сутність і призначення 
взаємодії дізнавачів і слідчих зі слідчим суд-
дею у досудовому розслідуванні, всі її кримі-
нальні процесуальні форми, виявлені недо-
ліки і упущення у правовому забезпеченні та 
доведена необхідність їх негайного усунення. 
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Постановка проблеми
Виходячи з того, що Кримінальний 

процесуальний кодекс України (далі – 
КПК України) покладає виконання кри-
мінальної процесуальної функції розсліду-
вання кримінальних проступків у повно-
му обсязі тільки на дізнавача (ст. 40-1), а 
виконання кримінальної процесуальної 
функції розслідування злочинів у повно-
му обсязі – тільки на слідчого (ст.40), то ці 
владні суб’єкти, діючі у стадії досудового 
розслідування кримінального проваджен-
ня, зобов’язані постійно взаємодіяти зі 
слідчим суддею, бо без дозволу останнього 
вони позбавлені права самостійно засто-
совувати як заходи забезпечення кримі-
нального провадження, пов’язані з обме-
женням прав, свобод і законних інтересів 
учасників досудового розслідування, так і 
виконувати аналогічні слідчі (розшукові) 
дії та негласні слідчі (розшукові) дії [1, с.5]. 
У юридичній літературі під «взаємодією» 
розуміється взаємопов’язана діяльність 
різних непідпорядкованих органів, які 
реалізують спільні цілі і завдання, або від-
окремлених частин, ланок, підрозділів од-
ного й того ж органу по досягненню єди-
них цілей і завдань [2, с.21].
Взаємодія дізнавача і слідчого зі слід-

чим суддею є зовнішньою, міжвідомчою, 
тому ці владні суб’єкти вступають у про-
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цесуальні відносини на рівноправній офі-
ційній основі [3, с.93-99]. Необхідно від-
значити, що проблема взаємодії дізнавачів 
і слідчих зі слідчим суддею є недостат-
ньо дослідженою. Вона стала актуальною 
лише в останнє десятиріччя, тобто з мо-
менту прийняття КПК України 2012 року, 
що змінив попередній тип кримінального 
процесу на повністю змагальний і запро-
вадив до стадії досудового розслідування 
судовий контроль за недопущенням неза-
конного обмеження прав, свобод і закон-
них інтересів осіб, допущених чи залуче-
них до кримінальної процесуальної діяль-
ності, з боку держави в особі дізнавача, 
слідчого чи прокурора. 
Основою взаємодії дізнавача і слідчого 

зі слідчим суддею є цілі і завдання, визна-
чені ст.2 КПК України, які зобов’язують 
усіх владних суб’єктів кримінального 
провадження, з одного боку, надійно за-
безпечувати права, свободи і законні ін-
тереси фізичних і юридичних осіб, без-
посередньо постраждалих від вчинених 
кримінальних правопорушень, інших 
учасників процесу, а з іншого боку – не 
допустити незаконного обмеження прав, 
свобод і законних інтересів підозрюва-
них, обвинувачених, виключивши саму 
можливість притягнення до кримінальної 
відповідальності і покарання невинува-
того. Разом з тим, специфіка і характер 
кримінально-процесуальної діяльності 
дізнавачів і слідчих є такими, що не ви-
ключають можливого порушення ними 
прав будь-якого учасника досудового роз-
слідування, незалежно від чіткого вико-
нання ними своїх прямих процесуальних 
обов’язків. Виходячи з цього, реалізація 
слідчим суддею правозахисної (право-
забезпечувальної) діяльності з позицій 
принципу верховенства права тут має ви-
значальне значення. Тож не випадково у 
справі «Барановський проти Польщі» Єв-
ропейський суд з прав людини у своєму 
рішенні від 28 березня 2000 року відзна-
чає, що будь-які обмеження прав особи у 
досудовому розслідуванні повинні ґрун-
туватися на рішеннях слідчих [4, с.26-27].

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Після введення в дію КПК України 2012 
року ряд вітчизняних учених-правознав-
ців, серед яких М. А. Макаров, М. А. По-
горецький, В. Ю. Шепітько, Л. Д. Удало-
ва, О. Г. Яновська, В. О. Попелюшко, В. 
Я. Марчак, Н. С. Карпов, С. В. Єськов та 
інші провели чимало наукових досліджень 
з питань процесуального статусу судді, 
його процесуальних рішень, правових 
основ та ролі і місця у досудовому розслі-
дуванні. Так, М. А. Макаров уже захистив 
докторську дисертацію з проблем тео-
ретичних та правових основ контролю у 
кримінальному процесі. У той же час про-
блема взаємодії учасників обвинувачення, 
які діють у стадії досудового розслідуван-
ня, продовжує залишатися майже не до-
слідженою.

 
Мета статті – всебічно дослідити осно-

вні форми процесуальної взаємодії дізна-
вача і слідчого зі слідчим суддею у досудо-
вому розслідуванні.

Результати дослідження
Першою кримінальною процесуаль-

ною формою взаємодії дізнавача і слідчо-
го зі слідчим суддею є звернення до нього 
з письмовим клопотанням, погодженим з 
прокурором, про застосування будь-якого 
заходу забезпечення кримінального про-
вадження, пов’язаного з обмеженням 
прав, свобод і законних інтересів конкрет-
ного учасника, що діє у стадії досудового 
розслідування. Розглянувши у визначений 
законом строк безпосередньо в судовому 
засіданні (судово-контрольному прова-
дженні) означене клопотання і дослідив-
ши у більшості випадків в умовах змагаль-
ності сторін необхідні матеріали, слідчий 
суддя приймає ухвалу про застосування 
означеного у письмовому клопотанні за-
ходу забезпечення кримінального прова-
дження або про відмову в його застосуван-
ні. У випадках, визначених законом, дізна-
вачі і слухачі беруть безпосередню участь 
у судово-контрольних проведеннях під 
час розгляду слідчим суддею їхніх пись-
мових клопотань про застосування заходів 
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забезпечення кримінального проваджен-
ня, виступаючи на стороні обвинувачення 
(ст.151, 156, 172 КПК України). Разом з 
тим, ця ефективна кримінальна процесу-
альна форма взаємодії дізнавачів і слідчих 
зі слідчим суддею є вкрай недосконалою 
через надання слідчому судді невластивих 
йому повноважень.
Так, запровадивши до стадії досудово-

го розслідування судову форму розгляду 
письмових клопотань дізнавачів і слідчих 
про застосування заходів забезпечення 
кримінального провадження, законода-
вець чомусь зобов’язав слідчого суддю не 
подавати дозвіл на застосування цих за-
ходів чи відмовляти в наданні такого до-
зволу, а особисто своєю владою, тобто в 
імперативному порядку застосовувати 
означені заходи, що перетворює слідчого 
суддю із незалежного арбітра в обвинува-
ча, що протирічить його призначенню у 
кримінальному процесі [5, с.52-53]. З не-
зрозумілих причин законодавець України 
не дає можливості дізнавачам і слідчим 
брати участь у судово-контрольних прова-
дженнях під час розгляду слідчим суддею 
інших безпосередніх клопотань про об-
рання відносно підозрюваних, запропоно-
ваних ними ж конкретних запобіжних за-
ходів, а доручає лише одному прокурору 
відстоювати у цих провадженнях позицію 
дізнавача чи слідчого. У цих надзвичайно 
складних і відповідальних ситуаціях, через 
руйнацію групової архітектоніки сторони 
обвинувачення, визначеної статтями 36-41 
КПК України, прокурор-одинак, який на-
багато гірше знає матеріали кримінальної 
справи, ніж дізнавач і слідчий, позбавля-
ється можливості змагатися на рівноправ-
ній основі зі стороною захисту, яка діє у 
повному груповому складі, і майже завжди 
програє у спорі. Подібний вид змагальнос-
ті неможливо назвати навіть квазізмаган-
ням, бо за своєю суттю він є юридичною 
фікцією. Усе це не сприяє налагодженню 
належної взаємодії дізнавачів і слідчих зі 
слідчим суддею і повинно бути виправле-
ним у законодавчому порядку.
Другою процесуальною формою взає-

модії дізнавача і слідчого зі слідчим суддею 
є їх звернення з письмовим клопотанням, 

погодженим з прокурором, до слідчого 
судді про надання дозволу на виконання 
визначених законом слідчих (розшукових) 
дій та негласних слідчих (розшукових) дій, 
пов’язаних з обмеженням прав, свобод і 
законних інтересів певних учасників кри-
мінального провадження, які діють у його 
стадії досудового розслідування. У цих ви-
падках слідчий суддя у судово-контроль-
ному провадженні проводить глибоку пе-
ревірку наявності чи відсутності достатніх 
і законних підстав для виконання дізнава-
чем чи слідчим певної слідчої (розшукової) 
чи негласної слідчої (розшукової) дії і сво-
єю ухвалою надає дозвіл або відмовляє в 
наданні дозволу на її проведення. Тут він 
зовсім не торкається питань, пов’язаних з 
необхідністю і обов’язковістю їх проведен-
ня. У своїй ухвалі слідчий суддя лише кон-
статує, що ніяких порушень закону дізна-
вачем чи слідчим при проведенні цієї про-
цесуальної дії не буде, бо їхнє клопотання 
є обґрунтованим і повністю відповідає ви-
могам закону. Означена форма взаємодії є 
правильно врегульованою законом, вона 
суто дозвільна і не пов’язана з участю слід-
чого судді в розслідуванні кримінального 
провадження, як це є характерним для 
першої форми взаємодії. 
Третьою кримінальною процесуаль-

ною формою взаємодії дізнавача і слідчо-
го зі слідчим суддею є їхня безпосередня 
участь у судово-контрольних проваджен-
нях, проведення яких присвячені слідчим 
суддею розгляду письмових скарг учас-
ників кримінального правопорушення на 
рішення, дії чи бездіяльність цих владних 
суб’єктів досудового розслідування (ч.3 
ст.306 КПК України). Вичерпний перелік 
рішень, дій і бездіяльності дізнавача і слід-
чого, які можуть бути оскаржені учасника-
ми кримінального провадження до слідчо-
го судді у стадії досудового розслідування, 
містяться в ч.1 ст.303 КПК України. 
Четверта кримінальна процесуальна 

форма взаємодії слідчого зі слідчим суд-
дею знайшла своє відображення у розгляді 
слідчим суддею письмових клопотань цьо-
го владного суб’єкта досудового розсліду-
вання про продовження строку тримання 
підозрюваного, обвинуваченого під вар-
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тою (ст.197 КПК України), а також при роз-
гляді його ж клопотань про продовження 
строку досудового розслідування злочину 
(ст.297 КПК України). Проте, й тут слідчий 
суддя приймає не дозвільні, а імперативні 
рішення (ухвали), що перетворює його у 
процесуального судового керівника, що є 
неприпустимим. Ця форма взаємодії не є 
характерною для дізнавача, позаяк строк 
дізнання продовжується прокурором, а за-
побіжний захід у вигляді тримання від вар-
тою під час розслідування кримінальних 
проступків взагалі не застосовується. 
П’ята кримінальна процесуальна фор-

ма взаємодії дізнавача і слідчого зі слід-
чим суддею виражається у доповненні чи 
зміні поданого слідчому судді письмового 
клопотання про застосування запобіжного 
заходу, або заміні його повним клопотан-
ням, якщо після його подання дізнавачу 
чи слідчому стали відомі інші обставини, 
що можуть вплинути на вирішення слід-
чим суддею питання про застосування за-
побіжного заходу (ст.185 КПК України).

Шоста форма взаємодії – це звернен-
ня дізнавача чи слідчого до слідчого судді 
з письмовим клопотанням про зміну вже 
раніше обраного до підозрюваного обвину-
ваченого запобіжного заходу як у бік його 
пом’якшення, так і в бік його посилення або 
взагалі скасування (ст.200 КПК України). 
Недоліком цієї форми взаємодії є те, що 
клопотання дізнавача і слідчого розгляда-
ється слідчим суддею у судово-контрольно-
му провадженні лише з участю прокурора. 
Сьома і остання форма взаємодії дізна-

вача і слідчого зі слідчим суддею визначе-
на ч.10 ст.290 КПК України. Це звернен-
ня їх з письмовим клопотанням до слід-
чого судді про встановлення конкретного 
строку стороні захисту для ознайомлення 
з матеріалами розслідуваної кримінальної 
справи в разі явного зволікання з її озна-
йомленням. За результатами розгляду 
клопотання слідчий суддя виносить ухва-
лу, якою встановлює конкретний строк 
для ознайомлення з матеріалами справ. 
Після спливу цього строку сторона захис-
ту вважається такою, що реалізувала своє 
право на доступ до матеріалів розслідува-
ної справи [6, с.629].

Висновок
 Усі розглянуті нами форми взаємодії 

дізнавачів і слідчих зі слідчим суддею свід-
чать про їхню значущість для досягнення 
цілей і завдань кримінального проваджен-
ня та необхідність подальшого їхнього 
розвитку і удосконалення. На це зверта-
ється увага й у багаточисельних міжнарод-
них правових актах [7,с.270-272]. Взаємо-
дія дізнавачів і слідчих зі слідчим суддею є 
одним із визначальних чинників як успіш-
ного розслідування кримінальних право-
порушень, так і надійного забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів усіх учас-
ників, залучених чи допущенних до сфери 
кримінальної процесуальної діяльності.
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SUMMARY 
Article 3 of the Constitution of Ukraine defi nes 

the fundamental (national) human rights (law 
enforcement) function, which must be performed 
by all bodies of the state apparatus in all spheres of 
state activity. At the stage of pre-trial investigation 
of the criminal process of Ukraine, this function is 
performed by the coroner, investigator and prosecutor 
on the basis of legality from the standpoint of 
ensuring the rights and freedoms of all participants 
in criminal proceedings due to public (state) interests, 
and the investigating judge performs this function. 
the legal status of man as the highest social value 
and the inviolability of his natural (inalienable) 
rights, even by public authorities. As direct executors 
of the human rights (law enforcement) function 
and participants in the prosecution, the investigator, 
investigator and prosecutor cannot effectively 
exercise their criminal procedural powers without 
a permanent and close legal relationship with the 
investigating judge supervising their activities in 
the fi eld of coercive criminal measures. With this in 
mind, the article reveals: the essence and purpose of 
the interaction of investigators and investigators with 
the investigating judge in the pre-trial investigation, 
all its criminal procedural forms, identifi ed 
shortcomings and omissions in legal support and the 
need to eliminate them immediately.

Key words: pre-trial investigation, coroner, 
investigator, investigating judge, interaction, forms 
of interaction.
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²ÍØÈÕ ÇËÎ×ÈÍ²Â: ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

Статья посвящена раскрытию с уче-
том норм Уголовного процессуального кодекса 
Украины и Закона Украины от 10.11.2015 
г. № 772-VIII и сформированной на их осно-
ве судебной практики порядка передачи ве-
щественных доказательств Национальному 
агентству Украины по вопросам выявления, 
розыска и управления активами, полученны-
ми от коррупционных и других преступлений.
Охарактеризован механизм передачи ве-

щественных доказательств Агентству при 
наличии письменного согласия владельца, 
которое определяется как основание для их 
передачи как для хранения, так и для реали-
зации.
Раскрыт порядок передачи веществен-

ных доказательств Агентству на основании 
определения следственного судьи, суда. С уче-
том норм УПК Украины определены требо-
вания к содержанию ходатайства о переда-
че вещественных доказательств Агентству. 
На основе судебной практики обобщен круг 
обстоятельств, подлежащих учету след-
ственным судьей, судом в ходе разрешения 
вопроса о передаче Агентству вещественных 
доказательств. Выделены требования к со-
держанию определения следственного судьи, 
суда об удовлетворении ходатайства детек-
тива, следователя, прокурора и передачу 
Агентству вещественных доказательств. С 
учетом судебной практики обобщены основа-
ния для отказа следственным судьей, судом 
в удовлетворении ходатайства о передаче ве-
щественных доказательств Агентству. На 
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основе практики Верховного Суда указано 
на невозможность обжалования определе-
ния о передаче вещественных доказательств 
Агентству.
Ключевые слова: вещественные дока-

зательства, хранение вещественных до-
казательств, реализация вещественных 
доказательств, передача вещественных дока-
зательств, АРМА.

Постановка проблеми
Законом України «Про Національне 

агентство України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержани-
ми від корупційних та інших злочинів» від 
10.11.2015 р. № 772-VIII (далі – Закон) час-
тину шосту статті 100 Кримінального про-
цесуального кодексу України (далі – КПК) 
було доповнено абзацом сьомим, який пе-
редбачив підстави передачі визначених 
у ньому речових доказів Національному 
агентству України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів (далі – 
Агентство), а також внесено зміни і доповне-
ння до частин сьомої та восьмої зазначеної 
статті, спрямовані на визначення порядку 
їх передачі й особливостей реалізації Агент-
ством. Зі створенням Агентства та наданням 
йому повноважень щодо управління акти-
вами, у тому числі й майном, на яке накла-
дено арешт у кримінальному провадженні 
(у передбачених КПК випадках), у слідчій 
і судовій практиці виникла низка питань, 
пов’язаних із застосуванням норм абзацу 
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сьомого частини шостої та частин сьомої і 
восьмої статті 100 КПК.
Оскільки норми КПК і Закону передба-

чають обмеження та/або позбавлення права 
власності, народними депутатами України як 
суб’єктом права на конституційне подання 
ставилося питання про їх конституційність. 
Так, конституційним поданням від 10.07.2018 р. 
№ 16/18 вони просили Конституційний Суд 
України визнати такими, що не відповідають 
Конституції України (є неконституційними) 
окремі положення законодавчих актів Украї-
ни, які стосуються прав, свобод та обов’язків 
людини і громадянина, а саме: пункту четвер-
того частини першої статті 1, статті 19, стат-
ті 20, статті 21 Закону та пов’язаних з ними 
окремих положень статті 100 КПК, а саме: по-
ложення «а в разі її відсутності – за рішенням 
слідчого судді, суду» пункту другого частини 
шостої, абзацу сьомого частини шостої, части-
ни сьомої, положення «а у випадках, якщо такі 
речові докази передані Національному агент-
ству України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від коруп-
ційних та інших злочинів, – відповідно до за-
кону та прийнятих на його виконання актів за-
конодавства» частини восьмої статті 100 КПК 
[1]. Водночас, Конституційний Суд України 
ухвалою від 03.10.2018 р. № 57-у/2018 відмо-
вив у відкритті конституційного провадження 
у справі № 1-306/2018 (4151/18) у зв’язку з не-
відповідністю конституційного подання ви-
могам, передбаченим Законом України «Про 
Конституційний Суд України» [2].
З урахуванням цього наведені норми КПК 

і Закону на сьогодні залишаються чинними і 
потребують ґрунтовного дослідження на осно-
ві сучасних правозастосовних проблем, у тому 
числі присвяченого детальній характеристиці 
порядку передачі речових доказів Агентству.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Дослідженню механізму передачі речових 

доказів Агентству й управління ними у док-
трині кримінального процесу присвячена не-
достатня увага. Так, до розкриття окремих те-
оретичних і практичних аспектів цієї пробле-
матики звертаються А. Білецький, який роз-
глядає передачу активів Агентству в контексті 
практики ЄСПЛ [3, с. 19-34], В. Білоус, який 
характеризує напрями упровадження прак-

тик і стандартів ЄС у галузі виявлення, розшу-
ку та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів, у діяльність 
вітчизняних органів досудового розслідуван-
ня [4, с. 18-38], Г. Буяджи, яка досліджує осо-
бливості здійснення Агентством управління 
майном [5, с. 185-198], Т. Зелькіна, яка визна-
чає особливості управління, характеризує ак-
тиви, що можуть бути передані в управління 
Агентству [6, с. 242-250], та окреслює пробле-
ми забезпечення захисту майнових прав осіб у 
сфері виявлення, розшуку й управління акти-
вами, одержаними від корупційних та інших 
злочинів [7, с. 72-82], та інші вчені. Водночас, 
комплексне дослідження порядку передачі 
речових доказів Агентству в його процесуаль-
ному аспекті не проводилося.

Метою статті є розкриття з урахуванням 
норм КПК і Закону та сформованої на їх осно-
ві судової практики процесуального порядку 
передачі речових доказів Агентству.

Виклад основного матеріалу
Процесуальний порядок передачі речових 

доказів Агентству диференціюється залежно 
від наявності згоди власника на її здійснення, 
яка підлягає наданню у письмовій формі.
За наявності письмової згоди власника ре-

чові докази, вартість яких відповідає вимогам 
абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК 
і на які накладено арешт у кримінальному 
провадженні, передаються Агентству разом з 
копією такої згоди, яка, з урахуванням норми 
абзацу другого частини першої статті 19 За-
кону, надсилається Агентству не пізніше на-
ступного робочого дня після її надання з від-
повідним зверненням прокурора [8]. Оскільки 
управління рухомим та нерухомим майном, 
цінними паперами, майновими та іншими 
правами здійснюється Агентством шляхом ре-
алізації відповідних активів або передачі їх в 
управління (частина перша статті 21 Закону) 
[8], за винятком грошових коштів у готівковій 
та безготівковій формах у будь-якій валюті та 
банківськими металами, управління якими 
здійснюється шляхом їх розміщення на депо-
зитних рахунках Агентства або продовження 
їх розміщення до закінчення строку дії дого-
вору депозиту на депозитному рахунку влас-
ника в банку, у якому вони були розміщені на 
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момент накладення арешту (частина перша 
статті 20 Закону) [8], а також речових доказів, 
зазначених в абзаці першому частини шостої 
статті 100 КПК, які передаються Агентству 
для реалізації (абзац сьомий частини шостої 
статті 100 КПК) [9], то письмова згода власни-
ка є підставою для передачі речових доказів 
Агентству як для зберігання, так і для реалі-
зації.
За відсутності письмової згоди власника 

речові докази можуть передаватися Агентству 
тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду 
(абзац сьомий частини шостої статті 100 КПК 
та абзац другий частини першої статті 19 За-
кону) [8; 9]. Наведені норми ґрунтуються на 
засаді недоторканності права власності, яка 
передбачає, що позбавлення або обмеження 
права власності під час кримінального прова-
дження здійснюється лише на підставі вмоти-
вованого судового рішення, ухваленого в по-
рядку, передбаченому цим Кодексом (частина 
перша статті 16 КПК) [9]. За відсутності пись-
мової згоди власника на передачу речових до-
казів Агентству частина сьома статті 100 КПК 
зобов’язує слідчого за погодженням із проку-
рором або прокурора звернутися з відповід-
ним клопотанням до слідчого судді місцевого 
суду, в межах територіальної юрисдикції яко-
го здійснюється досудове розслідування, а в 
кримінальних провадженнях щодо злочинів, 
віднесених до підсудності Вищого антико-
рупційного суду, – до слідчого судді Вищого 
антикорупційного суду, або до суду під час су-
дового провадження [9]. З урахуванням норм 
пункту сімнадцятого частини першої статті 3 і 
частини другої статті 41 КПК, повноваження-
ми щодо звернення з таким клопотанням ко-
ристуються також детективи Національного 
антикорупційного бюро України, які можуть 
подати його за погодженням з прокурором 
Спеціалізованої антикорупційної прокурату-
ри та які, як свідчать результати дослідження 
судової практики, широко використовують ці 
повноваження [10; 11].
Клопотання про передачу речових доказів 

Агентству повинно відповідати вимогам части-
ни другої статті 171 КПК і містити вказівку на: 
1) підставу та мету передачі речових доказів 
Агентству, а також відповідне обґрунтування 
необхідності її здійснення; 2) перелік і види 
речових доказів, що належить передати Агент-

ству; 3) документи, які підтверджують право 
власності на речові докази, що належить пере-
дати Агентству, або конкретні факти і докази, 
що свідчать про володіння, користування чи 
розпорядження підозрюваним, обвинуваче-
ним, третіми особами ними; 4) розмір шкоди, 
завданої державі внаслідок кримінального 
правопорушення, у разі подання клопотання 
про передачу Агентству речових доказів, на 
які накладено арешт з метою забезпечення 
відшкодування такої шкоди. При цьому до 
клопотання мають бути додані оригінали або 
копії документів та інших матеріалів, якими 
детектив, слідчий, прокурор обґрунтовує на-
ведені в ньому доводи.
Зазначене клопотання підлягає розгляду 

слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з 
дня його надходження до суду з дотриманням 
вимог статті 172 КПК. Зокрема, з урахуванням 
норми частини першої вказаної статті, воно 
розглядається за участю детектива, слідчого 
та/або прокурора, підозрюваного, обвинува-
ченого, іншого власника майна, і за наявнос-
ті – також захисника, представника власника 
майна, неприбуття яких у судове засідання не 
перешкоджає розгляду клопотання [9]. При 
цьому, як свідчать результати дослідження су-
дової практики, у низці випадків слідчі судді 
та суди на підставі норми частини другої стат-
ті 172 КПК визнають недоцільним виклик 
власника майна та/або його захисника, пред-
ставника в судове засідання [12; 13], обґрун-
товуючи таке рішення наявністю обставин, 
зазначених у клопотанні (ризиків вчинення 
перешкод, які унеможливлять передачу та за-
безпечення ефективного управління майном) 
[14; 15].
У ході вирішення питання про передачу 

Агентству речових доказів слідчий суддя, суд, 
керуючись нормами абзацу сьомого частини 
шостої статті 100, частини другої статті 173 
КПК і частини першої статті 19 Закону, пови-
нен враховувати:

1. Вартість речових доказів, яка з ураху-
ванням абзацу сьомого частини шостої статті 
100 КПК повинна складати понад 200 розмі-
рів прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, у зв’язку з чим слідчий суддя, суд пови-
нен встановити відповідність вартості речових 
доказів закріпленим КПК вимогам до неї. За 
наявності декількох речових доказів, про пе-
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редачу яких Агентству заявлене клопотання, 
слідчі судді, суди беруть до уваги сумарну їх 
вартість [13; 16].

2. Наявність ухвали слідчого судді, суду 
про арешт майна, щодо якого заявлено кло-
потання про передачу Агентству, та встанов-
лення нею заборони розпоряджатися та/або 
користуватися таким майном [16; 17]. При 
цьому слідчі судді, суди звертають увагу на те, 
чи постановлена ухвала в конкретному кримі-
нальному провадженні та чи є вона чинною 
(нескасованою в порядку статті 174 КПК) [18; 
19]. Виняток з цього становлять випадки, за 
яких прокурор або детектив чи слідчий за 
погодженням із прокурором звертається до 
слідчого судді, суду з клопотанням про арешт 
майна, визнаного речовими доказами, зі вста-
новленням заборони розпоряджатися та/або 
користуватися таким майном та його передачу 
Агентству [20; 21].

3. Можливість використання речових 
доказів як доказу у кримінальному прова-
дженні та відсутність у результаті їх передачі 
Агентству шкоди для кримінального прова-
дження (якщо у клопотанні ставиться питан-
ня про передачу речових доказів, арешт на 
які накладено з метою забезпечення їх збере-
ження). При цьому слідчі судді, суди беруть 
до уваги наявність постанови слідчого, про-
курора про визнання майна, щодо передачі 
якого Агентству заявлено клопотання, речо-
вими доказами у конкретному кримінально-
му провадженні [18; 20] і вказують, що вони 
можуть бути передані Агентству без шкоди 
для кримінального провадження, оскільки 
не містять слідів кримінального правопору-
шення [22; 23].

4. Наявність обґрунтованої підозри у вчи-
ненні особою кримінального правопорушення 
або суспільно небезпечного діяння, що підпа-
дає під ознаки діяння, передбаченого законом 
України про кримінальну відповідальність 
(якщо у клопотанні ставиться питання про 
передачу Агентству речових доказів, арешт на 
які накладено з метою забезпечення конфіска-
ції майна або відшкодування шкоди, завданої 
державі внаслідок кримінального правопору-
шення) [24].

5. Можливість застосування спеціальної 
конфіскації майна (якщо у клопотанні ставить-
ся питання про передачу Агентству речових 

доказів, арешт на які накладено з метою забез-
печення спеціальної конфіскації) [19].

6. Розмір шкоди, завданої державі кримі-
нальним правопорушенням (якщо у клопо-
танні ставиться питання про передачу Агент-
ству речових доказів, арешт на які накладено 
з метою забезпечення відшкодування державі 
такої шкоди) [25].

7. Можливість досягнення внаслідок пере-
дачі речових доказів Агентству на зберігання 
визначеної законом мети – забезпечення їх 
збереження або збереження їхньої економіч-
ної вартості [18; 26]. При цьому слідчі судді, 
суди нерідко додатково вказують й іншу мету 
передачі речових доказів Агентству – виклю-
чення прямого або опосередкованого впливу 
та посягання на арештоване майно, запобіган-
ня можливості знищення, відчуження майна 
[13; 20].

8. Належність речових доказів до їх видів, 
визначених в абзаці першому частини шостої 
статті 100 КПК (якщо у клопотанні ставиться 
питання про передачу Агентству таких речо-
вих доказів для реалізації) [23].
За результатами розгляду клопотання про 

передачу речових доказів Агентству слідчий 
суддя, суд постановляє ухвалу про повне або 
часткове задоволення клопотання детектива, 
слідчого, прокурора або про відмову у його за-
доволенні.
У разі встановлення наявності підстав пе-

редачі речових доказів Агентству (термін «під-
стави» використано законодавцем у пункті 
другому частини п’ятої статті 173 КПК, хоча 
стосовно передачі речових доказів Агентству 
мова фактично йде про умови їх передачі, 
які є нормативно встановленими вимогами, 
дотримання сукупності яких дозволяє забез-
печити законність рішення про здійснення 
такої передачі – В.Г., С.К.) слідчий суддя, суд 
задовольняють клопотання та постановля-
ють ухвалу про їх передачу Агентству. У цій 
ухвалі слідчий суддя, суд зазначає: 1) пере-
лік речових доказів, які підлягають передачі 
Агентству; 2) підстави їх передачі Агентству; 
3) спосіб управління речовими доказами, який 
підлягає застосуванню Агентством: управлін-
ня ними шляхом передачі управителю або 
шляхом реалізації; 4) обов’язок Агентства за-
безпечити державну реєстрацію активів, прав 
на них та їх обтяжень (у разі передачі Агент-
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ству речових доказів, що є активами, права на 
які та їх обтяження підлягають державній ре-
єстрації); 5) спосіб інформування зацікавлених 
осіб про ухвалене судове рішення.
Постановлення слідчим суддею, судом 

ухвали про передачу речових доказів Агент-
ству є юридичним фактом, який призводить 
до покладення на прокурора обов’язків, ви-
значених частиною сьомою статті 100 КПК:-
1) не пізніше наступного робочого дня з мо-
менту постановлення ухвали слідчого судді, 
суду надіслати копію цієї ухвали вказаному 
Агентству; 2) вжити невідкладних заходів 
щодо передачі цих активів зазначеному Агент-
ству [9].
Як загальну підставу для відмови слідчим 

суддею, судом у задоволенні клопотання про 
передачу речових доказів Агентству у частині 
першій статті 173 КПК закріплено недоведен-
ня слідчим, прокурором необхідності такої пе-
редачі [9]. Водночас, наведена підстава носить 
узагальнювальний характер і використовуєть-
ся в судовій практиці з урахуванням визначе-
них абзацом сьомим частини шостої статті 100 
КПК і частиною першою статті 19 Закону умов 
передачі речових доказів Агентству. Так, як 
свідчать результати дослідження судової прак-
тики, підставами для відмови слідчим суддею, 
судом у задоволенні клопотання про переда-
чу речових доказів Агентству є недоведення 
слідчим, прокурором: 1) відповідності вартості 
речових доказів закріпленим КПК вимогам 
до неї внаслідок ненадання відомостей про їх 
вартість [10; 17] або надання неналежних до-
казів для її підтвердження (зокрема, довідки 
про моніторинг цін на подібні об’єкти, які міс-
тяться на сайтах з продажу нерухомості в ме-
режі Інтернет) [27]; 2) факту чинності ухвали 
слідчого судді, суду про арешт речових доказів 
внаслідок її ненадання [28] чи надання неза-
віреної належним чином копії такої ухвали 
[10]; 3) факту визнання майна, про передачу 
якого Агентству заявлено клопотання, речо-
вим доказом внаслідок ненадання постанови 
про визнання його речовим доказом [10; 29]; 
4) відсутності в результаті передачі речових 
доказів Агентству шкоди для кримінального 
провадження, у тому числі внаслідок ненаве-
дення доводів, чому саме такий спосіб забез-
печення їх зберігання є найбільш доцільним 
[30]; 5) чіткої позиції щодо способу управління 

речовими доказами, який підлягає застосуван-
ню Агентством: управління ними шляхом пе-
редачі управителю за договором або шляхом 
реалізації [31]; 6) можливості досягнення вна-
слідок передачі речових доказів Агентству на 
зберігання визначеної законом мети – забез-
печення їх збереження або збереження їхньої 
економічної вартості [12; 28; 30; 32]; 7) належ-
ності речових доказів до їх видів, визначених 
в абзаці першому частини шостої статті 100 
КПК, внаслідок недоведення факту наявності 
труднощів у зберіганні таких речових доказів 
[23] або факту співмірності витрат, пов’язаних 
із забезпеченням спеціальних умов зберігання 
чи управління ними, з їх вартістю [32], у тому 
числі й ненадання доказів того, що такі речо-
ві докази швидко втрачають свою вартість або 
швидко псуються [32]; 8) порушення детекти-
вом, слідчим, прокурором вимог КПК щодо 
порядку подання клопотання (непогодження 
детективом, слідчим клопотання з прокуро-
ром, його подання після закінчення строків 
досудового розслідування або ненадання ма-
теріалів, які підтверджують факт їх дотриман-
ня, тощо) [27].
З урахуванням частини сьомої статті 172 

КПК, копія ухвали слідчого судді, суду під-
лягає негайному врученню після її постанов-
лення слідчому, прокурору, а також присутнім 
під час оголошення ухвали підозрюваному, 
обвинуваченому, іншому власнику майна, за-
хиснику, представнику власника майна. У разі 
їх відсутності під час оголошення ухвали копія 
ухвали на підставі вказаної норми підлягає 
надсиланню їм не пізніше наступного робочо-
го дня після її постановлення [9].
Незважаючи на припис частини сьомої 

статті 100 КПК про розгляд клопотання про 
передачу речових доказів Агентству згідно із 
статтями 171-173 цього Кодексу [9], вказана 
норма не поширюється на правовідносини, 
врегульовані абзацом сьомим частини сьомої 
статті 173 КПК. Так, якщо відповідно до вка-
заної норми підозрюваний, обвинувачений, 
треті особи мають право оскаржити судове рі-
шення щодо арешту майна [9], то ухвала слід-
чого судді, суду про передачу речових доказів 
Агентству оскарженню не підлягає. На немож-
ливість її оскарження слушно вказує Верхо-
вний Суд у сформованому ним правовому ви-
сновку, обґрунтовуючи свою позицію відмін-
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ностями у правовій природі ухвал про арешт 
майна та про визначення порядку зберігання 
речових доказів у кримінальному проваджен-
ні шляхом передачі в управління Агентству, 
а також помилковістю ототожнення підстав 
ухвалення вказаних судових рішень [33]. По-
діляючи наведену позицію Верховного Суду та 
надаючи їй розширювального тлумачення, по-
трібно вказати, що ухвала про передачу речо-
вих доказів Агентству за своєю правовою при-
родою є похідною від ухвали про арешт майна, 
оскільки без накладення останнього не може 
бути постановлене рішення про передачу май-
на, визнаного речовими доказами, Агентству. 
У свою чергу, скасування ухвали про арешт 
майна призводить до повернення власнику ре-
чових доказів, переданих Агентству на підставі 
відповідної ухвали слідчого судді, суду.

Висновки
Результати проведеного дослідження свід-

чать, що передача речових доказів Агентству в 
її процесуальному аспекті включає в себе: 1) за 
наявності згоди власника: а) отримання його 
письмової згоди на здійснення такої передачі; 
б) складання прокурором звернення про пе-
редачу речових доказів та його надсилання з 
копією письмової згоди власника Агентству;-
2) за відсутності письмової згоди власника: а) 
ініціювання прокурором або детективом чи 
слідчим за погодженням із прокурором роз-
гляду та вирішення питання про передачу 
речових доказів Агентству шляхом складання 
відповідного клопотання та звернення з ним 
до слідчого судді, суду; б) розгляд клопотан-
ня про передачу речових доказів Агентству 
слідчим суддею, судом; в) постановлення за 
результатами розгляду вказаного клопотання 
ухвали про його повне або часткове задово-
лення чи про відмову у його задоволенні.
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SUMMARY 
The article is devoted to determining the 

procedure for the transfer of material evidence to 
the National Agency of Ukraine for fi nding, tracing 
and management of assets derived from corruption 
and other crimes, taking into account the norms of 
the Criminal Procedure Code of Ukraine and the 
Law of Ukraine dated 10.11.2015 № 772-VIII 
and judicial practice formed on their basis.

The mechanism for transfer of material evidence 
to the Agency with the written consent of the owner 
is described, and it is defi ned as the basis for their 
transfer both for storage and sale.

The procedure for the transfer of material 
evidence to the Agency on the basis of the decision of 
the investigating judge, the court is revealed. Taking 
into account the norms of the CPC of Ukraine, the 
requirements to the content of the request for the 
transfer of material evidence to the Agency have 
been determined. Based on the judicial practice, the 
range of circumstances to be taken into account by the 
investigating judge, the court in resolving the issue 
of transferring material evidence to the Agency has 
been generalized. The requirements to the content of 
the decision of the investigating judge, the court to 
satisfy the request of the detective, the investigator, the 
prosecutor and for the transfer of material evidence 
to the Agency are singled out. Taking into account 
the judicial practice, the grounds for refusal of the 
investigating judge, the court to satisfy the request 
for the transfer of material evidence to the Agency 
are generalized. Based on the judicial practice of the 
Supreme Court, it is indicated that it is impossible 
to appeal the decision for the transfer of material 
evidence to the Agency.

Key words: material evidence, storage of 
material evidence, realization of material evidence, 
transfer of material evidence, ARMA.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена розкриттю з ура-

хуванням норм Кримінального процесуаль-
ного кодексу України і Закону України від 
10.11.2015 р. № 772-VIII та сформованої на 
їх основі судової практики порядку передачі ре-
чових доказів Національному агентству Укра-
їни з питань виявлення, розшуку та управлін-
ня активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів, а також розкриттю їх 
змісту.
Охарактеризовано механізм передачі речо-

вих доказів Агентству за наявності письмової 
згоди власника, що визначена як підстава для 
їх передачі як для зберігання, так і для реалі-
зації.
Розкрито порядок передачі речових дока-

зів Агентству на підставі ухвали слідчого суд-
ді, суду. З урахуванням норм КПК визначено 
вимоги до змісту клопотання про передачу 
речових доказів Агентству. На основі судової 
практики узагальнено коло обставин, які під-
лягають врахуванню слідчим суддею, судом у 
ході вирішення питання про передачу Агент-
ству речових доказів. Виокремлено вимоги до 
змісту ухвали слідчого судді, суду про задово-
лення клопотання детектива, слідчого, про-
курора та передачу Агентству речових доказів. 
З урахуванням судової практики узагальнено 
підстави для відмови слідчим суддею, судом у 
задоволенні клопотання про передачу речових 
доказів Агентству. На основі практики Вер-
ховного Суду вказано на неможливість оскар-
ження ухвали про передачу речових доказів 
Агентству.
Ключові слова: речові докази, зберігання 

речових доказів, реалізація речових доказів, пе-
редача речових доказів, АРМА.
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ÎÁ’ªÊÒÈÂÍÀ ÑÒÎÐÎÍÀ ÑÊËÀÄÓ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß, ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ ÑÒ.275 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Статтю присвячено дослідженню про-
блем об’єктивної сторони складу пору-
шення правил, що стосуються безпечної 
експлуатації будівель і споруд. Проаналізовано 
ознаки та значення об’єктивної сторони 
складу аналізованого кримінального право-
порушення, розглянуто значення і місце 
суспільно небезпечних наслідків серед ознак 
його об’єктивної сторони. Зроблено висновки, 
які можуть бути використані в практичній 
діяльності правоохоронних органів та суду з 
питань відповідальності за порушення пра-
вил, що стосуються безпечної експлуатації 
будівель і споруд.
Ключові слова: сфера будівництва, пору-

шення будівельних норм, об’єктивна сторона, 
безпечна експлуатація будівель і споруд.
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будівництво) 6336,7 тис.м2, натомість, у 
2019 р. -7743,4 тис.м2) [2].

E ході здійснення про’ктування та бу-
дівництва будівель та споруд не завжди 
має місце дотримання всіх норм і правил, 
що власне є запорукою не лише комфорту 
споживача, але і безпеки для його життя 
та здоров’я. Водночас правова статисти-
ка відображає фактично практичну від-
сутність випадків притягнення до кримі-
нальної відповідальності за порушення 
правил, що стосуються безпечної експлу-
атації будівель і споруд за останні роки. 
Так, згідно із загальними відомостями про 
кількість зареєстрованих кримінальних 
правопорушень та результатів їх досудово-
го розслідування підготовлених Генераль-
ною прокуратурою України, за вчинення 
кримінального правопорушення, передба-
ченого ст.275 КК України у 2018 р. було 
обліковано 55 кримінальних правопору-
шень, у 2019 р. – 62; у 2020 р. -41. Однак 
за цей же період передано до суду з обви-
нувальним актом лише одне кримінальне 
провадження (2020 р.) [3]. Вочевидь ста-
тистика не відображає реальної картини 
злочинності, оскільки нерідко в засобах 
масової інформації повідомляють про фак-
ти порушення правил, що стосуються без-
печної експлуатації будівель і споруд, які 
призвели до тяжких наслідків. Такий стан 
речей наштовхує на думку, що аналізова-
не кримінальне правопорушення має ла-
тентний характер. У юридичній літературі 
це пояснюється низьким рівнем взаємодії 

Постановка проблеми
Протягом усієї історії існування люд-

ства сфера будівництва посідала провідне 
місце серед множини різновидів суспільної 
діяльності. Ця галузь не втрачає актуаль-
ності й в умовах сьогодення, адже активно 
розвивається, удосконалюючи наявні тех-
нологічні процеси, використовуючи сучас-
ні цифрові технології, новітні матеріали 
тощо [1, с.97]. Про це також засвідчують 
дані Державної служби статистики Укра-
їни? відповідно до яких загальна площа 
прийнятого в експлуатацію житла щоріч-
но зростає (наприклад, у січні − вересні 
2018 р. в Україні прийнято в експлуатацію 
загальної площі житлових будівель (нове 
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між суб’єктами ринкового нагляду за від-
повідним напрямом та органами Націо-
нальної поліції, відсутністю апробованих 
криміналістичних методик, що впливає на 
якість розслідування, а також невиправ-
даною практикою вирішення правового 
конфлікту поза межами кримінального су-
дочинства [4, с.13-14].

Аналіз останніх досліджень
Попри чималу кількість напрацювань 

із питань кримінальної-правової охорони 
суспільних відносин з приводу безпечної 
експлуатації будівель і споруд, всебічного 
аналізу кримінальної відповідальності за 
аналізоване суспільно небезпечне діяння 
не здійснено. Окремі аспекти цієї пробле-
ми вивчали В.І. Борисов, М.С. Брайнін, 
Я.В.Войтович, О.М.Готін, А.П. Запотоць-
кий, О.І. Павликівський І.В.Чернюк та 
інші. Ці публікації стали вагомим внеском 
у розвиток теорії та удосконалення прак-
тики боротьби з відповідними суспільно 
небезпечними проявами, однак вони не 
вичерпують глибини проблематики, окре-
мі аспекти залишаються дискусійними, зо-
крема щодо: які суспільно небезпечні ді-
яння охоплюються поняттям «порушення 
правил, що стосуються безпечної експлуа-
тації будівель і споруд»; який обсяг понят-
тя «інші тяжкі наслідки»; що слід розуміти 
під поняттям «загибель людей».

Постановка завдання
Метою цієї статті є дослідження питань 

об’єктивної сторони складу кримінально-
го правопорушення, передбаченого ст.275 
КК України.

Виклад основного матеріалу
Аналіз диспозиції ст.275 КК України 

дає змогу виокремити наступні ознаки 
об’єктивної сторони складу кримінального 
правопорушення: 1) діяння у вигляді по-
рушення правил, що стосуються безпечної 
експлуатації будівель і споруд; 2) наслід-
ки у виді створення загрози загибелі лю-
дей чи інші тяжкі наслідки або заподіяння 
шкоди здоров’ю потерпілого (ч.1 ст.275 КК 
України); спричинення загибелі людей чи 
інші тяжкі наслідки (ч.2 ст.275 КК Украї-

ни); 3) причинно-наслідковий зв’язок між 
суспільно небезпечним діянням та наслід-
ками; 4) час учинення кримінального пра-
вопорушення.
Відповідно до ст.5 Закону України 

«Про регулювання містобудівної діяльнос-
ті» від 17 лютого 2011 р. проєктування та 
будівництво об’єктів здійснюється власни-
ками або користувачами земельних діля-
нок у такому порядку:

1) отримання замовником або проекту-
вальником вихідних даних;

2) розроблення проєктної документації 
та проведення її експертизи;

3) затвердження проєктної документа-
ції;

4) виконання підготовчих та будівель-
них робіт;

4-1) проведення контрольного гео-
дезичного знімання закінчених будівни-
цтвом об’єктів (крім об’єктів, що за класом 
наслідків (відповідальності) належать до 
об’єктів з незначними наслідками (СС1)) 
та здійснення їх технічної інвентаризації 
(крім об’єктів, перелік яких визначаєть-
ся центральним органом виконавчої вла-
ди, що забезпечує формування та реалізує 
державну політику у сфері будівництва, 
архітектури, містобудування);

5) прийняття в експлуатацію закінче-
них будівництвом об’єктів;

6) реєстрація права власності на об’єкт 
містобудування [5].
Порушення правил, що стосуються 

безпечної експлуатації будівель і споруд 
можуть бути вчинені як шляхом дії (на-
дання дозволу на зменшення товщини не-
сучих стін у ході проєктування будинку, 
відання наказу про запуск газу у незмонто-
вані інженерні мережі), так і бездіяльності 
(відсутність контролю за якістю виконан-
ня робіт, діями інших працівників, неза-
безпечення ведення виробничих процесів 
і робіт відповідно до проєктів, вимог пра-
вил і норм безпеки). Як приклад вчинення 
кримінального правопорушення, перед-
баченого ст.275 КК України слід навести 
вирок Білозерського районного суду Хер-
сонської області від 14 травня 2014 р. Так, 
К., надаючи послуги з будівельної діяль-
ності та будучи на підставі договору, укла-
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деного з Токарівською сільською радою 
Білозерського району Херсонської області 
виконавцем будівельно-монтажних робіт 
по реконструкції даху торгівельного комп-
лексу під дитячий ясла-садок вартістю 88 
723 грн., у період вересень-жовтень 2012 
року не здійснив належний контроль за 
якістю виконання робіт та допустив невід-
повідність анкерних кріплень стропильної 
конструкції покрівлі до плит перекриття 
передбаченим робочим проєктом рекон-
струкції торгівельного комплексу під ди-
тячий ясла-садок, чим порушив правила, 
регламентовані Державними будівель-
ними нормами В.2.6-14-97 «Конструкція 
будівель та споруд. Покриття будівель та 
споруд» та Д.2.4-8-2000 «Дахи. Покрівлі», 
що призвело до зриву всієї покрівлі під час 
несприятливих погодних умов. Внаслідок 
цього Токарівській сільській раді Білозер-
ського району Херсонської області було за-
вдано матеріальної шкоди на суму 88 723 
грн. [6]. 
Однією з ознак об’єктивної сторони 

аналізованого складу кримінального пра-
вопорушення є наявність суспільно не-
безпечних наслідків у виді створення за-
грози загибелі людей, заподіяння шкоди 
здоров’ю потерпілого, спричинення за-
гибелі людей чи настання інших тяжких 
наслідків. При цьому «інші тяжкі наслід-
ки» виступають ознакою об’єктивної сто-
рони як основного, так і кваліфікованого 
складу кримінального правопорушення. А 
тому очевидно, що обсяг цих понять різ-
ний. Така ситуація підтверджує непослі-
довність законодавця у термінологічному 
закріпленні суспільно небезпечних наслід-
ків. Очевидно, що в основному складі кри-
мінального правопорушення «інші тяжкі 
наслідки» мають прирівнюватися до тих, 
що є однопорядковими з ними (створен-
ня загрози загибелі людей або заподіяння 
шкоди здоров’ю потерпілого). У п.21 По-
станови Пленуму Верховного Суду Укра-
їни «Про практику застосування судами 
України законодавства» від 12 червня 
2009 р. №7 зазначено, що поняття «шко-
да здоров’ю потерпілому» (ч.1 ст. 275 КК 
України) охоплює випадки, пов’язані із 
заподіянням особі середньої тяжкості чи 

легких тілесних ушкоджень, що спричи-
нили короткочасний розлад здоров’я або 
незначну втрату працездатності. Як по-
няття «загроза загибелі людей чи настан-
ня інших тяжких наслідків» (ч.1 ст. 275 КК 
України) розглядаються такі зміни у стані 
виробничих об’єктів, підприємств, унаслі-
док яких виникає реальна небезпека жит-
тю людей або реальна небезпека заподіян-
ня (настання) шкоди вказаним у цих стат-
тях благам. Тяжкість ймовірних наслідків 
визначається залежно від цінності благ, 
які поставлено під загрозу, кількості осіб, 
які можуть постраждати від небезпечних 
дій, розміру можливої матеріальної шкоди 
тощо [7].
Практика підтверджує, що викорис-

тання у кримінальному законі терміна 
«інші тяжкі наслідки» криє в собі загрозу 
майбутніх помилок. Нечітко висловлена 
воля законодавця поступово замінюється 
тлумаченням закону судами, які замість 
того, щоб інтерпретувати волю законодав-
ця, фактично заповнюють прогалини за-
кону [8, с.40]. У науці кримінального пра-
ва зміст поняття інших тяжких наслідків 
визначається, як правило, за допомогою 
наведення їх приблизного переліку, і в 
жодному випадку не виокремлено озна-
ки цих понять. А тому це поняття висвіт-
лено крізь призму тяжких наслідків так, 
ніби у термінологічному словосполученні 
слова «інший» взагалі немає, хоча причи-
ни хибного застосування норм про злочи-
ни, ознакою складів яких виступають інші 
тяжкі наслідки, криються, наприклад, у 
двоякому тлумаченні слова «інший» [9, 
с.127]. 
Що стосується поняття інших тяжких 

наслідків як ознаки кваліфікованого скла-
ду злочину, передбаченого ч.2 ст.275 КК 
України, то у п.21 вищенаведеної Поста-
нови Пленуму ВСУ від 12 червня 2009 р. 
№7 зазначено, що під такими слід розумі-
ти випадки заподіяння тяжких тілесних 
ушкоджень хоча б одній людині, серед-
ньої тяжкості тілесних ушкоджень двом і 
більше особам, шкоди у великих розмірах 
підприємству, установі, організації чи гро-
мадянам, а так само тривалий простій під-
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приємств, цехів або їх виробничих діль-
ниць.
Ще однією кваліфікуючою ознакою 

аналізованого складу злочину є спричи-
нення загибелі людей. З.А. Тростюк з 
цього приводу зауважує, що використан-
ня означеного терміна мало б однозначно 
характеризувати множину, загибель двох 
чи більше потерпілих, яким заподіяно 
смерть. Вживати словосполучення «заги-
бель людей» щодо випадків заподіяння 
смерті хоча б одній особі, на думку цього 
автора, недоцільно. На користь своєї по-
зиції наводить наступні аргументи:

- з граматичної точки зору, слово «лю-
дей» означає множину, «загибель людей» 
передбачає наявність двох чи більше по-
терпілих, яким заподіяно смерть;

- для вказівки на заподіяння смерті од-
ній особі законодавець використовує інші 
терміни («смерть потерпілого» тощо);

- термін «загибель кількох осіб», рів-
нозначний за змістом терміну «загибель 
людей»,водночас вказує на заподіяння 
смерті двом чи більше потерпілим [10, 
с.104].
У кримінально-правовій літературі 

стверджується, що для того, щоб кримі-
нальний закон розумівся і застосовувався 
хоча б приблизно однаково до кожної схо-
жої ситуації, він сам по собі має бути сфор-
мульованим максимально чітко, так, щоб 
потреби у його тлумаченні не виникало 
[11, с.325]. В.О. Навроцький запропону-
вав як типовий спосіб законодавчого ви-
рішення проблеми – «відмову законодавця 
від вказівки на наслідки, які полягають у 
заподіянні смерті одній чи кільком особам 
у диспозиціях статей КК, котрі передба-
чені іншими розділами Особливої частини 
(крім розділу «Кримінальні правопору-
шення проти життя і здоров’я»). Тоді запо-
діяння смерті завжди буде кваліфікуватись 
за сукупністю з відповідними статтями роз-
ділу ІІ Особливої частини КК» [12, с.47].-
За чинним КК учений пропонує кваліфі-
кувати діяння, що призвели до смерті од-
нієї особи, за такими правилами: «Якщо 
поряд із наслідками у вигляді загибелі лю-
дей у КК передбачені інші тяжкі наслідки, 
то заподіяння смерті одному потерпілому 

слід оцінювати як ці наслідки; коли дис-
позиція статті не передбачає заподіяння 
інших тяжких наслідків, то скоєне потріб-
но кваліфікувати за сукупністю зі статтями 
про умисне чи вчинене через необереж-
ність вбивство однієї особи» [12, с.47]. На 
практиці через невизначеність змісту та-
ких оцінних понять суди нерідко допуска-
ють помилки. Так, вироком Валківського 
районного суду Харківської області від 25 
листопада 2020 р. Ю. було визнано не ви-
нуватим за пред`явленим обвинувачен-
ням у вчиненні кримінального проступку 
передбаченого ч.1 ст.275 КК України.-
У ході розгляду кримінального прова-
дження були встановлені наступні обста-
вини. ПрАТ «Укргазвидобуток» в особі 
директора В. та ТОВ «БУ-1» Прилуки» в 
особі директора Л. видали спільний наказ 
№53/95 «Про проведення вогневих робіт 
на Бистрівській УПГ», відповідно до якого 
відповідальним за їх проведення призна-
чено виконроба ТОВ «БУ-1» А., на якого 
покладалися обов`язки по забезпечен-
ню ведення виробничих процесів і робіт 
відповідно до проєктів, вимогам правил 
і норм безпеки. У ході виконання таких 
робіт сталося руйнування конусного пе-
реходу з труби діаметром 114 мм на трубу 
діаметром 57 мм, внаслідок якого виникла 
розгерметизація трубопроводу геологіч-
ного заміру газу, частиною якого травмо-
вано майстра по ремонту обладнання, піс-
ля чого останній помер. 
Судом також було констатовано, що 

посадові особи ПрАТ «Укргазвидобуток» 
не повинні були виконувати роботи щодо 
підключення змонтованих трубопроводів 
до діючих трубопроводів без проведення 
випробування трубопроводу на міцність 
та щільність перед введенням в експлу-
атацію та без прийомки виконаних буді-
вельно-монтажних робіт в експлуатацію; 
направляти майстра з ремонту обладнан-
ня в небезпечну зону, де подавався газ під 
високим тиском у трубопровід без прове-
дення його випробування на міцність та 
щільність перед введенням в експлуата-
цію та без прийомки виконаних будівель-
но-монтажних робіт в експлуатацію [13]. 
А тому, гадаємо, підсудного обґрунтовано 
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виправдано за недоведеністю в його діях 
складу аналізованого кримінального пра-
вопорушення, оскільки між його діями та 
спричиненими наслідками у виді смерті 
потерпілого немає причинно-наслідково-
го зв’язку. Це, власне, пояснюється тим, 
що вказівка на подачу газу на об’єкт, який 
не добудовано і не здано в експлуатацію, 
була надана іншою особою.

 Водночас, кваліфікація органом досу-
дового розслідування дій підсудного за ч.1 
ст.275 КК України видається сумнівною, 
оскільки позбавлення життя хоча б одного 
потерпілого не охоплюється поняттям «ін-
ших тяжких наслідків». Та й очевидно, що 
санкція ч.1 ст.275 КК України за вчинене 
суспільно небезпечне діяння є надмірно 
м’якою, оскільки як альтернативне пока-
рання передбачає штраф від однієї тисячі 
до трьох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або інше покарання, 
не пов’язане з позбавленням волі, що ха-
рактерно для кримінальних проступків. 
У Постанові Пленуму ВСУ від 12 червня 
2009 р. №7. вказується, що випадки спри-
чинення смерті одній або кільком особам 
охоплюється поняттям «загибель людей». 
З огляду на це дії підсудного повинні 
отримати кримінально-правову оцінку за 
ч.2 ст. 275 КК України, оскільки смерть 
особи охоплюється поняттям загибелі лю-
дей.
Ще однією обов’язковою ознакою 

об’єктивної сторони складу аналізовано-
го кримінального правопорушення є час 
його вчинення, яким охоплюється пері-
од проєктування чи будівництва будівель 
і споруд. У такому випадку спричинення 
загибелі людей, скажімо, внаслідок їх де-
монтажу не підпадатиме під ознаки складу 
кримінального правопорушення, передба-
ченого ст.275 КК України.

Висновки
Таким чином, випадкам порушення 

правил, що стосуються безпечної експлу-
атації будівель і споруд, повинна нада-
ватись об’єктивна кримінально-правова 
оцінка. Водночас труднощі із застосуван-
ням аналізованої норми вочевидь зумовле-
ні складною її законодавчою конструкцією 

та відсутністю досвіду розслідування таких 
кримінальних правопорушень.
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SUMMARY 
The article is devoted to the research of the 

problems of objective side of corpus delicti violations 
of rules concerning the safe operation of buildings 
and structures. In this article the indications 
and sense of objective side of crime are analyzed. 
The sense and role of the criminal consequence 
among the indications of objective side of crime is 
considered.

Researches the meaning of objective crime 
element when determining the social insecurity of 
action. It was clarifi ed that the social insecurity 
depends upon the peculiarities of the objective 
crime element. The infl uence was analyzed of the 
socially dangerous activity, socially dangerous 
consequences, causal connections, time, place, 
circumstances, instrumentalities both when 
determining the social insecurity of the action and 
when determining its level.

The conclusions that can be used in the practice 
of law enforcement and the court on the issues of 
liability for the delicti violations of rules concerning 
the safe operation of buildings and structures. The 
lack of any rule that would consolidate all the 
articles of the Criminal Code of Ukraine, where 
grave consequences are the sign of corpus delicti, is 
proved. Such rules can be traced only for separate 
groups of articles. Specifi c offers for amending   the 
articles of the Criminal Code of Ukraine, where the 
legislator uses the concept of grave consequences, 
are stated.

Key words: sphere of construction, violation of 
building codes, the objective side, safe operation of 
buildings and structures.
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ØÏÈÃÓÍÑÒÂÎ ßÊ ÔÎÐÌÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÇÐÀÄÈ

Проаналізовано особливості об’єктивної 
сторони складу злочину «державна зрада». 
Він описаний як формальний склад злочи-
ну, що свідчить про те, що обов’язковою оз-
накою об’єктивної сторони є лише суспільно 
небезпечне діяння. Констатовано, що шпи-
гунство може бути вчинене і шляхом дії, і 
бездіяльності; і за попередньою пропозицією 
представника іноземної держави, і з власної 
ініціативи громадянина України. 
Ключові слова: державна зрада, шпигун-

ство, державна зрада у формі шпигунства, 
злочин, об’єктивна сторона.
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масштабні вербування українських грома-
дян, в основному, військових для вчинен-
ня ними державної зради. Нерідко наші 
співвітчизники самі свідомо йдуть на та-
кий крок, зраджуючи інтереси України. У 
зв’язку з цим, гостро постало питання захис-
ту кримінально-правовими засобами відно-
син, що забезпечують умови охорони основ 
національної безпеки України. Запорукою 
успішного виконання цього обов’язку є не 
лише злагоджена діяльність підрозділів 
Служби безпеки України у боротьбі із зло-
чинними зрадницькими проявами, але й 
ефективне реагування кримінального зако-
нодавства на будь-яку загрозу національній 
безпеці України. 

Стан дослідження
Аналіз об’єктивної сторони складу зло-

чину, передбаченого ст. 111 КК України у 
формі шпигунства, став об’єктом розгля-
ду лише поодиноких авторів. Зокрема, це 
питання висвітлювалось у дослідженнях 
О.Ф.Бантишева, Ю.В.Бауліна, П.І. Гришаєва, 
Б.М. Діденка, О.О. Дудорова, С.В.Дякова, 
Л.М.Демидової, М.І. Загороднікова,-
Л.Д. Єрмакова, І.Л. Іванова, В.С.Картавцева, 
В.С. Клягіна, В.Г. Кундеуса, Ю.В. Лу-
ценка, В.К.Матвійчука, М.І. Мельника, 
Л.В.Мошняги, В.О. Навроцького, Е.О. Смир-
нова, В.Я. Тація, М.І Хавронюка, І.О. Харь, 
Р.Л.Чорного, О.В. Шамари, В.М. Шлапачен-
ка та інших. Проте чимало питань, що сто-
суються кримінальної відповідальності за 
державну зраду, залишаються дискусійними 

Постановка проблеми
До недавнього часу в Україні зустрічали-

ся лише поодинокі випадки вчинення дер-
жавної зради, тому ст.111 КК України прак-
тично не застосовувалась. Разом із тим, на-
віть одиничний факт вчинення відповідного 
злочину становить серйозну небезпеку для 
нашої держави, оскільки в результаті вчи-
нення відповідних дій може бути спричи-
нена непоправна шкода суверенітетові, те-
риторіальній цілісності та недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній 
чи інформаційній безпеці України. Однак 
з 2014 року ситуація кардинально змінила-
ся внаслідок активізації російської збройної 
агресії на сході України, насильницького 
протиправного відторгнення Кримської 
автономії та Севастополя від України, а та-
кож їх приєднання до Російської Федерації. 
Поширеними є випадки, коли спецслужби 
Російської Федерації намагаються здійснити 
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або невирішеними, а зокрема: щодо доціль-
ності криміналізації збирання відомостей, 
що становлять державну таємницю із метою 
їх передачі як закінченого злочину; щодо 
з’ясування моменту закінчення злочину, пе-
редбаченого ч.1 ст.111 КК України у формі 
шпигунства, що полягає в збиранні з метою 
передачі іноземній державі, іноземній орга-
нізації або їх представникам відомостей, що 
становлять державну таємницю; щодо ви-
значення конкретної форми державної зра-
ди тощо.
З урахуванням зазначених напрацю-

вань ми поставили за мету здійснити аналіз 
об’єктивної сторони складу злочину, перед-
баченого ст. 111 КК України у формі шпи-
гунства.

Виклад основних положень
У КК України шпигунство виступає  у двох 

аспектах: 1) як ознака об’єктивної сторони 
складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК 
України; 2) як окремий склад злочину (ст. 
114 КК України). Розмежувальним крите-
рієм цих посягань є суб’єкт злочину. Вчи-
нити злочин, передбачений ч. 1 ст. 114 КК 
України, може лише іноземець чи особа без 
громадянства, тоді як аналогічні дії з боку 
громадянина України отримають кримі-
нально-правову оцінку як державна зрада. 
Ця форма державної зради полягає у вчи-
ненні наступних дій:

 1) передача іноземній державі, інозем-
ній організації або їх представникам відо-
мостей, що становлять державну таємницю; 

2) збирання з метою передачі названим 
адресатам відомостей, що становлять дер-
жавну таємницю. Зупинимось конкретно на 
кожній із них.
Так, під передачею ворожій стороні ві-

домостей, що становлять державну таєм-
ницю розуміють усне повідомлення (без-
посередньо, телефоном, радіо), вручення 
певних документів чи інших матеріальних 
носіїв інформації (безпосередньо, через по-
середників, з використанням тайників) або 
їх пересилання (з використанням поштового, 
електронного зв’язку тощо) безпосередньо 
адресату чи посереднику [1, с. 59; 2, с. 87]. 
При цьому сам спосіб передачі (в усній 
формі чи через інших осіб тощо) — кримі-

нально-правового значення не має і на від-
повідальність не впливає [2, с. 87]. Окрім 
того, не має значення чи передаються пред-
ставнику іноземної держави першоджере-
ла (наприклад,оригінали документів) чи їх 
копії, або лише відомості про них (макети, 
опис технічних систем тощо) [3, с. 205-206].
З вищезазначеного, на перший погляд, 

випливає, що передача громадянином Укра-
їни відомостей, які становлять державну та-
ємницю може вчинятися лише шляхом дії. 
Однак виключити можливість передачі се-
кретних відомостей шляхом бездіяльності не 
слід. На цю проблему у кримінально-правовій 
літературі звертали увагу О.Ф. Бантишев та 
О.В.Шамара. Зокрема, вказані автори та-
кож не виключають можливості вчинення 
аналізованої форми державної зради шля-
хом бездіяльності. Як аргумент наводять та-
кий приклад. Громадянин України, котрий 
встановив злочинний зв’язок з іноземною 
розвідкою і працює на цілком секретному 
об’єкті, у службові обов’язки якого входить 
увімкнення протипідслуховувальної систе-
ми, у визначений час за завданням цієї роз-
відки не вмикає таку систему, у результаті 
чого секретні відомості стають відомими іно-
земній розвідці [4, с. 109]. Таким чином, пе-
редача в буквальному розумінні цього слова 
відомостей, які становлять державну таєм-
ницю, так і створення умов для ознайомлен-
ня іноземної держави, іноземної організації 
або їх представників з ними, підпадають під 
поняття передачі.
Більшість дослідників вважає, що пере-

дача секретних відомостей є закінченим зло-
чином з моменту їх вручення представнику 
іноземної держави, тобто з моменту,коли 
в адресата є фактична можливість розпо-
рядитися [1, с. 60; 2, с. 87]. Однак, деякі з 
них переконані, що в такому випадку немає 
значення, наскільки сприйняті і чи взагалі 
були сприйняті адресатом зміст і суть цих ві-
домостей [4, с. 110-111]. Видається, слід під-
тримати першу позицію, оскільки особа, яка 
передала відповідні відомості, вчинила всі 
необхідні дії для того, щоб представник іно-
земної держави міг ними розпоряджатися. 
Потребує також з’ясування питання, чи 

виступатиме закінченим злочином переда-
ча громадянином України відомостей, що 
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становлять державну таємницю, якщо така 
«допомога» взагалі може не використовува-
тись ворожим супротивником. Причиною 
цього можуть бути різні обставини. Перш 
за все, інформація, яку надано, може бути 
застарілою (вже відома представнику іно-
земної організації з інших джерел) або ж 
адресат може просто не повірити зраднику. 
Видається, що в такому випадку матиме міс-
це закінчений замах на вчинення злочину, 
передбаченого ст. 111 КК України, оскільки 
винний виконав усі дії, які він вважав необ-
хідними для надання допомоги ворожій сто-
роні.
У подальшому необхідно розглянути 

зміст діяння «збирання» з метою передачі 
відомостей, що становлять державну таєм-
ницю, які прийнято трактувати як пошук 
та здобуття відомостей (шляхом візуально-
го спостереження, опитування, виготов-
лення копій документів, зняття інформації 
з каналів зв’язку) із наступним їх зосеред-
женням в одному або кількох місцях [4,-
с. 75; 2, с. 87]. Ю.В.Баулін з цього приводу за-
значає, що «нерідко для отримання зазначе-
них відомостей використовується найсклад-
ніша сучасна техніка (спеціально обладнані 
літаки, кораблі або автомашини, спеціально 
встановлені на суші чи на морі прилади для 
отримання розвідувальної інформації, вхід 
до інформаційних мереж тощо)» [3, с. 206].
Слід зазначити, що «оскільки й переда-

ча, й збирання в цьому разі вживаються для 
позначення недоконаності, то названі дії 
вважаються виконаними, а злочин — за-
кінченим з моменту початку збирання чи 
передачі інформації або певних предметів 
— носіїв інформації» [2, с.83]. У зв’язку з 
цим у кримінально-правовій літературі не 
вирішеним залишається питання доціль-
ності криміналізації збирання відомостей, 
що становлять державну таємницю із ме-
тою їх передачі як закінченого злочину.-
З цього приводу можна виокремити два під-
ходи. Зокрема, представники першого під-
ходу вважають таку позицію законодавця 
виправданою. Аргументи, які наводяться 
на її користь, полягають у тому, що діяння, 
які направлені на здобуття відомостей, що 
становлять державну таємницю, мають під-
вищений ступінь суспільної небезпеки. Від-

повідно в подальшому передача таких відо-
мостей ворожій стороні може завдати непо-
правної шкоди державі [5, с. 11]. Натомість, 
представники другого підходу переконані, 
що збирання з метою передачі певних відо-
мостей ворожій стороні згідно із ч. 1 ст. 14 
КК України може розглядатися як готуван-
ня до їх передачі (умисне створення умов 
для вчинення злочину), тому слова «або зби-
рання з метою передачі» у диспозиції ст. 114 
КК України є зайвими [6, с. 120].
Вважаємо, що аргументи, які наводяться 

на користь першого підходу, є більш пере-
конливими, оскільки державна зрада є од-
ним із найтяжчих злочинів. Тому будь-які 
суспільно небезпечні дії, навіть і на ранній 
стадії, які направлені на шкоду національ-
ній безпеці держави, повинні присікатися 
відразу. Доречною у цій ситуації є позиція 
П.Л. Фріса, який зазначає, що аналіз судо-
вої практики свідчить про те, що їй абсо-
лютно невідомі випадки притягнення до 
кримінальної відповідальності за дії, що ха-
рактеризуються як готування до злочину у 
«чистому» вигляді (виняток становлять ви-
падки, коли такі дії утворюють самостійні 
склади злочину). Вищевказаний автор вва-
жає, що така ситуація зумовлена складністю 
процесу доказування по цій категорії справ 
і бажанням працівників правоохоронних 
органів здобути більш важливі докази вини 
особи. У зв’язку з тим останні фактично да-
ють можливість злочинцю «заглибитися» у 
процес вчинення злочину, замість того, щоб 
припинити його на ранній стадії, допускаю-
чи часто завдання злочином тяжких наслід-
ків [7, с. 171].
В.М. Шлапаченко зауважує, що при вчи-

ненні державної зради у формі шпигунства, 
збирання відомостей, що становлять дер-
жавну таємницю, може здійснюватись як за-
конними та незаконними способами [8, с.85]. 
Однак, видається, що якщо має місце зло-
чинна мета, то спосіб є завжди незаконним. 
Слід зазначити, що у відповідності до ст. 34 
Конституції України кожному громадянину 
надається право вільно збирати будь-яку ін-
формацію, за умови, якщо не порушується 
закон. Однак Закон України «Про державну 
таємницю» від 21 січня 1994 р. № 3855-ХІІ 
вказує на особливий вид інформації, доступ 
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до якої має лише обмежене коло людей на 
підставі дозволу на ознайомлення з кон-
кретною секретною інформацією відповід-
но до службових повноважень особи (п. 6 ст. 
1). Тобто держава на законодавчому рівні 
унеможливлює правомірне отримання відо-
мостей, що становлять державну таємницю, 
не уповноваженими особами. Звідси випли-
ває, що звичайному громадянину України 
законним способом (наприклад, з дозволу 
сфотографувати чи переписати відомості, 
що становлять державну таємницю) немож-
ливо здобути відповідну інформацію. При 
цьому важливо встановити, що для відпо-
відальності за ст. 111 КК України необхід-
но, щоб відомос ті, які становлять державну 
таємницю, були передані чи збиралися для 
передачі саме іноземним державам, інозем-
ним організаціям чи їх представникам.
Однак, якщо особа, яка не мала на меті 

збирати секретні відомості, і не порушуючи 
закону (знайшла, випадково почула «секре-
тоносія»), отримала інформацію, яка стано-
вить державну таємницю, а потім вирішила, 
що може таким чином підзаробити, якщо 
передасть такі відомості ворожій стороні, то 
за таких умов вона буде притягнута до кри-
мінальної відповідальності не за збирання 
відомостей з метою передачі іноземній дер-
жаві, а за передачу таких відомостей. Звідси 
випливає, що кримінально-правовій забо-
роні можуть підлягати лише злочинні спо-
соби збирання. 
Конкретних таких способів можна на-

вести безліч (шляхом шантажу, шахрайства, 
вимагання, підкупу чи шляхом застосування 
насильства тощо). І вони, безумовно, впли-
вають на кримінально-правову кваліфіка-
цію. Для прикладу, якщо збирання відомос-
тей, що становлять державну таємницю, з 
метою передачі їх ворожій стороні поєднане 
із незаконним використанням спеціальних 
технічних засобів негласного отримання ін-
формації, то такі дії отримають криміналь-
но-правову оцінку за сукупністю (ч. 1 ст. 111 
та ст.359 КК України).
Таким чином, лише передача та зби-

рання відомостей, що становлять держав-
ну таємницю, з метою їх передачі, є діями, 
що фактично становлять об’єктивну сторо-
ну шпигунства як форми державної зради. 

У такому випадку потребує з’ясування, яку 
кримінально-правову оцінку отримають дії 
особи, яка зберігає вищезгадані відомості 
за вказівкою представника іноземної дер-
жави чи організації? Безумовно, що коли 
особа збирає секретні відомості, то вона їх і 
зберігає до тих пір, поки не збере всю необ-
хідну інформацію. Однак у цьому випадку 
мова йде про те, коли громадянин України 
не вчиняє жодних дій щодо накопичення 
відповідних відомостей, а лише їх зберігає 
(наприклад, представник іноземної держа-
ви (ворожої сторони), доручає громадянину 
України зберігати зібрані чи викрадені ним 
чи третьою особою відомості, що становлять 
державну таємницю. Через деякий час гро-
мадянин України повертає представнику 
ворожої сторони відповідні відомості. При 
цьому громадянин ці документи не збирав, 
а лише їх передав, однак ці відомості вже 
були відомі ворожому супротивнику. Звід-
си випливає, чи відноситься зберігання до 
поняття «збирання» і, відповідно, чи насту-
патиме відповідальність за шпигунство як 
форму державної зради).
Великий тлумачний словник української 

мови поняття «зберігати» трактує як трима-
ти що-небудь у певних умовах, оберігаючи 
від псування, руйнування; дбаючи, трима-
ти що-небудь у доброму стані; намагатися 
залишити незмінним; дбайливо ставитися 
до чого-небудь; не розтрачувати чогось [9, 
с. 1422]. Отже, зберігання — це діяльність 
зберігача, спрямована на забезпечення на-
явності у нього предмета зберігання, його 
недоторканності та зовнішньої незмінності 
[10, с. 246]. 
Видається, що в цьому випадку є всі 

ознаки державної зради. Такі дії можна роз-
глядати як третю форму державної зради – 
надання громадянином України допомоги 
іноземній державі, іноземній організації або 
їх представникам у проведенні підривної ді-
яльності проти України, оскільки винний 
посприяв представнику іноземної держави 
чи організації шляхом укриття відомостей, 
що становлять державну таємницю, знаючи, 
що подальше використання ворожою сто-
роною таких відомостей є загрозою для на-
ціональної безпеки України. Таким чином, 
саме зберігання відомостей, що становлять 
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державну таємницю, не слід відносити до 
форм шпигунства при державній зраді.
Не менш дискусійним залишається 

з’ясування моменту закінчення злочину, 
передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у 
формі шпигунства, що полягає в збиранні 
з метою передачі іноземній державі, іно-
земній організації або їх представникам 
відомостей, що становлять державну таєм-
ницю. З цього приводу можна виокремити 
дві позиції. Зокрема, представники першої 
позиції розглядають шпигунство у формі 
збирання злочином із формальним складом, 
а відтак, пов’язують момент закінчення відпо-
відного злочину з моментом заволодіння пев-
ним обсягом секретних відомостей [11, с. 50],-
відповідно, представники другої позиції 
відносять шпигунство у формі збирання се-
кретних відомостей до усіченого складу зло-
чину (має місце тоді, коли у диспозиції стат-
ті Особливої частини КК України як ознака 
об’єктивної сторони вказується на незакін-
чене діяння) і визначають момент закінчен-
ня цього злочину з моменту початку збиран-
ня відомостей як процесу [1, с. 60; 2, с. 87]. 
З одного боку, видається, що лише по-

чаток збирання секретних відомостей не 
дає «повної картини» щодо намірів особи 
(оскільки кримінально-караним є збиран-
ня відповідних відомостей саме з метою їх 
передачі), тобто чи збирає вона інформа-
цію задля власної цікавості, чи рішуче ви-
рішила її передати представнику іноземної 
держави. Тобто в такому випадку право-
застосовним органам у випадку затримання 
особи, яка збирає відомості, що становлять 
державну таємницю, буде складно довести 
факт, що відповідна особа діє проти інтер-
есів держави. Однак, з іншого боку, питан-
ня доведення мети – це «справа» тих, хто 
застосовує закон. Тому, очевидно, не можна 
тлумачити закон, виходячи з труднощів, які 
можуть виникнути перед правоохоронни-
ми органами. Окрім того, підхід з приводу 
визнання злочину закінченим з моменту за-
володіння певним обсягом секретних відо-
мостей розмиває межу між об’єктивними та 
суб’єктивними ознаками та не базується на 
законі, оскільки КК України прямо вказує 
на саме збирання з метою передачі. За та-
ких умов слід підтримати думку тих авторів, 

які визначають момент закінчення цього 
злочину з моменту початку збирання відо-
мостей як процесу.
Потрібно також з’ясувати, чи властиве 

шпигунству попереднє отримання громадя-
нином України певного злочинного завдан-
ня, пов’язаного із передачею чи збиранням 
з метою передачі секретних відомостей іно-
земній державі, іноземній організації чи їх 
представникам? Видається, що шпигун-
ство також може вчинятись як за попере-
дньою пропозицією представника іноземної 
держави,так і з власної ініціативи громадя-
нина України. Прикладом останнього може 
бути звернення військовослужбовця Зброй-
них Сил України до представника іноземної 
держави та повідомлення останньому, що 
має секретні дані про польоти винищува-
чів Повітряних сил Збройних сил України, 
маршрути рухів тощо, які може їх надати за 
умови грошової винагороди. У випадку ж 
отримання злочинного завдання і надання 
згоди на його виконання, так як і в першій 
формі державної зради, матиме місце го-
тування до вчинення вказаного злочину у 
формі шпигунства, що може виступати пе-
редумовою звільнення від кримінальної від-
повідальності за умов, які передбачені ч. 2 
ст. 111 КК України.

Висновки
Таким чином, шпигунство полягає у 

вчиненні наступних дій: передача іноземній 
державі, іноземній організації або їх пред-
ставникам відомостей, що становлять дер-
жавну таємницю; збирання з метою переда-
чі названим адресатам відомостей, що ста-
новлять державну таємницю. У свою чергу, 
передача в буквальному розумінні цього 
слова відомостей, які становлять державну 
таємницю, так і створення умов для озна-
йомлення іноземної держави, іноземної ор-
ганізації або їх представників з ними, підпа-
дають під поняття передачі. Збирання відо-
мостей, які становлять державну таємницю, 
з метою їх передачі, здійснюється завжди 
незаконними способами, оскільки якщо має 
місце злочинна мета, то спосіб є завжди не-
законним.
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SUMMARY 
The peculiarities of the objective side of the 

crime «State treason» are analyzed. It is described 
as a formal crime, indicating that the obligatory 
indication of the objective side is only a socially 
dangerous act. It was stated that the transition to the 
enemy’s side and espionage can be committed both 
by action and inaction; on the basis of a previous 
proposal by a representative of a foreign state, and 
on his own initiative, a citizen of Ukraine.

The state of theoretical study of the issue 
of criminal responsibility for state treason was 
conducted. A brief review of criminal literature has 
given an opportunity to conclude that the issue of 
criminal responsibility for state treason is one of 
those who have not been properly resolved. 

It is stated that the crime provided for in art. 
111 of the Criminal Code of Ukraine, taking 
into account its direct object, should be attributed 
to so-called «multi-objective» crimes, which at the 
same time cause damage to several groups of social 
relations, which are alternative and completely 
independent objects of the corresponding crime. 
The state of treason is the subject of the crime 
of state treason, which is clearly defi ned in the 
areas in which it can exist (in the fi eld of defense, 
economy, science and technology, external relations, 
in the fi eld of state security and law and order). 
Accordingly, if a citizen of Ukraine, who has 
provided information to a foreign state, a foreign 
organization or their representatives that does not 
correspond to any of the signs of state secrets, is 
not subject to criminal liability for state treason 
committed in a way of espionage. 

Key words: high treason, espionage, the crime 
of high treason in the form of espionage, crime, the 
objective side. 
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ÄÎ ÏÐÎÁËÅÌÈ ÇÀÕÈÑÒÓ Ä²ÒÅÉ, ÙÎ ÏÎÒÅÐÏ²ËÈ 
Â²Ä ÄÎÌÀØÍÜÎÃÎ ÍÀÑÈËÜÑÒÂÀ

Домашнє насильство є однією з розповсю-
джених форм порушення прав людини. У біль-
шості випадків протиправні дії проти когось із 
членів родини супроводжуються актами агре-
сії, приниження та жорстокої поведінки. По-
дібні дії з боку насильника приводять до нега-
тивного фізичного, психічного та соціального 
стану здоров’я постраждалої особи чи кількох 
осіб, членів цієї родини. Як правило, найбільше 
страждають від домашнього насильства жін-
ки, діти та люди похилого віку.
Держава – основний суб’єкт протидії на-

сильству, і органи державної влади повинні 
сприяти створенню обстановки неприйнят-
тя насильства, вживаючи необхідних заходів 
та створюючи систему захисту жертв, пока-
рання кривдників і запобігання насильству.
Обґрунтовано обов’язок держави та сус-

пільства захищати права дитини, зокрема 
право на життя та фізичну недоторкан-
ність; право не бути об’єктом знущань чи 
жорстокого, нелюдського або принизливого по-
водження; право на здоровий і безпечний роз-
виток тощо. Акцентовано увагу, що домашнє 
насильство, яке відбувається в присутності 
дитини, негативно позначається на всіх ас-
пектах фізичного, психічного та соціального 
становлення дитини, ускладнює процеси її 
зростання й дорослішання, унеможливлюючи 
встановлення зрілих, безпечних відносин між 
дитиною та навколишнім світом, суспіль-
ством, окремими людьми.
Метою статті є визначення причин ви-

никнення домашнього насильства стосовно 
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неповнолітніх осіб, проаналізувати форми в 
яких може бути вчинено насильство віднос-
но осіб цієї категорії. Акцентувати увагу на 
масштабність цієї проблематики, профілак-
тичних заходах та взаємодії і інформуванні 
відповідних суб’єктів державної влади. 
Ключові слова: діти, неповнолітні особи, 

домашнє насилля, дитина-потерпіла, дитина 
– свідок, система захисту.

Постановка проблеми
Найвищою цінністю та одним із провід-

них напрямів політики кожної держави має 
бути забезпечення прав дитини. Захист прав 
дітей, забезпечення їх повноцінного розвитку 
– проблема і завдання національного значен-
ня, які повинні розглядатися і розв’язуватися 
в різних контекстах: історичному, соціологіч-
ному, культурологічному, демографічному, 
педагогічному і, безумовно, юридичному. Як 
зазначає І.О. Бандурка, однією з перешкод 
на шляху побудови нормального правового 
і демократичного суспільства є різноманітні 
порушення прав підростаючого покоління.-
У сучасних умовах, коли в Україні заклада-
ються правові основи глибоких соціально-
економічних перетворень, проблема захисту 
прав неповнолітніх набуває особливого зміс-
ту [1, c. 36]. Мова, зокрема, йде про закрі-
плення певними законами та іншими норма-
тивно-правовими актами чітко визначених 
правил, норм, стандартів і вимог щодо орга-
нізації життєдіяльності дитини. 
Частиною 1 ст. 19 Конвенції ООН про 

права дитини визначено, що держави-учас-
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ники повинні вжити всіх необхідних заходів, 
у тому числі й законодавчих, для захисту ди-
тини від усіх форм фізичного й психологічно-
го насильства, образ або зловживань, грубого 
поводження або експлуатації. 
У Стамбульській конвенції стверджується, 

що діти, які стали свідками домашнього на-
сильства, є жертвами насильства. Вона перед-
бачає психо-соціальні консультації для дітей, 
які стали свідками будь-яких форм насильства 
або будь-якої форми насильства стосовно їх-
ньої вікової групи, та скерована на інтереси 
дитини (стаття 26). Відповідно до статті 46, 
вчинення злочину проти дитини або у при-
сутності дитини є обтяжуючим чинником [2].
Характеризуючи сучасний стан націо-

нального законодавства щодо забезпечення 
правового захисту дітей, слід відзначити на-
ступне. Підвалини правового регулювання 
в цій сфері заклали Конституція України та 
ратифікована 27 лютого 1991 р. Конвенція 
про права дитини. Ними гарантовано осно-
вні права та свободи дітей та передбачено 
обов’язковість вжиття заходів для забезпе-
чення захисту дитини від усіх форм дискри-
мінації або насильства. 
Законом України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству» надане 
визначення «постраждалої дитини», як осо-
би, яка не досягла 18 років та зазнала домаш-
нього насильства у будь-якій формі або стала 
свідком (очевидцем) такого насильства. По-
страждала дитина має всі права потерпілої 
особи, реалізація прав якої забезпечується 
з урахуванням усіх інтересів дитини, її віку, 
статі, стану здоров’я, інтелектуального та фі-
зичного розвитку [3]. Водночас, у більшості 
випадків органи національної поліції, при 
притягненні осіб до відповідальності за вчи-
нення домашнього насильства не враховують 
дітей свідків, як постраждалих, а також орга-
ни державної влади не завжди інформують 
про жорстоке поводження з дітьми вчителя 
(вихователя) тощо, про що неоднарозово 
зверталась увага в засобах масової інформації 
громадськими організаціями. 
У рамках Проєкту ЄС «PRAVO-Justice» 

було проведено моніторинг ситуації реагуван-
ня системи правосуддя на вчинення домаш-
нього насильства та насильства за ознакою 
статі: 2019 рік, у ході якого було проведено 

аналіз 226 вироків і встановлено, що від до-
машнього насильства фактично постраждали 
щонайменше 58 дітей. При цьому лише 4 ди-
тини мали у провадженні офіційний статус по-
терпілих. 48 дітей були свідками домашнього 
насильства, що вчинялося відносно їхніх бать-
ків (переважно матерів). Водночас, у більшос-
ті вироків не відображено того, що діти-свідки 
домашнього насильства також є постраждали-
ми від домашнього насильства [4]. Як справед-
ливо зазначає Н.Х Сафіуллін: «Після того, як 
злочин скоєно, вся увага правоохоронних ор-
ганів зосереджується на злочинцеві, відносно 
жертви вони займають дуже дивну позицію… 
вони про її існування забувають». Тим часом 
безглуздо здійснювати боротьбу з домашнім 
насиллям щодо неповнолітніх, не вивчивши 
особу потерпілого [5, c.75].
Слід відмітити, що існує безпосередній 

зв’язок між насильством щодо дітей, включа-
ючи випадки, коли діти є свідками насильства 
та домашнім насильством, яке вчиняють та 
від якого потерпають дорослі. Такий зв’язок 
існує як у просторовому (в межах однієї роди-
ни), так і в часовому (між двома поколіннями) 
вимірах. Так, згідно з висновками досліджен-
ня, проведеного UNFPA I UNICEF у 2018 р. 
в семи країнах Центральної Азії та Східної 
Європи, включаючи Україну, якщо в родині 
вчиняється домашнє насильство між батька-
ми, то діти більш імовірно також страждають 
від фізичного насильства від батьків, живуть 
у страху та зазнають негативних психоло-
гічних наслідків. Діти, які були свідками на-
сильства між своїми батьками, у майбутньо-
му мають більший ризик стати жертвою до-
машнього насильства або кривдником. Тому 
надзвичайно важливо, щоб уповноважені 
державні суб’єкти перестали недооцінювати 
наслідки домашнього насильства щодо дітей 
та приділяли більшу увагу цьому питанню 
під час здійснення заходів із виявлення, за-
побігання та протидії такому виду злочину.
Проблема ускладнюється ще й тим, що 

тоді, коли дорослі спроможні прямо заявля-
ти про домашнє насильство щодо них, діти 
можуть реалізувати своє право на доступ 
до правосуддя лише через законних пред-
ставників, які на практиці не завжди діють 
у їхніх інтересах. Внаслідок цього пробле-
ма залишається латентною, статистика судів 
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та правоохоронних органів не відображає 
справжньої картини і тому складно оцінити 
реальні масштаби домашнього насильства 
щодо дітей в Україні. Відповідно, ця пробле-
ма залишається непоміченою та недооціню-
ється при розробці та реалізації державної 
політики у сфері запобігання та протидії до-
машньому насильству щодо дітей [5, с.40].

Стан дослідження проблеми
Наукове опрацювання проблем захисту 

прав дитини проводилось ученими різних 
галузей права. Значний внесок у досліджен-
ня теоретико-правових аспектів процесу 
становлення, розвитку та функціонування 
прав дитини здійснили українські науковці: 
О.М. Бандурка, І.О. Бандурка, Н.М. Ополь-
ська, С.П. Коталейчук, Н. М. Крестовська, 
С.В. Несинова, С.А. Саблук та ін. Незважаю-
чи на значний інтерес науковців до прав та 
свобод дитини, на сьогодні є нагальна потре-
ба врегулювання цілої низки питань право-
вої проблематики в означеній сфері, зокрема 
про відвернення небезпеки домашнього на-
сильства щодо дитини, механізму забезпе-
чення прав дітей, потерпілих від домашньо-
го насильства в Україні тощо. 

Метою статті є визначення детермінант, 
що сприяють вчиненню злочинів проти жит-
тя та здоров’я дітей у сім’ї. Завданням є вста-
новлення причин та умов деформації сімей-
них стосунків як джерела насильства в сім’ї 
щодо дітей, визначення впливу негативних 
внутрішньосімейних процесів на формуван-
ня антисуспільного способу життя дітей; ак-
центування уваги на проблемах правового 
врегулювання та взаємодії органів державної 
вади захисту прав дітей, які є потерпілими 
від домашнього насильства. 

Актуальність дослідження зумовлена 
наявними прогалинами у взаємодії та інфор-
муванні органів державної влади про засоби 
попередження насильства та потебою реаль-
ного вирішення проблеми захисту дітей, що 
потерпіли від домашнього насильства.

Виклад основного матеріалу
Діти – окрема категорія потерпілих, які 

стають частіше за все жертвами насильства в 

батьківській родині і процес їх гендерної со-
ціалізації відбувається у несприятливих, а по-
декуди навіть небезпечних умовах [6, с.113]. 
Домашнє насильство щодо неповнолітніх є 
багатогранним соціальним явищем, що ви-
являється в різних формах: фізичному, пси-
хологічному, економічному та сексуальному 
примусі до споживання алкоголю, наркотич-
них засобів; погрозах вбивства, заподіяння 
тяжких ушкоджень, доведення до самогуб-
ства або замаху на нього шляхом жорстокого 
поводження з потерпілим чи систематичного 
приниження його особистої гідності. У той же 
час особистість неповнолітнього є ще не по-
вністю сформованим, вкрай рухливим і мін-
ливим системним феноменом. Неповнолітні 
особливо потребують допомоги, щоб зрозу-
міти закономірності розвитку суспільства, 
виробити правильне уявлення про соціальні 
цінності і т.д. Основна роль у вихованні, мо-
ральному розвиткові дитини належить роди-
ні. Як визначає Н.В. Машинська, специфіка 
сімейного виховання полягає, перш за все, в 
тому, що воно більш емоційне за своїм харак-
тером, ніж будь-яке інше виховання [5, с.61]. 
А.Б. Блага вказує, що підлітки, які зазнали 
зловживання, не лише не сприймають батьків  
як референтну групу, але й характеризують-
ся поєднанням імпульсивності та довготер-
піння, підозрілістю і недовірливістю з одно-
часною ірраціональною вірою в можливість 
поліпшення внутрішньої родинної ситуації. 
Вони емоційно залежні і відчувають почуття 
провини за інциденти насильства, самотність, 
ізольованість, страх перед майбутнім і впевне-
ність у відсутності перспектив, мають знижену 
самооцінку [6, с.113].
Діти, які стають свідками сімейних сва-

рок, конфліктів, страждають не менше від 
тих дітей, які зазнали насильства. Як зазна-
чає О.Л. Беспаль, спостереження дітьми за 
насильством між дорослими членами сім’ї 
може призвести до того, що такі діти не 
уявляють іншої моделі поведінки в родині 
і сприймають її як належне. Дитина хибно 
уявляє, що якщо б’ють – значить люблять і, 
як наслідок, виростає потенційним агресо-
ром або жертвою домашнього насильства [7, 
с.114]. Окрім цього, наслідками домашньо-
го насильства можуть бути: депресія і суїци-
дальна поведінка (дитина може відчувати 



105

Ìàëèíîâñüêà Ò.Ì. - Äî ïðîáëåìè çàõèñòó ä³òåé, ùî ïîòåðï³ëè...

себе нікчемною, неповноцінною, може гірше 
навчатися, ставати агресивною у становленні 
не тільки до своїх однолітків чи до родичів, 
а й до самих себе. У дітей, які пережили на-
сильство, глибока депресія часто поєднуєть-
ся з саморуйнівною поведінкою в таких фор-
мах, як заподіяння каліцтва собі, суїцидаль-
ні реакції, суїцидальні спроби, втеча з дому 
тощо. При цьому діти рідко йдуть до родичів 
чи друзів, найчастіше вони потрапляють на 
вулицю, де можуть опинитися в криміналь-
ному середовищі. Такі діти нерідко стають 
жертвами злочинців. Вони залучаються до 
заняття проституцією, виготовлення дитячої 
порнографії, потрапляють у руки торговців 
людьми тощо.
Діти, які пережили будь-який вид на-

сильства, відчувають труднощі в соціалізації: 
у них порушені зв’язки з дорослими, немає 
відповідних навичок спілкування з одноліт-
ками, вони не володіють достатніми знання-
ми та ерудицією, щоб завоювати авторитет у 
школі, у них низька самооцінка і т. д.
Варто відзначити, що найчастіше дитина, 

яка пережила насильство, ставши дорослою, 
схильна застосовувати насильство і до своїх 
літніх батьків. Отже, спостерігається безсум-
нівний зв’язок між наявністю несприятливих 
факторів у сім’ї і злочинною поведінкою ди-
тини у майбутньому. Таким чином, створю-
ється замкнене коло.
І.О. Бандурка зазначає, що насильство 

до неповнолітніх може чинити як мати, так і 
батько. У тих випадках, коли мати сама стає 
жертвою домашнього насильства, вона може 
бути «передавальною ланкою», прагнучи 
компенсувати своє принижене становище 
жертви пригніченням ще слабших- дітей [8, 
с.161]. Ю.М. Антонян переконаний, що кри-
мінальна мотивація дитини залежить, голо-
вним чином, від ставлення батьків до дити-
ни, її сприйняття або відторгнення. Відтор-
гнення може виражатися в формі байдужос-
ті, недостатньої уваги, емоційної холодності, 
що викликає у дитини почуття невпевненос-
ті, занепокоєння, незахищеності. Такі діти 
шукають у неформальних або криміналь-
них групах колективного батька, їм власти-
ва імпульсивність, ригідність, дратівливість, 
злопам’ятність [9, с.18].

Соціологічні опитування в Україні свід-
чать, що до 80 % маленьких громадян страж-
дають від розмаїтого жорстокого поводжен-
ня. Нині батьківська жорстокість є звичай-
ним явищем, що притаманне приблизно 
45–49 % сімей. Протягом 2019 р. в Україні від 
різноманітних противоправних дій дорос-
лих постраждало понад 2 тис. дітей, з яких 
свідками й жертвами домашнього насильства 
стали понад 3 млн дітей. Найбільше страж-
дають від нього діти у віці до 10 років. Понад 
3 млн дітей в Україні щороку спостерігають 
за актами насильства в родині або є їхніми 
вимушеними учасниками [10, с. 238]. Необ-
хідно зазначити, що реальні масштаби на-
сильства над дітьми визначити досить склад-
но у зв’язку з тим, що в Україні практично 
відсутній механізм збору таких статистичних 
даних. Справа не тільки в тому, що батьки, 
родичі, сусіди або знайомі часто зберігають 
мовчання і не повідомляють про випадки 
жорстокого поводження в сім’ї, і, як правило, 
про подібні випадки стає відомо тільки тоді, 
коли дитина з травмами потрапляє в поле 
зору педагогів або медичних працівників, 
а й у тому, що суб’єкти у сфері запобігання 
та протидії домашньому насильству не зби-
рають дезагриговані статистичні данні, не 
здійснюють обмін даними між собою, а деякі 
з них (МОЗ та МОН) не узагальнюють інфор-
мацію взагалі, що ускладнює здійснення ско-
ординованої політики у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству [11]. Дуже 
важливо, визначають експерти [12, c. 92], що 
віднині дитина, яка стала свідком насильства 
у своїй родині, також визнається його жерт-
вою і має право на всі відповідні соціальні, 
медичні, психологічні й правові послуги. 
Коли є підозра або підтвердження фак-

ту щодо жорстокого поводження з дітьми 
та нехтування їхніми потребами, повинні 
бути вжиті заходи для захисту дитини та її 
підтримки. Ефективний вплив може надати 
міжвідомча скоординована система реагу-
вання, спрямована на спеціальне розсліду-
вання і виявлення випадків жорстокого по-
водження і зневаги потребами, а також втру-
чання за допомогою надання необхідного 
захисту і відповідних послуг дітям-постраж-
далим. Ризик травматизму і завдання шкоди 
фізичному та психічному здоров’ю дитини, 
соціальному і психологічному благополуччю, 
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шкільній успішності збільшується з частотою 
і суворістю жорстокого поводження і зневаги 
потребами. Відповідно, вкрай важливо, щоб 
випадки жорстокого поводження і зневаги 
потребами були виявлені на ранніх етапах. 
Зупинити жорстоке поводження може лише 
відповідне втручання і взаємнє інформуван-
ня усіх зацікавлених суб’єктів. 
Ролі медичних працівників надають ве-

ликої ваги в захисті дітей від жорстокого 
поводження, оскільки батьки (крім тих, хто 
живе у найвіддаленіших сільських районах) 
регулярно звертаються з дітьми в медичні 
центри або лікарні.
Не менш важливу роль у захисті дітей 

відіграють вихователі і вчителі, так як діти 
починають відвідувати школу з 6 - 7 років і 
педагоги практично регулярно контактують 
з ними. Тому і вчителі, і медичні працівники 
можуть помітити, якщо з дитиною відбува-
ється щось недобре. Запідозривши, що дити-
на піддається жорстокому поводженню і не-
хтуванню її потребами, вони повинні відразу 
ж інформувати про це відповідні організації, 
включаючи посадових осіб щодо захисту ді-
тей, поліцію і лікарів, якщо дитині потрібна 
медична допомога.
Дуже часто діти і батьки намагаються 

приховати травми, пов’язані з жорстоким 
поводженням і зневагою, видаючи їх за не-
щасний випадок. Однак медичні працівники 
та вчителі повинні вміти виявляти загальні 
випадки і розрізняти ознаки жорстокого по-
водження і зневаги потребами. Такі випадки 
слід реєструвати і інформувати про них від-
повідні органи. Коли медичні працівники, 
вчителі, посадові особи в галузі захисту дітей 
виявляють випадки жорстокого поводження 
і зневагу до їх потреб, відповідно до закону 
вони мають повідомити про це уповноваже-
ним органам або повинні це зробити неза-
лежно від вимог закону.
Заходи можуть бути ефективними лише 

в тому випадку, якщо після виявлення та 
інформування про випадки жорстокого по-
водження почнуть взаємодіяти добре роз-
роблені структури по захисту, підтримці і 
допомозі дітям-жертвам і сім’ям з високим 
ризиком. Обов’язкове інформування має пе-
редбачати не систему покарань, а допоміжні 
програми щодо захисту дітей та підтримки 

сімей. Проблеми жорстокого поводження 
з дітьми та нехтування їхніми потребами в 
сім’ї необхідно обговорювати на шкільних 
і інших громадських зборах стосовно вихо-
вання, де можуть бути прийняті ефектив-
ні рішення. Без проведення національної 
інформаційно-роз’яснювальної кампанії важ-
ко буде зменшити кількість випадків жор-
стокого поводження з дітьми та нехтування 
їхніми потребами.

Висновки
Закон України «Про запобігання та про-

тидію домашньому насильству» акцентує 
увагу на тому, що діти, які постраждали від 
домашнього насилля або стали його свідка-
ми, мають отримати належний захист та під-
тримку. Захист та підтримка означають, з 
одного боку, активне втручання поліції (пра-
воохоронної системи), а з іншого – залучення 
системи соціальних послуг для надання під-
тримки особам, які постраждали від такого 
насильства [13, c.89]. Також працівники по-
ліції повинні фіксувати факт присутності ди-
тини при вчиненні домашнього насильства, 
особливо це стосується коли дитина як свідок 
домашнього насильства є окремою потерпі-
лою особою в адміністративному правопору-
шенні за ст. 173-2 КУпАП [4, c.29].
З метою ліквідації такого недоліку як збір 

дезагригованих даних за статтю, віком (або 
віковими групами), а також формами насиль-
ства (фізичне, психічне, сексуальне чи еконо-
мічне), необхідно внести відповідні зміни в 
статистичні форми звітності щодо дітей, які 
потерпіли від домашнього насильства. Разом 
з тим доцільно розробити і впровадити спе-
ціальні форми щодо обміну інформаційними 
даними між МОЗ та МОН України щодо по-
терпілих від домашнього насильства. Також 
між зазначеними суб’єктами має бути органі-
зована постійна взаємодія з обміну інформа-
цією щодо протидії та попередженню з до-
машнім насиллям. 
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SUMMARY 
Domestic violence is one of the most spread forms 

of human rights violations. Illegal actions against a 
family member In most cases are accompanied by the 
acts of aggression, humiliation and abuse. Such actions 
by the abuser lead to a negative physical, mental and 
social health of the victim or several members of the 
family. As a rule, women, children and the elderly 
suffer the most from domestic violence. 

The state is the main actor in combating violence, 
and state authorities should help to create a non-violence 
environment by taking the necessary measures and 
creating the system of protection of victims, punishment 
of perpetrators and prevention of violence. 

The author has substantiated the duty of the state 
and society to protect the rights of children, in particular 
the right to life and physical integrity; the right not to 
be subjected to abuse or cruel, inhuman or degrading 
treatment; the right to healthy and safe development, 
etc. It has been emphasized that domestic violence that 
occurs in the presence of a child negatively affects all 
aspects of physical, mental and social development of 
the child, complicates the processes of its growth and 
maturation, making it impossible to establish a mature, 
safe relationship between the child and the world, society 
and individuals. 

The purpose of the article is to determine the causes 
of domestic violence against minors, to analyze the 
forms when violence can be committed against persons 
of this category. The emphasis has been placed on the 
scale of this issue, preventive measures and interaction 
and informing the relevant entities of state authorities.

Key words: children, minors, domestic violence, a 
victim child, a witness child, system of protection.
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ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÏÐÀÂÀ ÂËÀÑÍÎÑÒ² Ï²Ä ×ÀÑ 
ÄÎÑÓÄÎÂÎÃÎ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÕ 

ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜ

Статья посвящена раскрытию на основе 
норм Уголовного процессуального кодекса Укра-
ины ограничений права собственности в ходе 
досудебного расследования уголовных правона-
рушений.
Исследованы сформированные в доктри-

не уголовного процесса определения понятия 
«ограничение права собственности», на основе 
анализа которых приведен авторский подход к 
выделению признаков, которыми оно характе-
ризуется. Проанализированы теоретические 
подходы к определению круга следственных (ро-
зыскных) действий и мер обеспечения уголовно-
го производства, которые приводят к ограни-
чению права собственности в ходе досудебного 
расследования. Поддержана позиция о целе-
сообразности осуществления классификации 
оснований ограничения права собственности 
в ходе уголовного производства на две группы: 
правовые и фактические. С учетом норм Уго-
ловного процессуального кодекса Украины рас-
крыты требования к определению следствен-
ного судьи как основному правовому основанию 
ограничения этого права в ходе досудебного рас-
следования, указаны случаи его постановления, 
а также определены иные правовые основания 
ограничения права собственности в этой ста-
дии уголовного производства. Указано на зави-
симость фактических оснований ограничения 
этого права от вида следственных (розыскных) 
действий или мер обеспечения уголовного про-
изводства, подлежащих проведению или приме-
нению в уголовном производстве.
По результатам исследования определено 

понятие «ограничение права собственности» в 
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его уголовном процессуальном смысле, обобще-
ны установленные законом ограничения это-
го права во время досудебного расследования и 
определено понятие правовых и фактических 
оснований его осуществления.
Ключевые слова: принципы уголовного 

производства, неприкосновенность права соб-
ственности, ограничения права собственно-
сти, досудебное расследование, постановление 
следственного судьи, протокол.

Постановка проблеми
Однією із загальних засад кримінального 

провадження є недоторканність права влас-
ності (пункт 9 частини 1 статті 7 та стаття 16 
КПК України). Вказана засада ґрунтується на 
статті 41 Конституції України, яка закріплює 
визначальні для розкриття її змісту в кримі-
нальному провадженні елементи: 1) право 
кожного володіти, користуватися і розпоря-
джатися своєю власністю; 2) непорушність 
права власності та заборону протиправного 
позбавлення цього права; 3) винятковість 
випадків застосування примусового відчу-
ження об’єктів права власності з мотивів сус-
пільної необхідності, на підставі і в порядку, 
встановлених законом, та за умови попере-
днього і повного відшкодування їх вартості;-
4) можливість застосування конфіскації майна 
тільки за рішенням суду у випадках, обсязі та 
порядку, встановлених законом [1]. Наведені 
положення Конституції України у повному об-
сязі відповідають міжнародним стандартам за-
безпечення права власності, у тому числі й під 
час здійснення кримінального провадження. 
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Так, стаття 1 Першого протоколу від 20 бе-
резня 1952 року до Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод передба-
чає, що кожна фізична або юридична особа 
має право мирно володіти своїм майном. Ніх-
то не може бути позбавлений своєї власності 
інакше як в інтересах суспільства і на умовах, 
передбачених законом і загальними принци-
пами міжнародного права. Проте, попередні 
положення жодним чином не обмежують 
право держави вводити в дію такі закони, які 
вона вважає за необхідне, щоб здійснювати 
контроль за користуванням майном відповід-
но до загальних інтересів або для забезпечен-
ня сплати податків чи інших зборів або штра-
фів [2]. З урахуванням наведених положень, 
обмеження та позбавлення права власності у 
ході кримінального провадження може здій-
снюватися тільки з підстав і в порядку, вста-
новлених законом.
Стосовно кримінального провадження 

підстави і порядок обмеження та позбавлен-
ня права власності в загальному визначені 
статтею 16 КПК України, відповідно до якої:-
1) позбавлення або обмеження права власнос-
ті під час кримінального провадження здій-
снюється лише на підставі вмотивованого су-
дового рішення, ухваленого в порядку, перед-
баченому цим Кодексом; 2) на підставах та в 
порядку, передбачених цим Кодексом, допус-
кається тимчасове вилучення майна без судо-
вого рішення [3]. Відсилковий характер наве-
дених норм зумовлює необхідність звернення 
до аналізу норм КПК України, присвячених 
врегулюванню випадків, за яких закон допус-
кає обмеження права власності під час досудо-
вого розслідування кримінальних правопору-
шень, з метою визначення його поняття, кола 
процесуальних заходів, спрямованих на його 
здійснення, та підстав такого обмеження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій
Проблематика обмеження та позбавлення 

права власності під час кримінального прова-
дження за чинним КПК України була пред-
метом дослідження широкого кола вітчизня-
них вчених. Так, до її розкриття зверталися 
В.І. Галаган, І.В. Глов’юк, М.С. Городецька, 
С.О. Ковальчук, Г.М. Куцкір, Н.С. Моргун, 
О.В. Музиченко, С.М. Смоков, С.М. Тарасюк 
та інші науковці, які в переважній більшості 

досліджують підстави і порядок обмеження 
права власності під час проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій або застосування 
окремих заходів забезпечення криміналь-
ного провадження та механізм позбавлення 
цього права на підставі судового рішення, у 
тому числі й у контексті практики Європей-
ського суду з прав людини. Проте, комплек-
сне дослідження поняття обмеження права 
власності у кримінальному провадженні, кола 
процесуальних заходів, спрямованих на його 
здійснення, та підстав обмеження зазначено-
го права у ході кримінального провадження 
в цілому та під час досудового розслідування, 
зокрема вченими, не проводилося.

Метою статті є розкриття на основі норм 
КПК України обмежень права власності під 
час досудового розслідування кримінальних 
правопорушень. Необхідність досягнення 
цієї мети зумовлює потребу у вирішенні за-
вдань, пов’язаних зі встановленням змісту 
поняття «обмеження права власності» в його 
кримінальному процесуальному розумінні, 
розкриттям встановлених законом обмежень 
цього права під час досудового розслідування 
та визначенням на основі цього підстав його 
обмеження.

Виклад основного матеріалу
Поняття «обмеження права власності» в 

доктрині кримінального процесу не знайшло 
однозначного розуміння. Так, Н.С. Мор-
гун під обмеженням права власності розуміє 
об’єктивно сучасні обставини тимчасового ха-
рактеру, що, позбавляючи власника можли-
вості здійснювати свої окремі повноваження, 
звужують його свободу щодо здійснення дій 
над належним йому майном [4, с. 29]. Схо-
же визначення вказаного поняття наводить-
О.В. Музиченко, на думку якого обмежен-
ням права власності є передбачене законом 
тимчасове звуження можливості здійснення 
правомочностей власника, які полягають в 
обов’язку утримуватися від будь-яких дій або 
зазнавати дії з боку третіх осіб [5, с. 49]. Більш 
широко зазначене поняття розуміє Г.М. Куц-
кір, яка вказує, що обмеженням права влас-
ності у кримінальному провадженні є зо-
внішній вплив на суб’єктивне право власності 
конкретної особи, що втілюється у відповідні 
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кримінальні процесуальні правовідносини з 
її участю, тягне за собою виникнення певних 
правових труднощів, звуження, зменшення 
можливостей здійснення власником своїх по-
вноважень і полягає у конкретних приписах 
власнику здійснити певні дії або утриматися 
від їх здійснення [6, с. 31].
Аналізуючи наведені визначення, потріб-

но зазначити, що вони характеризуються схо-
жим змістом, закладеним у них вченими, але 
розкриваються за допомогою відмінних ознак. 
З урахуванням предмета кримінального про-
цесуального права і зумовленої ним специфіки 
кримінальних процесуальних відносин, по-
няття «обмеження права власності» в його кри-
мінальному процесуальному розумінні підля-
гає характеристиці за допомогою таких ознак: 
1) воно є позбавленням власника можливості 
володіти, користуватися та розпоряджатися 
майном (без втрати ним цих правомочностей), 
внаслідок чого звужує його можливості стосов-
но реалізації права власності на належне йому 
майно; 2) обмеження права власності у кримі-
нальному провадженні здійснюється у приму-
совому порядку; 3) види обмежень права влас-
ності чітко визначені нормами кримінального 
процесуального закону; 4) такі обмеження 
застосовується у кримінальному провадженні 
тільки  з підстав і в порядку, встановлених за-
коном; 5) обмеження права власності носять 
тимчасовий характер.
Як і поняття «обмеження права власнос-

ті», коло слідчих (розшукових) дій і заходів 
забезпечення кримінального провадження, 
які призводять до його обмеження, в доктри-
ні кримінального процесу визначається не-
однозначно. Так, С.М. Смоков до числа захо-
дів, які обмежують майнові права громадян 
під час здійснення кримінального проваджен-
ня, відносить: накладення грошового стяг-
нення, тимчасове вилучення майна й арешт 
майна, обґрунтовуючи свою позицію тим, що 
вказані заходи у ході їх застосування обмеж-
ують конституційні права громадян розпо-
ряджатися вільно своїм майном, витрачаю-
чи на свій розсуд зароблені кошти [7, с. 630]. 
Поділяючи наведену позицію, Н.С. Моргун 
вказує, що засада недоторканності права влас-
ності може суттєво обмежуватися також під 
час тимчасового доступу до речей і докумен-
тів та їх вилучення, здійснення обшуку, огля-

ду, а також проведення такої негласної слід-
чої (розшукової) дії, як обстеження публічно 
недоступних місць [4, с. 32]. Узагальнюючи 
наведені підходи, Г.М. Куцкір зазначає, що 
чинний КПК України передбачає позбав-
лення або обмеження права власності під час 
кримінального провадження у випадках: тим-
часового доступу до речей і документів (глава 
15), тимчасового вилучення майна (глава 16), 
арешту майна (глава 17), обшуку (стаття 234), 
огляду (стаття 237) [6, с. 31]. Схожу позицію 
відстоює М.С. Городецька, на думку якої, у 
кримінальному процесі право власності особи 
може бути обмежене такими шляхами: тим-
часовий доступ з вилученням (виїмку), тимча-
сове вилучення (у разі затримання особи, під 
час обшуку речі, які не вказані в ухвалі про 
обшук як такі, що є предметом пошуку, речі, 
вилучені під час огляду), обшук (речі, які пря-
мо вказані як предмет пошуку), арешт майна 
(усі тимчасово вилучені речі), добровільне на-
дання речей або документів [8, с. 263]. Більш 
широко до визначення кола слідчих (розшу-
кових) дій і заходів забезпечення криміналь-
ного провадження, пов’язаних з обмеженням 
права власності, підходить О.В. Музиченко, 
на думку якого, такими діями є: накладення 
грошового стягнення, застава, ізоляційні за-
побіжні заходи (у випадку залишення без на-
гляду майна підозрюваного, обвинуваченого), 
особиста порука, тимчасовий доступ до речей 
і документів (у випадку надання дозволу на 
вилучення речей і документів), тимчасове ви-
лучення майна, арешт майна, обшук, огляд, 
обстеження публічно недоступних місць тощо 
[5, с. 45].
Аналіз наведених позицій дозволяє ствер-

джувати, що окремі з вказаних вченими слід-
чих (розшукових) дій і заходів забезпечення 
кримінального провадження не охоплюють-
ся поняттям «обмеження права власності», 
оскільки володіють іншою правовою приро-
дою та не відповідають його ознакам. Зокре-
ма, це стосується висловлених вченими пози-
цій у частині віднесення до їх числа накладен-
ня грошового стягнення та застосування за-
побіжних заходів. Так, відповідно до частини 
1 статті 144 КПК України, грошове стягнення 
є заходом забезпечення кримінального про-
вадження, який полягає у накладенні на учас-
ників кримінального провадження штраф-
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них санкцій у грошовому вимірі у випадках 
та розмірах, передбачених КПК України, за 
невиконання процесуальних обов’язків [3]. 
Тобто за своєю правовою природою грошо-
ве стягнення є кримінальною процесуальною 
санкцією, а тому не може розглядатися як об-
меження права власності. У повному обсязі 
це стосується особистої поруки, яка з ураху-
ванням частин 1 і 5 статті 180 КПК України 
є запобіжним заходом, що полягає у наданні 
письмового зобов’язання, невиконання по-
ручителем якого призводить до накладення 
грошового стягнення. Що стосується застави, 
то недоцільність її віднесення до числа заходів 
забезпечення кримінального провадження, 
які обмежують право власності, пояснюється 
тим, що вона на основі частин 1 і 2 статті 182 
КПК України передбачає добровільне вне-
сення коштів заставодавцем – підозрюваним, 
обвинуваченим або іншою фізичною чи юри-
дичною особою. Внаслідок цього застава не 
відповідає ознаці обмеження права власності, 
яка передбачає його здійснення у криміналь-
ному провадженні у примусовому порядку. 
Це стосується й добровільного надання речей 
або документів учасниками кримінального 
провадження, яке здійснюється в порядку 
частини 3 статті 93 КПК України, оскільки з 
огляду на факт добровільного надання таких 
речей і документів обмеження права власнос-
ті у цьому випадку не відбувається, хоча їх 
подальше зберігання відповідно до частини 
2 статті 100 КПК України здійснюється сторо-
ною кримінального провадження, якій вони 
надані [3]. Стосовно ізоляційних запобіжних 
заходів (у випадку залишення без нагляду 
майна підозрюваного, обвинуваченого) по-
трібно вказати, що внаслідок їх застосування 
позбавлення власника можливості володіти, 
користуватися та розпоряджатися майном 
відбувається внаслідок його затримання та 
тримання під вартою, а не внаслідок застосу-
вання до нього обмежень права власності у 
передбаченому законом порядку. Це свідчить 
про недоцільність віднесення ізоляційних за-
побіжних заходів у вказаних випадках до чис-
ла заходів забезпечення кримінального про-
вадження, спрямованих на обмеження права 
власності, також у зв’язку з невідповідністю 
ознакам обмеження права власності.

Підстави обмеження права власності під час 
кримінального провадження у доктрині кримі-
нального процесу прийнято класифікувати на 
дві групи: правові та фактичні. Так, В.І. Гала-
ган і Н.С. Моргун зазначають, що під правовою 
підставою позбавлення або обмеження права 
власності у кримінальному провадженні слід 
розуміти як процесуальний документ, який на-
дає слідчому, прокурору право провести про-
цесуальну дію, під час чи за результатами якої 
можливе позбавлення або обмеження права 
власності, а фактичною підставою позбавлення 
й обмеження права власності є відомості, які 
надають можливість припустити, що прове-
дення процесуальної дії, яке супроводжується 
позбавленням чи обмеженням права власності, 
надасть можливість отримати інформацію, яка 
має значення для розслідування [9, с. 76]. По-
діляючи наведену позицію в цілому, потрібно 
вказати, що під час досудового розслідування 
правова підстава обмеження права власнос-
ті відображає наявність формальної підстави 
для його здійснення внаслідок проведення 
відповідних слідчих (розшукових) дій або за-
стосування відповідних заходів забезпечення 
кримінального провадження, а фактична – ві-
дображає наявність відомостей про факти, які 
вказують на передбачені законом підстави для 
їх проведення чи застосування.
Як основну правову підставу обмеження 

права власності у ході кримінального про-
вадження частина 1 статті 16 КПК України 
визначає наявність вмотивованого судового 
рішення, ухваленого в порядку, передбаче-
ному цим Кодексом [3]. Під час досудового 
розслідування таким судовим рішенням є 
ухвала слідчого судді, яка повинна відповіда-
ти вимогам частини 1 статті 16 КПК України, 
одна з яких стосується її змісту, а друга – по-
рядку постановлення: 1) бути вмотивованою, 
тобто з урахуванням частини 6 статті 370 КПК 
України містити належні і достатні мотиви та 
підстави її ухвалення; 2) бути ухваленою в по-
рядку, передбаченому КПК України, тобто 
постановленою з дотриманням вимог кримі-
нального процесуального закону до порядку 
ініціювання, розгляду та вирішення відповід-
ного питання.
Аналіз норм КПК України дозволяє ствер-

джувати, що під час досудового розслідування 
ухвала слідчого судді є правовою підставою об-
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меження права власності внаслідок проведен-
ня огляду, обшуку житла чи іншого володіння 
особи як слідчих (розшукових) дій, обстежен-
ня публічно недоступних місць як негласної 
слідчої (розшукової) дії, тимчасового доступу 
до речей і документів із здійсненням їх ви-
лучення (виїмки) та арешту майна як заходів 
забезпечення кримінального провадження та 
затримання на підставі ухвали слідчого судді 
як тимчасового запобіжного заходу.
Проведення огляду, обшуку (за винятком 

огляду, обшуку житла або іншого володіння 
особи) здійснюється без ухвали слідчого суд-
ді, так само, як і законне затримання за її від-
сутності. У цих випадках правовою підставою 
обмеження права власності є: 1) протокол 
огляду, обшуку, під час якого здійснювалося 
тимчасове вилучення майна; 2) протокол за-
тримання, в ході якого здійснювалося тимча-
сове вилучення майна. При цьому, як вказує-
С.О. Ковальчук, вилучені під час обшуку речі, 
які не входять до переліку, щодо якого пря-
мо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про 
дозвіл на проведення обшуку, та вилучені під 
час обшуку та огляду речі, що не відносяться до 
предметів, які вилучені законом з обігу, вважа-
ються тимчасово вилученим майном [10, с. 242]. 
З урахуванням вимоги кримінального про-
цесуального закону щодо обов’язковості здій-
снення судового контролю за обмеженням 
права власності, тимчасове вилучення майна 
триває до накладення на нього арешту на 
підставі ухвали слідчого судді або до його по-
вернення особі, у якої воно було вилучено, за 
постановою прокурора або ухвалою слідчого 
судді з підстав і в порядку, встановлених стат-
тею 169 КПК України.
Фактичні підстави обмеження права 

власності під час досудового розслідування 
кримінальним процесуальним законом ди-
ференціюються залежно від виду слідчих 
(розшукових) дій або заходів забезпечення 
кримінального провадження, які підлягають 
проведенню або застосуванню у кримінально-
му провадженні та можуть призвести до обме-
ження зазначеного права.

Висновки
Проведене дослідження свідчить, що об-

меження права власності в кримінальному 
провадженні є встановленими нормами КПК 

України умовами примусового позбавлення 
власника можливості володіти, користуватися 
та розпоряджатися майном (без втрати ним 
цих правомочностей), які носять тимчасовий 
характер і застосовується з підстав і в поряд-
ку, встановлених законом.
До числа слідчих (розшукових) дій і захо-

дів забезпечення кримінального проваджен-
ня, які призводять до обмеження права влас-
ності, доцільно віднести: 1) огляд, обшук, під 
час якого здійснюється тимчасове вилучення 
майна; 2) затримання, в ході якого здійсню-
ється тимчасове вилучення майна; 3) тимчасо-
вий доступ до речей і документів із здійснен-
ням їх вилучення (виїмки); 4) арешт майна;-
5) обстеження публічно недоступних місць як 
негласної слідчої (розшукової) дії.
Підстави обмеження права власності під 

час кримінального провадження у доктрині 
кримінального процесу прийнято класифіку-
вати на дві групи: 1) правові – наявність фор-
мальної підстави для його здійснення внаслі-
док проведення відповідних слідчих (розшу-
кових) дій або застосування відповідних захо-
дів забезпечення кримінального проваджен-
ня; 2) фактичні – наявність відомостей про 
факти, які вказують на передбачені законом 
підстави для їх проведення чи застосування.
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SUMMARY 
The article is devoted to determining the 

restrictions of the property rights during the pre-trial 
investigation of criminal offenses on the basis of 
norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine.

The defi nitions of the concept of «restriction 
of the property rights» formed in the doctrine of 
criminal process are investigated, as a result of the 
analysis of which the author’s approach to allocation 
of signs by which it is characterized is induced. 
Theoretical approaches to determining the range of 
investigative (search) actions and measures to ensure 
criminal proceedings, which lead to the restriction of 
property rights during the pre-trial investigation, are 
analyzed. The position on expediency of classifi cation 
of the bases of restriction of the property rights 
during criminal proceedings on two groups, legal 
and factual, is supported. Taking into account the 
norms of the Criminal Procedure Code of Ukraine, 
the requirements for the decision of the investigating 
judge as the main legal basis for restricting this right 
during the pre-trial investigation are revealed, cases 
of its ruling are indicated, and other legal grounds 
for restricting property rights at this stage of criminal 
proceedings are identifi ed. The dependence of the 
factual grounds for restricting this right on the type 
of investigative (search) actions or measures to ensure 
criminal proceedings, which are subject to conduct or 
application in criminal proceedings, is indicated.

On the results of the research the concept 
of «restriction of property rights» in its criminal 
procedural sense is defi ned, the statutory restrictions 
on this right during the pre-trial investigation are 
summarized and the concept of legal and factual 
grounds for its implementation are defi ned.

Key words: principles of criminal proceedings, 
inviolability of property rights, restriction of property 
rights, pre-trial investigation, decision of the 
investigating judge, record.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена розкриттю на осно-

ві норм Кримінального процесуального кодексу 
України обмежень права власності під час досудо-
вого розслідування кримінальних правопорушень.
Досліджено сформовані в доктрині кримі-

нального процесу визначення поняття «обме-
ження права власності», у результаті аналізу 
яких наведено авторський підхід до виокремлення 
ознак, якими воно характеризується. Проана-
лізовано теоретичні підходи до визначення кола 
слідчих (розшукових) дій і заходів забезпечення 
кримінального провадження, які призводять до 
обмеження права власності під час досудового роз-
слідування. Підтримано позицію про доцільність 
здійснення класифікації підстав обмеження пра-
ва власності під час кримінального провадження 
на дві групи: правові та фактичні. З урахуван-
ням норм Кримінального процесуального кодексу 
України розкрито вимоги до ухвали слідчого судді 
як основної правової підстави обмеження цього 
права в ході досудового розслідування, вказано на 
випадки її постановлення, а також визначено 
інші правові підстави обмеження права власнос-
ті в зазначеній стадії кримінального проваджен-
ня. Вказано на залежність фактичних підстав 
обмеження цього права від виду слідчих (розшуко-
вих) дій або заходів забезпечення кримінального 
провадження, які підлягають проведенню або за-
стосуванню у кримінальному провадженні.
За результатами дослідження визначено 

поняття «обмеження права власності» в його 
кримінальному процесуальному розумінні, уза-
гальнено встановлені законом обмеження цього 
права під час досудового розслідування та визначе-
но поняття правових і фактичних підстав його 
здійснення.
Ключові слова: засади кримінального прова-

дження, недоторканність права власності, об-
меження права власності, досудове розслідування, 
ухвала слідчого судді, протокол.
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ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÂÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÕ ÏÐÎÑÒÓÏÊ²Â

Стаття присвячена дослідженню впро-
вадженню кримінального проступку в сис-
тему кримінального законодавства в Укра-
їні. Проаналізовано стан розроблення, 
законодавчого закріплення кримінального 
проступку та надано визначення поняття 
«дізнавач» та «кримінальний проступок». 
Здійснено аналіз теоретичних та законо-
давчих положень щодо визначення поняття 
«кримінальний проступок». Доведено, що в 
кожному конкретному випадку, визначаю-
чи приналежність того чи іншого діяння до 
кримінального проступку,необхідно виходити 
із комплексного аналізу обставин вчинення 
та суспільної небезпеки кримінального про-
ступку. Впровадження норм щодо кримі-
нального проступку в межах Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо спрощення досудового роз-
слідування окремих категорій кримінальних 
правопорушень», на думку автора, є непра-
вильним, оскільки характерною особливістю 
кримінального законодавства є його кодифі-
кація в єдиному правовому акті - Криміналь-
ному кодексі України. 
Ключові слова: кримінальний проступок, 

кримінальне правопорушення, злочин, кримі-
нальна відповідальність, дізнавач, законодав-
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спрямована на захист життя, прав і свобод 
людини, попередження правопорушень, 
збереження правопорядку та інше. Саме 
від їх професіоналізму залежить правильна 
кваліфікація того чи іншого діяння, швидке 
реагування, віднесення кримінального пра-
вопорушення до «правильної» категорії та 
чітке розслідування. Так як на теперішній 
час органи слідства перевантажені кримі-
нальними провадженнями та в силу необ-
хідності упорядкувати правову кваліфікацію 
кримінальних проваджень з 01 липня 2020 
року в Україні введено поняття «криміналь-
ного проступку» та «дізнавача».

Стан наукової розробленості теми
Окремі кримінально-правові аспекти за-

значеної проблематики в юридичній науці 
розглядали : В. І. Борисов, М. М. Дмитрук, 
Н. Ф. Кузнєцова, В. М. Куц, А. А. Музика, 
М. І. Панов, О.М. Литвінов, В.Б. Харчен-
ко, А. А. Піонтковський, І. Ю. Романюк, 
В. Я. Тацій, Є. Л. Стрельцов, М. І. Хавронюк, 
П. Л. Фріс, М. Д. Шаргородський та інші, 
проте у зв’язку із змінами в кримінальному і 
кримінально-процесуальному законодавстві 
необхідно додаткове дослідження правової 
категорії кримінальних проступків. 

Мета статті – проаналізувати особливос-
ті визначення кримінального проступку як 
кримінального правопорушення та повно-
важення дізнавача в кримінальних прова-
дженнях стосовно кримінальних проступ-
ків. 

Актуальність теми
Головним обов’язком держави є за-

хист життя людини, забезпечення її прав 
і свобод. Провідна роль у виконанні цих 
обов’язків належить правоохоронним ор-
ганам, оскільки їх безпосередня діяльність 
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Виклад основного матеріалу
Прагнення Української держави інте-

груватись до європейської спільноти обу-
мовлює проведення різного роду реформ, 
у тому числі правоохоронної системи та 
кримінального законодавства в цілому. Од-
ним із таких нововведень є запроваджен-
ня в Україні з 01 липня 2020 року понять 
«дізнавач» та «кримінальний проступок». 
Дане нововведення діє на підставі прийнят-
тя Закону України « Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення досудового розслідування окре-
мих категорій кримінальних правопору-
шень» від 22.11.2018 року [1]. Відповідно 
до статті 11 цього закону: «Кримінальним 
правопорушенням є передбачене цим Ко-
дексом суспільно небезпечне винне діяння 
(дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 
кримінального правопорушення. Не є кри-
мінальним правопорушенням дія або без-
діяльність, яка хоча формально і містить 
ознаки будь-якого діяння, передбаченого 
цим Кодексом, але через малозначність не 
становить суспільної небезпеки, тобто не за-
подіяла і не могла заподіяти істотної шкоди 
фізичній чи юридичній особі, суспільству 
або державі [1]. 
Дізнавач – це службова особа підрозділу 

дізнання органу Національної поліції Украї-
ни або уповноважена особа іншого підрозді-
лу поліції, яка уповноважена в межах компе-
тенції, передбаченої КПК України, здійсню-
вати досудове розслідування кримінальних 
проступків [2].
Наявність інституту кримінального про-

ступку не є новим у праві, оскільки ще за 
часів середньовіччя, зокрема, законодавстві 
Англії існував поділ злочинів на фелонію 
(вона охоплювала злочини з високим сту-
пенем суспільної небезпеки, за які передба-
чалося покарання у вигляді смертної кари 
та конфіскації майна) і місдімінор (до нього 
належали менш небезпечні злочини, які по-
сягали на інтереси приватних осіб, що не 
посягали на інтереси корони та за які не 
передбачалася смертна кара і конфіскація 
майна) [3].
Подібна класифікація суспільно небез-

печних діянь була закріплена і в Криміналь-

ному кодексі (КК) Франції 1810 р., згідно з 
якою суспільно небезпечні діяння, що мали 
тяжкі та «ганебні» покарання, вважалися 
злочинами; діяння, за які було встановлено 
так звані виправні покарання – проступка-
ми; а правопорушення, за які передбача-
лися поліцейські покарання, називалися 
поліцейськими правопорушеннями. У КК 
Франції 1992 р. така класифікація з деякими 
уточненнями збережена [4].
Сьогодні в кримінальному законодав-

стві багатьох країн (Польщі, Франції, Італії, 
ФРН, США, Угорщині та ін.) розрізняють 
злочин і кримінальний проступок. В Україні 
реформування кримінального та адміністра-
тивного законодавства започаткувала Кон-
цепція реформування кримінальної юстиції 
України, затверджена Указом Президента 
України від 8 квітня 2008 р. № 311/2008 [5] 
та «фінішувала» вище згаданим Законом 
України «Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо спрощен-
ня досудового розслідування окремих ка-
тегорій кримінальних правопорушень» від 
22.11.2018 року [1]
Відтепер кримінальні правопорушен-

ня поділяються на кримінальні проступ-
ки і злочини. З Кримінального кодексу 
України зникає поняття «злочин середньої 
тяжкості», а всі злочини, які раніше так 
класифікувалися, вважатимуться нетяжки-
ми. Кримінальним проступком є передба-
чене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяль-
ність), за вчинення якого передбачене осно-
вне покарання у вигляді штрафу в розмірі 
не більше трьох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян (до 51 тис. грн) 
або інше покарання, не пов’язане з позбав-
ленням волі.
Згідно з Кримінальним кодексом Украї-

ни, кримінальні злочини поділяються на:
- нетяжкі (основне покарання у вигляді 

штрафу в розмірі не більше ніж десять тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів гро-
мадян (170 тис. грн) або позбавлення волі 
на строк не більше ніж 5 років);

- тяжкі (основне покарання у вигляді 
штрафу в розмірі не більше ніж двадцять 
п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (340 тис. грн) або позбав-
лення волі на строк не більше ніж 10 років);
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 - особливо тяжкі (основне покарання 
у вигляді штрафу в розмірі понад двадцять 
п’ять тисяч неоподатковуваних мінімумів 
дох одів громадян (425 тис. грн), позбавлен-
ня волі на строк понад десять років або дові-
чного позбавлення волі).
У зв’язку із змінами в Кримінальному 

кодексі України особа, яка вперше вчинила 
кримінальний проступок або необережний 
нетяжкий злочин (а було – «вперше вчини-
ла злочин невеликої тяжкості або необереж-
ний злочин середньої тяжкості»), крім ко-
рупційних кримінальних правопорушень, 
звільняється від кримінальної відповідаль-
ності, якщо вона після вчинення криміналь-
ного правопорушення (а було – «злочину») 
щиро покаялася, активно сприяла розкрит-
тю кримінального правопорушення і по-
вністю відшкодувала завдані нею збитки або 
усунула заподіяну шкоду [6].
Щодо кримінальних проступків діє гла-

ва 25 Кримінального процесуального ко-
дексу України «Особливості досудового 
розслідування кримінальних проступків».
Кримінологічні проступки, передбачені 

в 98 статтях Кримінального кодексу Укра-
їни, як приклад, серед них можна назвати 
наступні: 

- умисне легке тілесне ушкодження (ч.1, 
2 ст.125 КК України);

- побої та мордування (тільки ч.1 ст.126 
КК України);

- погроза вбивством (тільки ч.1 ст.129 КК 
України);

– розголошення відомостей про про-
ведення медичного огляду на виявлення 
зараження вірусом імунодефіциту людини 
чи іншої невиліковної інфекційної хвороби 
(ст.132 КК України);

– примушування до стерилізації без до-
бровільної згоди потерпілої особи (ч.4 ст.134 
КК України);

– ненадання допомоги хворому медич-
ним працівником (тільки ч.1 ст.139 КК 
України);

– примушування до вступу в статевий 
зв’язок (тільки ч.1, 2 ст.154 КК України);

– порушення таємниці голосування 
(тільки ч.1 ст.159 КК України);

– підкуп виборця, учасника референду-
му (тільки ч.1 ст.160 КК України);

– порушення недоторканості житла 
(тільки ч.1 ст.162 КК України);

 – ухилення від сплати аліментів на утри-
мання дітей (ст.164 КК України);

– ухилення від сплати коштів на утри-
мання непрацездатних батьків (ст.165 КК 
України);

 – розголошення таємниці усиновлення 
(удочеріння) (тільки ч.1 ст.168 КК України);

– грубе порушення законодавства про 
працю (тільки ч.1 ст.172 КК України);

 – грубе порушення угоди про працю 
(ст.173 КК України);

 – невиплата заробітної плати, стипендії, 
пенсії чи інших установлених законом ви-
плат (ст.175 КК України);

– порушення права на безоплатну ме-
дичну допомогу (ст.184 КК України);

 – крадіжка (тільки ч.1 ст.185 КК України);
– шахрайство (тільки ч.1 ст.190 КК 

України);
 – незаконне привласнення особою знай-

деного або чужого майна, що випадково 
опинилося у неї (ст.193 КК України);

– погроза знищення майна (ст.195 КК 
України);

 – розголошення комерційної або банків-
ської таємниці (ст.232 КК України);

– незаконне заволодіння ґрунтовим по-
кривом (поверхневим шаром) земель (тіль-
ки ч.1 ст.239-1 КК України);

– незаконне заволодіння землями во-
дного фонду в особливо великих розмірах 
(тільки ч.1 ст.239-2 КК України);

– порушення законодавства про кон-
тинентальний шельф України (тільки ч.2 
ст.244 КК України);

– порушення законодавства про захист 
рослин (ст.247 КК України);

– незаконне полювання (тільки ч.1 ст.248 
КК України);

 – незаконне зайняття рибним, звіриним 
або іншим водним добувним промислом 
(тільки ч.1 ст.249 КК України);

 – умисне знищення або пошкодження 
територій, взятих під охорону держави, та 
об’єктів природно-заповідного фонду (тіль-
ки ч.1 ст.252 КК України);

– проєктування чи експлуатація спо-
руд без систем захисту довкілля (тільки ч.1 
ст.252 КК України);
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 – безгосподарське використання земель 
(тільки ч.1 ст.254 КК України);

 – умисне невиконання угоди про прими-
рення або про визнання винуватості (ст.389-
1 КК України);

 – невиконання обмежувальних заходів, 
обмежувальних приписів або непроходжен-
ня програми для кривдників (ст.390-1 КК 
України);

 – порушення правил адміністративного 
нагляду (ст.395 КК України);

 – втручання в діяльність захисника чи 
представника особи (ст.397 КК України);

– представництво в суді без повноважень 
(ст.400-1 КК України);

- необережне знищення або пошкоджен-
ня військового майна (тільки ч.1 ст.412 КК 
України) та інші.
До кримінальних законодавець відно-

сить визначені Кримінальним кодексом ді-
яння (дію чи бездіяльність), за вчинення 
яких передбачає основне покарання у ви-
гляді штрафу в розмірі не більш ніж 3000 
неоподаткованих мінімумів доходів грома-
дян (51 тис. грн.) або інші покарання, не 
пов’язані з позбавленням волі. 
Кримінальні проступки будуть розслі-

дуватись за спрощеною процедурою, хоча 
багато хто з них (як, наприклад, погроза 
вбивством, «рейдерські» статті та інші) є 
досить серйозними й небезпечними право-
порушеннями для суспільства. Більшості з 
них не торкнулося й підвищення штрафів. 
Тобто суми покарань за них будуть усе ще 
мізерними. Отже, правопорушники, що вчи-
нили кримінальні проступки, відчуватимуть 
себе набагато спокійніше, ніж до набрання 
змінами чинності [6]. Слід також зазначити, 
що процедура дізнання передбачає шир-
ший перелік слідчих (розшукових) дій, які 
можуть вчинятися до внесення відомостей 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань, 
порівняно із процедурою загального досу-
дового слідства.

 Зокрема, дізнавач може:
 відбирати пояснення;
 направляти на медичні огляди;
 отримувати висновки спеціалістів;
 знімати показання технічних 

приладів та технічних засобів, що мають 

функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи 
засобів фото- і кінозйомки, відеозапису;

 вилучати знаряддя і засоби вчи-
нення кримінального проступку, речі і до-
кументи, які є безпосереднім предметом 
кримінального проступку або які виявлені 
під час затримання особи, особистого огля-
ду або огляду речей.
Строки розслідування кримінальних 

проступків: з дня повідомлення особі про 
підозру досудове розслідування повинно 
бути закінчене впродовж 72 годин або 20 
діб, якщо підозрюваний не визнає вину 
або існує необхідність проведення додатко-
вих слідчих (розшукових) дій або вчинення 
кримінального проступку неповнолітнім [7]. 

Висновки
Інститут кримінальних проступків має  

бути, але його ознаки необхідно чітко роз-
межовувати з кримінальним злочином. На 
думку автора, під кримінальним проступ-
ком потрібно розуміти проміжний вид діян-
ня між злочином і адміністративним право-
порушенням, але впровадження норм щодо 
кримінального проступку в межах Закону 
України « Про внесення змін до деяких за-
конодавчих актів України щодо спрощен-
ня досудового розслідування окремих ка-
тегорій кримінальних правопорушень» від 
22.11.2018 року є неправильним, оскільки 
характерною особливістю кримінального 
законодавства є закріплення його норм саме 
в Кримінальному кодексі України, тому до-
цільно було б розробити та впровадити Ко-
декс про кримінальні проступки, де під кри-
мінальним проступком розуміти протиправ-
ну, винну (умисну або необережну ) дію чи 
бездіяльність особи, яка посягає на громад-
ський порядок, власність, права і свободи 
громадян, установлений законом порядок, 
за яку законом передбачено відповідаль-
ність, не позбавлену з позбавленням волі.
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SUMMARY 
The article is devoted to the study of the 

introduction of criminal misconduct in the system of 
criminal law in Ukraine. The state of development, 
legislative consolidation of a criminal offense 
is analyzed and the defi nition of the concept of 
“cognizant” and “criminal offense” is given. The 
analysis of theoretical and legislative provisions 
concerning the defi nition of the concept of 
“criminal offense” is carried out. It is proved that 
in each case, determining the affi liation of an act 
to a criminal offense, it is necessary to proceed from 
a comprehensive analysis of the circumstances of 
the commission and the public danger of a criminal 
offense. According to the author, the introduction 
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²ÍÂÀË²ÄÍ²ÑÒÞ ÒÀ Ì²ÑÖß Â ¯Õ ÑÈÑÒÅÌ² ÏÐÀÂÀ ÍÀ 

ÄÎÑÒÓÏÍ²ÑÒÜ ÎÁ’ªÊÒ²Â ² ÏÎÑËÓÃ

Статья посвящена вопросу места пра-
ва на доступность объектов и услуг в систе-
ме прав лиц с инвалидностью. С целью раз-
ностороннего раскрытия задекларированной 
проблематики автором в подтверждение за-
ключения об актуальности исследуемой темы 
приведены фактические данные о влиянии 
существующих в обществе барьеров на жизнь 
лиц с инвалидностью и других маломобиль-
ных групп населения. Также приведен пере-
чень определенных на международном уровне 
барьеров, связанных с инвалидностью.
Помимо прочего в статье указано о на-

учных позициях относительно понимания 
содержания категории «права человека» и их 
классификации по ряду признаков. Замечено 
на возможности применения существующей 
группировки прав человека относительно прав 
лиц с инвалидностью.
Наконец автором перечислены гаран-

тированые лицам с инвалидностью права и 
аргументировано ключевое место права на 
доступность объектов и услуг в их системе. 
Акцентировано на соответствии такого вы-
вода позиции гражданского общества в сфере 
защиты прав лиц с инвалидностью.
Ключевые слова: человек с инвалидностью, 

маломобильные группы населения, права че-
ловека, право на доступность объектов и услуг, 
барьеры, доступная среда.
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тя осіб з інвалідністю на рівні з іншими. 
Усвідомлюючи рівень негативного впливу 
недоступності середовища для зазначеної 
категорії осіб, світова спільнота визнала 
право осіб з інвалідністю на доступність на-
рівні з іншими до фізичного оточення, до 
транспорту, до інформації та зв’язку, зо-
крема інформаційно-комунікаційних тех-
нологій і систем, а також до інших об’єктів 
і послуг, відкритих або таких, що надають-
ся населенню, як у міських, так і в сіль-
ських районах (стаття 9 Конвенції). Більше 
того, доступність визначено одним із клю-
чових принципів Конвенції Організації 
Об’єднаних Націй про права осіб з інвалід-
ністю [9].
Зазначене дає підстави стверджувати 

про значущість для науки і практики пи-
тання природи права осіб з інвалідністю на 
доступність об’єктів і послуг, його місця в 
системі прав, гарантованих зазначеній кате-
горії людей.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Фрагментарно питання прав осіб з ін-
валідністю ставало предметом дослідження 
багатьох науковців, серед яких І.Л. Булик, 
В.М. Кондратенко, В.П. Мельник, С.В. Па-
січніченко, В.І. Петрусевич, Є.Ю. Соболь, 
А.М. Соцька, В.С. Тарасенко, А.Л. Терещен-
ко, М.В. Чічкань та ін. Однак всебічному 
вивченню природи права осіб з інвалідністю 
на доступність об’єктів і послуг уваги в нау-
кових джерелах не приділено, що зумовлює 

Постановка проблеми
Сьогодні навіть у найбільш розвинених 

державах існує безліч різного характеру 
бар’єрів на шляху до повноцінного жит-



120

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2021

потребу у розкритті задекларованої в назві 
статті тематики.

Відтак метою статті є з’ясування місця 
права на доступність об’єктів і послуг серед 
прав осіб з інвалідністю.

Виклад основного матеріалу
Значущість права осіб з інвалідністю на 

доступність об’єктів і послуг легко підтвер-
дити фактичними даними. Зокрема, згідно 
з оцінками експертів Всесвітньої організації 
охорони здоров’я: 1) нині у світі в однієї з 
десяти осіб є одне або кілька функціональ-
них порушень, які стають причиною інва-
лідності; 2) 35 % осіб у віці 60 років мають 
стійкі функціональні порушення, які пере-
шкоджають їм здійснювати звичайні соці-
альні функції на рівні з іншими; 3) у віці 70 
років цей показник зростає до 50 %, а у 80 
років їх мають 100 % осіб. З урахуванням 
глобальних світових тенденцій старіння на-
селення очікується, що кількість осіб віком 
60 років і старших постійно зростатиме. За 
прогнозами, чисельність людей пенсійного 
віку з 675 млн у 2005 році сягне 1,9 млрд у 
2050 році. Передбачається, що масштаби 
поширення різних видів та ступенів функ-
ціональних порушень серед цієї групи насе-
лення також зростуть. Серед загальної чи-
сельності населення маломобільні групи на-
селення становлять: 1) особи з інвалідністю 
– 10–15 %; 2) особи з тимчасовими порушен-
нями здоров’я – 1,5 %; 3) вагітні жінки – май-
же 1%; 4) особи похилого віку (пенсіонери) 
– 30–40 %; 5) батьки з дитячими колясками 
– майже 1 %; 5) у більшості країн Європи до 
цієї групи належать діти дошкільного віку; в 
Україні їх нараховується понад 2 мільйони 
[1, с. 20, 22]
Кожна людина, яка належить до згада-

них вище категорій, постійно стикається із 
незліченною кількістю бар’єрів, серед яких 
бідність, необізнаність суспільства з питання 
інвалідності, бар’єрність приміщень, тран-
спорту, інформації тощо.
У Всесвітній доповіді щодо інвалідності 

[4] визначено такі основні бар’єри в суспіль-
стві, пов’язані з інвалідністю:

1) під час розробки політики не завжди 
враховуються потреби осіб з інвалідністю 

або не вживаються заходи політики і стан-
дарти;

2) особи з інвалідністю значно вразливі-
ші перед дефіцитом таких послуг, як меди-
ко-санітарне обслуговування, реабілітація, а 
також підтримка і допомога;

3) слабка координація послуг, недостат-
нє кадрове забезпечення та низький рівень 
професійної підготовки персоналу можуть 
позначитись на якості, доступності та адек-
ватності послуг для осіб з інвалідністю;

4) ресурси, що виділяються на здійснен-
ня заходів політики та планів, часто недо-
статні;

5) багато будинків (зокрема місця загаль-
ного користування), транспортні системи й 
інформація не є доступними для всіх;

6) мало інформації в доступних форма-
тах, тому не задовольняється багато потреб 
осіб з інвалідністю в галузі комунікації;

7) більшість осіб з інвалідністю не беруть 
участі у прийнятті рішень з питань, що без-
посередньо стосуються їхнього життя;

8) нестача точних, достовірних і порів-
няльних даних про інвалідність, а також до-
свіду здійснення ефективних програм, може 
перешкоджати розумінню проблем і прак-
тичним діям [4; 13, с. 64].
З огляду на зазначене вище, цілком ре-

алістичним вбачаємо твердження представ-
ників громадянського суспільства стосовно 
того, що забезпечення «доступності» має ви-
рішальне значення, оскільки безпосередньо 
впливає на користування особами з інвалід-
ністю та іншими маломобільними групами 
населення всім спектром прав людини; віді-
грає ключову роль у створенні інклюзивно-
го суспільства, e якому люди з інвалідністю 
зможуть брати участь у повсякденному жит-
ті [1, с. 24].
Звідси випливає цілком обґрунтований 

і беззаперечний висновок стосовно сис-
темності прав осіб з інвалідністю, оскільки 
відповідні права є взаємопов’язаними та 
взаємозалежними, ефективність та резуль-
тативність реалізації того чи іншого права 
безпосередньо залежить від рівня та якості 
реалізації інших прав.
Крім того, вищезазначене свідчить на 

користь висновку про ключове місце права 
на доступність об’єктів і послуг у житті осіб з 
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інвалідністю, а також інших маломобільних 
груп населення, рівень забезпеченості яко-
го в нашій державі є вкрай низьким, у чому 
можна переконатися, навіть не виходячи з 
дому, а ставлячи питання про ширину две-
рей у квартирі, наявність порогів, безпеч-
ність ванної кімнати, висоту робочої поверх-
ні на кухні, наявність літератури шрифтом 
Брайля тощо.
Загалом інститут права людини є склад-

ним та динамічним. Ще більш складним 
вважаємо інститут права осіб з інвалідніс-
тю через особливий правовий статус таких 
людей, зумовлений наявністю в них інвалід-
ності. Одним із ключових прав осіб з інва-
лідністю, на наше переконання, є право на 
доступність об’єктів і послуг як своєрідна 
гарантія реалізації цими людьми усього ма-
сиву гарантованих їм прав. Справедливість 
зазначеної позиції спробуємо довести шля-
хом з’ясування місця права на доступність 
об’єктів і послуг у системі прав осіб з інва-
лідністю.
Загальноприйнято вважати права люди-

ни певними її можливостями, необхідними 
для існування та розвитку у конкретно-іс-
торичних умовах, які об’єктивно зумовлю-
ються досягнутим рівнем розвитку людства 
і мають бути загальними та рівними для всіх 
людей [19, с. 16].
Оскільки права людини передбачають 

ставлення до кожного як до носія таких прав, 
то вони забезпечують сприйняття іншого 
суб’єкта відносин як рівного [12, с. 218].-
Особливо актуальною така позиція є у ви-
падку з особами з інвалідністю, які на сьо-
годні зазнають найбільшої дискримінації з 
боку соціуму.
Масив прав людини є надзвичайно вели-

ким. Вони закріплюються і на міжнародно-
правовому рівні, і на конституційному рівні 
окремих держав, і у внутрішньодержавних 
нормативно-правових актах.
Сьогодні в науковій літературі зустріча-

ються класифікації прав людини за значним 
масивом ознак, серед яких, у тому числі, 
такі:

1) за соціальним призначенням з ураху-
ванням сфер життєдіяльності людини: а) по-
літичні, соціально-економічні, громадянські 
(особисті) і культурні [14, с. 272–273]; б) гро-

мадянські, політичні, економічні, соціальні, 
культурні та екологічні права [22, с. 39];

2) залежно від правового забезпечення: 
конституційні (основні); закріплені в зако-
нодавстві (галузеві). При цьому конститу-
ційні права складають юридичне підґрунтя 
для прав галузевих і мають відносно них 
вищу юридичну силу [20, с. 117–121];

3) за підпорядкованістю: основні і по-
хідні. Перші – найбільш загальні права лю-
дини і громадянина, які закладають основу 
правового статусу особистості. Зафіксовані 
в конституціях держав і міжнародно-право-
вих актах, вони є правовою базою для по-
хідних прав. Другі – права і свободи, тією 
чи іншою мірою похідні від основних прав 
і свобод, які доповнюють, розвивають і кон-
кретизують основні права [3, с. 7];

4) за характером потреб людини, які за-
безпечуються правами: фізичні права (на 
життя; фізичну недоторканність; вибір міс-
ця проживання; безпечне природне середо-
вище; житло; належний рівень матеріально-
го забезпечення; власність на предмети спо-
живання; медичне обслуговування та інші 
види соціального захисту тощо); особистісні 
права (на ім’я; честь і гідність; свободу сум-
ління, переконань та їх прояву й поширен-
ня тощо); культурні (гуманітарні) (на освіту 
й виховання; користування надбаннями 
культури і мистецтва; наукову, технічну і 
художню творчість; авторські права тощо); 
економічні (на власність щодо засобів ви-
робництва; здобуття професії; вибір та здій-
снення трудової або іншої діяльності; спри-
ятливі умови та справедливу оплату праці; 
відпочинок і дозвілля); політичні права (на 
громадянство та правосуб’єктність; участь у 
формуванні представницьких органів дер-
жавної влади та місцевого самоврядування; 
участь у державному управлінні суспіль-
ством; участь у створенні й діяльності гро-
мадських об’єднань; державний захист від 
порушень прав і свобод людини тощо) [18, 
c. 12; 9];

5) за аспектом свободи: позитивні та не-
гативні. Негативні права містяться у праві 
особи на захист від будь-якого втручання, 
у тому числі державного, у здійснення гро-
мадянських прав і політичних прав. Ці пра-
ва захищають особу від небажаних, таких, 
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які порушують її свободу, втручань чи об-
межень. Реалізація негативних прав не за-
лежить від державних ресурсів, соціально-
економічного розвитку країни. Позитивні 
права фіксують права особи на покращен-
ня свого становища і зростання культур-
ного статусу, що забезпечується державою. 
Обов’язком держави є створення умов для 
реалізації громадянами своїх позитивних 
прав [2, с. 26–27];

6) залежно від функціонального призна-
чення: матеріальні та процесуальні.
Наведена вище класифікація стосується 

повною мірою і прав осіб з інвалідністю як 
осіб з особливим правовим статусом, який 
зумовлює наділення цієї категорії людей 
певним обсягом спеціальних прав.
Права осіб з інвалідністю В.М. Кондра-

тенко пропонує розуміти як сукупність при-
родних прав людини, закріплених у міжна-
родних правових актах, і конституційних 
правових можливостей громадян, що ви-
значають вид і міру поведінки індивіда у 
суспільстві, а також гарантований державою 
достатній та доступний обсяг суспільних 
благ і спеціальних соціальних умов для його 
вільного існування та розвитку з урахуван-
ням характеру стійких порушень функцій 
організму [10, с. 43].
Відповідні права передбачено міжна-

родними та національними законодавчими 
актами, серед яких ключовими варто визна-
чити Конвенцію ООН про права осіб з інва-
лідністю [9], Європейську соціальну хартію 
(переглянуту) [5], Європейський кодекс со-
ціального забезпечення [6], Загальну декла-
рацію прав людини [7], Пакт про економіч-
ні, соціальні і культурні права [15], закони 
України «Про основи соціальної захищенос-
ті осіб з інвалідністю в Україні»[16], «Про ре-
абілітацію осіб з інвалідністю в Україні» [17] 
тощо.
Конвенція ООН про права осіб з інвалід-

ністю [9] гарантує цій категорії людей такі 
права: на рівність і недискримінацію (стаття 
5); на доступність (стаття 9); на життя (стат-
тя 10); на забезпечення захисту й безпеки у 
ситуаціях ризику та надзвичайних гумані-
тарних ситуаціях (стаття 11); на рівність пе-
ред законом (стаття 12); на доступ до право-
суддя (стаття 13); на свободу та особисту не-

доторканість (стаття 14); на свободу від ка-
тувань і жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність, видів поводження 
та покарання (стаття 15); на свободу від екс-
плуатації, насилля та наруги (стаття 16); на 
захист особистої цілісності (стаття 17); на 
свободу пересування та громадянство (стат-
тя 18); на самостійний спосіб життя й залу-
чення до місцевої спільноти (стаття 19); на 
індивідуальну мобільність (стаття 20); на 
свободу висловлення думки та переконань 
і доступ до інформації (стаття 21); на недо-
торканість приватного життя (стаття 22); на 
повагу до дому та сім’ї (стаття 23); на освіту 
(стаття 24); на здоров’я (стаття 25); на працю 
та зайнятість (стаття 27); на достатній жит-
тєвий рівень та соціальний захист (стаття 
28); на участь у політичному та суспільному 
житті (стаття 29); на участь у культурному 
житті, проведенні дозвілля й відпочинку та 
заняттях спортом (стаття 30).
Фактично всі закріплені в національному 

законодавстві права осіб з інвалідністю від-
повідають вищезазначеному переліку прав.
При цьому варто пам’ятати, що 

суб’єктивні юридичні права – динамічні, 
вони постійно виникають, змінюються та 
припиняються, їх загальну кількість охо-
пити практично неможливо, адже мільйо-
ни суб’єктів можуть мати права (обов’язки), 
які ґрунтуються на одній нормі, а в кожного 
суб’єкта права – комплекс різних прав (по-
літичних, економічних, культурних, еко-
логічних тощо) [11]. «Humani iuris condicio 
semper in infi nitum decurrit et nihil est in ea, 
quod stare perpetuo possit» – правове стано-
вище людей постійно та нескінченно зміню-
ється, і немає в ньому нічого незмінного [21, 
c. 229]. Тому наведений нами перелік прав 
осіб з інвалідністю не є вичерпним.
На нашу думку, з перелічених прав клю-

човим є право на доступність об’єктів і по-
слуг, оскільки саме доступність гарантує 
особам з інвалідністю можливість реалізу-
вати інші права та свободи. Отже, право на 
доступність об’єктів і послуг є своєрідною 
гарантією реалізації всього масиву гаранто-
ваних особам з інвалідністю прав.
У розмінні Конвенції ООН про права 

осіб з інвалідністю зміст доступності по-
лягає у тому, щоб надати особам з інвалід-
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ністю можливість вести незалежний спосіб 
життя й усебічно брати участь у всіх аспек-
тах життя, держави-учасниці вживають на-
лежних заходів для забезпечення особам з 
інвалідністю доступу нарівні з іншими до 
фізичного оточення, до транспорту, до ін-
формації та зв’язку, зокрема інформаційно-
комунікаційних технологій і систем, а також 
до інших об’єктів і послуг, відкритих або 
таких, що надаються населенню як у місь-
ких, так і в сільських районах. Ці заходи, які 
включають виявлення й усунення перепон 
і бар’єрів, що перешкоджають доступності, 
повинні поширюватися, зокрема: a) на бу-
динки, дороги, транспорт й інші внутрішні 
та зовнішні об’єкти, зокрема школи, жит-
лові будинки, медичні установи та робочі 
місця; b) на інформаційні, комунікаційні та 
інші служби, зокрема електронні служби та 
екстрені служби (стаття 9) [9].
Висновки. Резюмуючи, зазначимо на 

цілком слушному зауваженні громадських 
об’єднань, які опікуються питаннями ін-
валідності: «з прийняттям Конвенції ООН 
про права осіб з інвалідністю було прийня-
то єдиний підхід і визнано, що інвалідність 
– це результат взаємодії між людьми, що 
мають фізичні, розумові, інтелектуальні чи 
сенсорні порушення та перешкодами у сто-
сунках та середовищі, які знижують соціаль-
ну активність особи. Таким чином, вирішен-
ня проблем інвалідності потрібно шукати у 
створенні доступного середовища для всіх 
людей» [1, с. 5, 24].
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SUMMARY 
The article is devoted to the question of the place 

of the right to accessibility of objects and services in 
the system of rights of persons with disabilities. In 
order to comprehensively disclose the declared issues, 
the author provides factual data on the impact of 
existing barriers in society on the lives of people 
with disabilities and other low-mobility groups to 
confi rm the conclusion about the relevance of the 
research topic. There is also a list of internationally 
identifi ed barriers related to disability.

Among other things, the article mentions 
scientifi c positions on understanding the content 
of the category of «human rights» and their 
classifi cation on a number of grounds. The 
possibilities of applying the existing grouping 
of human rights to the rights of persons with 
disabilities are noted.

Finally, the author lists the rights guaranteed 
to persons with disabilities and argues the key place 
of the right to access facilities and services in their 
system. Emphasis is placed on the conformity of 
this conclusion to the position of civil society in 
the fi eld of protection of the rights of persons with 
disabilities.

Key words: person with disabilities, low mobility 
groups, human rights, right to access facilities and 
services, barriers, accessible environment.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено питанню міс-

ця права на доступність об’єктів і послуг у 
системі прав осіб з інвалідністю. З метою 
різнобічного розкриття задекларованої про-
блематики авторкою на підтвердження ви-
сновку про актуальність досліджуваної теми 
наведено фактичні дані щодо впливу наявних 
у суспільстві бар’єрів на життя осіб з інва-
лідністю та інших маломобільних груп на-
селення. Також наведено перелік визначених 
на міжнародному рівні бар’єрів, пов’язаних з 
інвалідністю.
Окрім іншого у статті зазначено про на-

укові позиції щодо розуміння змісту категорії 
«права людини» та їх класифікації за низкою 
ознак. Зауважено на можливості застосу-
вання сучасногоо групування прав людини до 
прав осіб з інвалідністю.
Насамкінець авторкою перелічено гаран-

товані особам з інвалідністю права та аргу-
ментовано ключове місце права на доступ-
ність об’єктів і послуг у їх системі. Акценто-
вано на відповідності такого висновку позиції 
громадянського суспільства у сфері захисту 
прав осіб з інвалідністю.
Ключові слова: особа з інвалідністю, ма-

ломобільні групи населення, права люди-
ни, право на доступність об’єктів і послуг, 
бар’єри, доступне середовище.
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(ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÑÏÅÊÒ)

Статья посвящена исследованию вопро-
са правопреемства в корпоративных право-
отношениях. Освещается несовершенство 
нормативно-правовой регламентации хозяй-
ственного законодательства, регулирующе-
го вопросы правопреемства и предлагаются 
пути его совершенствования.
Ключевые слова: субъект хозяйствования, 

корпоративные права, корпоративные право-
отношения, правопреемство, наследование, 
хозяйственное общество, хозяйственная орга-
низация, доля в уставном капитале, пай.
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Такі законодавчі зміни вплинули також і на 
державне регулювання відносин, що виника-
ють у сфері державної реєстрації юридичних 
осіб.
Якщо раніше правонаступник набував 

лише переважне право на вступ до товари-
ства з обмеженою відповідальністю (далі 
– ТОВ) або до товариства з додатковою від-
повідальністю (далі – ТДВ), то наразі право-
наступник відразу набуває право вступу до 
господарського товариства та може його реа-
лізувати самостійно.

 Зазначене вище обумовлює необхідність 
наукового осмислення такої зміни статусу 
правонаступника, як суб’єкта корпоративних 
правовідносин. 

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання)

Метою цієї статті є дослідження господар-
ського законодавства, що регулює питання 
правонаступництва учасника господарського 
товариства, законодавства, що регулює відно-
сини у сфері державної реєстрації юридичних 
осіб для визначення нового правового статусу 
правонаступника як суб’єкта корпоративних 
правовідносин. 
Об’єктом дослідження є корпоративні 

правовідносини та положення господар-
ського законодавства, яке регулює питання 
правонаступництва учасника господарсько-
го товариства та законодавство, що регулює 
відносини  у сфері державної реєстрації юри-
дичних осіб.

Постановка проблеми у загальному 
вигляді

Відповідно до частини 4 статті 41 Консти-
туції України [1] ніхто не може бути проти-
правно позбавлений права власності. Право 
приватної власності є непорушним. Одним 
із механізмів набуття права власності, у тому 
числі на корпоративні права, є правонаступ-
ництво. 
Аналіз змін господарського та цивільного 

законодавства, судової та правозастосовної 
практики свідчить, що правонаступництво у 
корпоративних правовідносинах тривалий 
час викликало складнощі, а багато питань за-
лишаються дискусійними.
Але законодавчі зміни, що відбулись із 

прийняттям Закону України “Про товари-
ства з обмеженою та додатковою відповідаль-
ністю”, в аспекті правонаступництва учасника 
господарського товариства свідчать про зміну 
підходу до набуття правонаступником корпо-
ративних прав шляхом правонаступництва. 



126

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2021

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми

Дослідженню окремих аспектів питань 
правонаступництва учасника господарської 
організації приділено чимало уваги науков-
ців у юридичній літературі. До них, зокрема, 
можна віднести наукові праці: Щербини В.С., 
Лукач І. В., Погрібного Д.І., Вінник О.М., 
Кравчука В.М., Смітюха А.В., Спасибо-Фатє-
євої І.В., Симоняна Ю.Ю., Сазонова В.В., Бу-
трин Н.С., Кравченка С.С., Саркунової І.Б., 
Рабовської С.Я., Сурженко О.А., Оцел В.Г.
У зазначених працях досліджуються кор-

поративні правовідносини, у тому числі пи-
тання правонаступництва та переходу прав 
власності на частку у статутному капіталі гос-
подарського товариства.
Однак низка питань, пов’язаних із пра-

вонаступництвом, як підставою набуття кор-
поративних прав, потребує більш глибокого 
аналізу, дослідження та уваги з боку науков-
ців. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження і обґрунтування отриманих 

наукових результатів
Відповідно до частини 3 статті 167 Гос-

подарського кодексу України [2] (далі – ГК 
України) під корпоративними відносинами 
маються на увазі відносини, що виникають, 
змінюються та припиняються щодо корпора-
тивних прав.
Частина 1 статті 167 ГК України визначає 

корпоративні права як права особи, частка 
якої визначається у статутному капіталі (май-
ні) господарської організації, що включають 
правомочності на участь цієї особи в управ-
лінні господарською організацією, отриман-
ня певної частки прибутку (дивідендів) цієї 
організації та активів у разі ліквідації остан-
ньої відповідно до закону, а також інші право-
мочності, передбачені законом та статутними 
документами.
Оскільки корпоративні відносини вре-

гульовані нормами права, то їх, безумовно, 
можна охарактеризувати як правовідносин.
Питання, пов’язані з визначенням по-

няттям корпоративних правовідносин та їх 
правової природи є досить дискусійними як у 
господарському, так і у цивільному праві.

Щербина В.С. відносив корпоративні 
відносини за правовою природою до госпо-
дарських відносин і зазначав, що їх правове 
регулювання має здійснюватися нормами 
господарського права [3, С. 236]. Аналогічної 
думки притримуються Лукач І.В. та Погріб-
ний Д.І. [4, С. 107, 5, С. 11].
Не вдаючись до детальної аргументації 

в межах цієї статті, зазначимо, що ми розді-
ляємо позицію науковців, які відносять кор-
поративні правовідносини до господарських 
відносин. 
Обумовлено це, зокрема, тим, що поясни-

ти правову природу корпоративних відносин 
із цивілістичних позицій виявляється доволі 
складною справою [3, С. 234].
Корпоративним відносинам притаманні 

як зобов’язальні властивості, так і майнові. 
До того ж значну частину корпоративних 
відносин становлять управлінські відносини, 
що не охоплюються концепцією традиційних 
цивільних правовідносин [4, С. 103]. 
Також звертає на себе увагу, що у сфері 

корпоративних правовідносин має місце дер-
жавне регулювання засобами державної реє-
страції юридичних осіб та державної реєстра-
ції відповідних відомостей у Єдиному дер-
жавному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань 
(далі – ЄДР).
Крім зазначеного, у корпоративних пра-

вовідносинах спостерігається домінування 
господарського елементу. Це обумовлено, у 
першу чергу, поєднанням елементів органі-
заційного, майнового та немайнового харак-
теру. Також корпоративні відносини вини-
кають не лише між самостійними суб’єктами 
правовідносин, а й між органами управління 
господарської організації. 
Так, Вінник О.М. звертала увагу на побу-

дову корпоративних відносин за вертикаллю 
[6, С. 134], що є зовсім не притаманним ци-
вільному праву, яке характеризується рівніс-
тю суб’єктів. 
Отже корпоративні правовідносини ха-

рактеризуються сукупністю різних видів пра-
вовідносин між різними суб’єктами, які ма-
ють різну правову природу, але у сукупності 
є єдиним цілим.
Справедливості ради слід зазначити, 

що окремі представники науки цивільно-
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го права вважають корпоративні відносини 
комплексними. Зокрема, В.М. Кравчук за-
значає, що корпоративні відносини не є ні 
зобов’язальними, ні речовими. Спроби “втис-
нути” їх в один з відомих видів цивільних 
відносин – речових або зобов’язальних – є 
неправильними у своїй основі [7, C. 8]. Пра-
вова природа корпоративних відносин не 
може і не має пояснюватися лише з позиції 
теорії цивільного права. Окремі відносини, 
що входять до структури корпоративних, є 
зобов’язальними (наприклад, відносини по 
сплаті внесків до статутного фонду), а тому і 
цивільними, окремі – управлінськими (на-
приклад, відносини по скликанню і прове-
денню загальних зборів учасників), окремі 
– трудовими (наприклад, відносини між го-
ловою виконавчого органу і товариством), 
окремі – фінансовими (наприклад, відносини 
з емісії цінних паперів). Виходячи з викла-
деного, В.М. Кравчук робить висновок, що 
правова природа корпоративних відносин не 
може бути визначена з огляду на їх комплек-
сний зміст. На його думку правова природа 
окремих видів корпоративних відносин може 
мати зобов’язальний, управлінський, трудо-
вий, фінансовий та інший характер [7, C. 9].
Окремо слід зазначити, що в науці трива-

ють палкі дискусії щодо всіх елементів корпо-
ративних правовідносин, у тому числі щодо 
суб’єктів корпоративних правовідносин.
Підстави набуття корпоративних прав у 

науковій літературі поділяються на первинні 
та похідні. 
Так, Кравчук В.М. визначав, що первіс-

ними підставами виникнення цього права є 
набуття акцій (часток) під час створення то-
вариства, під час збільшення статутного ка-
піталу або придбання акцій (часток), які на-
лежали товариству. Похідними підставами 
виникнення права на частку (акції) є договір, 
спадкування та правонаступництво під час 
припинення юридичної особи [8, С. 12].
Хоча Кравчук В.М. виділив окремо спад-

кування та правонаступництво, на нашу дум-
ку, такий поділ характеризує лише окремі 
форми правонаступництва як підстави набут-
тя корпоративних прав.
У цьому контексті доречно відзначити, 

що правонаступництво корпоративних прав 
може здійснюватися: 1) внаслідок спадкуван-

ня; 2) внаслідок реорганізації юридичної осо-
би – засновника господарської організації;-
3) з інших підстав, визначених законодав-
ством.
Із прийняттям Закону України “Про то-

вариства з обмеженою та додатковою відпові-
дальністю” (далі – Закон) [9], на нашу думку, 
відбулась певна еволюція законодавства, що 
регулює питання переходу частки до право-
наступника (спадкоємця) учасника товари-
ства, що, безумовно, вплинуло і на правовий 
статус правонаступника, який може розгля-
датись як суб’єкт корпоративних правовідно-
син, оскільки він уже набуває не лише майно-
ві права, але й окремі немайнові. 
Так, частина 1 статті 23 Закону закріплює, 

що у разі смерті або припинення учасника 
товариства його частка переходить до його 
спадкоємця чи правонаступника без згоди 
учасників товариства.
Раніше зазначене питання було врегу-

льоване інакше. Питання переходу частки 
до правонаступника (спадкоємця) учасника 
товариства було врегульоване Законом Укра-
їни “Про господарські товариства” [10] (далі 
– ЗУ “Про господарські товариства”).
Частина 1 статті 55 ЗУ “Про господарські 

товариства” до набрання чинності Закону пе-
редбачала, що при реорганізації юридичної 
особи, учасника товариства, або у зв’язку із 
смертю громадянина, учасника товариства, 
правонаступники (спадкоємці) мають пере-
важне право вступу до цього товариства.
Частина 2 статті 55 ЗУ “Про господарські 

товариства” до набрання чинності Закону 
передбачала, що при відмові правонаступ-
ника (спадкоємця) від вступу до товариства 
з обмеженою відповідальністю або відмові 
товариства у прийнятті до нього правонас-
тупника (спадкоємця) йому видається у гро-
шовій або натуральній формі частка у майні, 
яка належала реорганізованій або ліквідова-
ній юридичній особі (спадкодавцю), вартість 
якої визначається на день реорганізації або 
ліквідації (смерті) учасника. У цих випадках 
розмір статутного капіталу товариства підля-
гає зменшенню.
Таким чином, якщо раніше правонаступ-

ник мав лише переважне право на вступ до 
господарського товариства, то тепер право-



128

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2021

наступництво не потребує окремої згоди спів-
засновників. 
Закон України “Про державну реєстра-

цію юридичних осіб, фізичних осіб – підпри-
ємців та громадських формувань” [11] ви-
значив право правонаступників самостійно 
вступити до ТОВ або ТДВ шляхом подання 
відповідної заяви та документів, що підтвер-
джують правонаступництво (ч. 5 ст. 17). Ні-
яких окремих рішень учасників товариства 
або органів управління господарського това-
риства наразі непотрібно.
До набрання чинності Закону в частині 

1 статті 100 Цивільного кодексу України [12] 
було закріплено, що право участі у товаристві 
є особистим немайновим правом і не може 
окремо передаватися іншій особі.
Однак ця норма була викладена у новій 

редакції. І наразі жодна норма чинного за-
конодавства не містить положень про те, що 
право участі у товаристві є особистим немай-
новим правом. 
Однак, слід відзначити, що відповідно 

до пункту 2 частини 1 статті 1219 ЦК Укра-
їни не входять до складу спадщини права та 
обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою 
спадкодавця, зокрема, право на участь у това-
риствах та право членства в об’єднаннях гро-
мадян, якщо інше не встановлено законом 
або їх установчими документами.

Особисті немайнові права визначені законо-
давцем окремо, як такі, що не входять до складу 
спадщини (п. 1 ч. 2 ст. 1219 ЦК України).
Таким чином, можна зробити висновок, 

що законодавцем вже не розглядається пра-
во участі у товаристві як особисте немайнове 
право. Крім того, за чинною нормативно-пра-
вовою регламентацією за певних умов право 
участі у товаристві може входити до складу 
спадщини, тобто бути предметом прямого 
правонаступництва.
Отже, правонаступник, хоча і за певних 

умов, але все ж таки є суб’єктом корпоратив-
них правовідносин.
Однак у контексті державної реєстрації 

змін щодо відомостей про учасників госпо-
дарської організації в ЄДР слід констатувати, 
що реєстрація таких змін як для правонас-
тупника, який набув право участі у товаристві 
,так і для спадкоємця, який формально тако-
го право не набув, оскільки воно не входило 

до складу спадщини, внаслідок відсутності 
відповідних положень в установчих докумен-
тах, здійснюється однаково шляхом подання 
заяви та свідоцтва про право на спадщину.
Такі законодавчі зміни свідчать, що фак-

тично змінився правовий статус правонас-
тупника щодо ТОВ або ТДВ. Він набуває не 
лише майнових прав, але й немайнове право 
участі в ТОВ або ТДВ, яке може реалізувати 
на власний розсуд без будь-яких додаткових 
рішень та погоджень з боку органів управлін-
ня товариства.
Раніше науковці також звертали увагу на 

можливість переходу до правонаступників як 
майнових, так і немайнових прав. Так, Рабов-
ська С.Я. зазначала, що спадкування здійсню-
ється тільки щодо майнових прав спадкодав-
ця, а відносно немайнових прав спадкодавця 
можна говорити про правонаступництво, як 
більш широке поняття [13, С. 4.]. Корпора-
тивні права померлого учасника корпоратив-
ного підприємства у вигляді участі в товари-
стві за загальним правилом не успадковують-
ся, але вони можуть входити до складу спад-
щини (…)[13, С. 13]. 
Хоча значна кількість науковців вислов-

лювала думку про те, що спадкується не кор-
поративне право, а частка в статутному / скла-
деному капіталі [14, C. 407 – 408]. 
Аналогічний підхід також закріпився в 

судовій практиці. Так, Верховний Суд зазна-
чав, що факт одержання статусу спадкоємця 
учасника товариства лише засвідчує перехід 
до спадкоємця майнових прав померлого 
(частки у статутному капіталі, яка належала 
померлому учаснику товариства) та дає спад-
коємцю право на вступ до господарського 
товариства [15, C. 77]. Як бачимо, у цьому 
випадку суд поділяє корпоративні права на 
майнову та немайнову складову.
Але фактично немайнові корпоративні 

права не набувались правонаступником. Він 
їх отримував за наслідками рішення загаль-
них зборів господарського товариства. Так 
само за рішенням загальних зборів могла 
бути прийнята до складу товариства будь-яка 
особа. Таким чином, визначальним тут було 
не правонаступництво, а рішення органів 
управління товариства.
Суди з цього приводу зазначали, що авто-

матичного набуття статусу учасника товари-
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ства у зв’язку з набуттям третьою особою пра-
ва власності на частку в статутному капіталі 
не відбувається. Право безпосередньої участі 
у ТОВ або ТДВ третя особа набуває тільки з 
моменту вступу до товариства [16]. Набуття 
права власності на частку в статутному капі-
талі надає третій особі право на вступ до то-
вариства з обмеженою відповідальністю [17]. 
Але зі зміною законодавства, що регулює 

правонаступництво у ТОВ та ТДВ прогнозо-
ваним, є зміна і судової практики.
Хоча традиційно ані науковці, ані судова 

практика не відносила правонаступників до 
суб’єктів корпоративних правовідносин, бо 
вважали, що він набуває лише право на част-
ку у статутному капіталі. 

Наразі правонаступник самостійно реалі-
зує своє корпоративне право на участь у ТОВ 
або ТДВ і окремого рішення загальних зборів 
товариства вже не потрібно. Фактично вступ 
до ТОВ або ТДВ лише декларується правонас-
тупником шляхом подання відповідної заяви.
Слід зазначити, що в інших формах гос-

подарських організацій, крім ТОВ та ТДВ, 
питання правонаступництва вирішується або 
за старими правилами або є зовсім не врегу-
льованим [18]. 
Разом з тим, Смітюх А.В. обґрунтував у 

власному дисертаційному дослідженні єдину 
правову природу акцій, часток у статутному 
(складеному) капіталі господарського товари-
ства, часток у майні виробничого кооперативу 
як корпоративних паїв (часток), які доцільно 
розуміти у контексті семіотики як різновид зна-
ку – символ, що є обороноздатним [19, С. 14]. 
У цьому контексті ми можемо зауважити, 

що спадкоємець, який набуває у власність 
акції, безальтернативно спадкує і весь обсяг 
корпоративних прав. Щодо корпоративних 
прав інших господарських організацій, то 
спадкується абстрактна частка у статутному 
(складено) капіталі або пай, які мають ознаки 
оборотоздатності, які склались історично, але 
не відносяться до майнових прав і скоріше за 
все є більш бухгалтерською категорією, аніж 
юридичною. І це обумовлює необхідність ви-
значити правонаступництво як самостійну 
підставу набуття саме корпоративних прав. 
У зв’язку із викладеним, можна дійти ви-

сновку про доцільність вдосконалення норма-
тивно-правової регламентації господарського 

законодавства, що регулює питання правонас-
тупництва, по-перше, шляхом його уніфікації, 
а по-друге, шляхом вдосконалення механізму 
правонаступництва корпоративних прав. 
Сучасна процедура правонаступництва 

корпоративних прав господарських органі-
зацій є необґрунтовано ускладненою. Мож-
ливо, набуття правонаступниками всього об-
сягу корпоративних прав та статусу учасника 
товариства є більш логічним та обґрунтова-
ним. У такому випадку, при небажанні спад-
коємця або правонаступника брати участь у 
товаристві, він може скористуватись правом 
виходу із нього. 
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SUMMARY 
The article is devoted to the study of the evolution 

of economic legislation, which regulates succession in 
corporate relations. The imperfection of the normative-
legal regulation of the economic legislation regulating 
the issue of legal succession is highlighted and the ways 
of its improvement are offered.

Succession of corporate rights can be carried 
out: 1) as a result of inheritance; 2) as a result of 
reorganization of a legal entity - the founder of a 
business organization; 3) on other grounds provided 
by law.

With the adoption of the Law of Ukraine “On 
Limited and Additional Liability Companies” there 
was a qualitative evolution of legislation governing 
the transfer of shares to the successor (heir) of the 
company, which, of course, affected the legal status 
of the successor, which can be considered as a subject 
corporate legal relations, as it acquires not only property 
rights but also non-property rights.

If earlier the successor had only the preemptive 
right to join the company, now the succession does not 
require the separate consent of the co-founders.

Analysis of the new legislation shows that the 
right to participate in the company is not defi ned as 
a personal non-property right. In addition, according 
to the current regulations, under certain conditions, 
the right to participate in the company may be part of 
the inheritance, ie be the subject of direct succession (if 
provided by the constituent documents or the law).

Thus, the successor, although under certain 
conditions, is still a subject of corporate legal relations.

However, in the context of state registration of 
changes in information about members of a business 
organization in the Unifi ed State Register of Legal 
Entities, Individual Entrepreneurs and Public 
Associations, it should be noted that the registration of 
such changes is for both the successor and the heir who 
formally did not acquire such a right, because it was 
not part of the inheritance, due to the lack of relevant 
provisions in the constituent documents, is exercised 
equally by submitting an application and documents 
confi rming the succession.

Such legislative changes indicate that the legal 
status of the legal successor in relation to the LLC 
or TDV has actually changed. He acquires not only 
property rights, but also a non-property right to 
participate in the LLC or TDV, which can be exercised 
at its discretion without any additional decisions and 
approvals from the governing bodies of the company.

Keywords: business entity, corporate rights, 
corporate legal relations, succession, inheritance, 
business association, business organization, share in the 
authorized capital, share.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню пи-

тання правонаступництва у корпоративних 
правовідносинах. Висвітлюється недоскона-
лість нормативно-правової регламентації 
господарського законодавства, що регулює пи-
тання правонаступництва та пропонують-
ся шляхи його вдосконалення.
Ключові слова: суб’єкт господарювання, 

корпоративні права, корпоративні правовід-
носини, правонаступництво, спадкування, 
господарське товариство, господарська орга-
нізація, частка у статутному капіталі, пай.
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му роль відіграють соціологічні досліджен-
ня, що проводяться міжнародними інститу-
ціями.

Формулювання мети статті
Метою статті є дослідити процеси гло-

балізації та тенденції інтеграції й розвитку 
міжнародного права в країнах ісламського 
світу.

Виклад основного матеріалу
Розвиток статусу ісламського права в 

умовах глобалізації. Як кодекс поведінки та 
система цінностей, ісламське право впливає 
на соціальне життя мусульман на двох рів-
нях:
Ісламське право - це сукупність релігій-

них доктрин та правових систем, які гли-
боко вкорінені в особистих переконаннях 
та свідомості людей. Визначає їхній спосіб 
життя та духовне ставлення; для мусульман-
ського суспільства ісламське законодавство 
вимагає дотримання волі Аллаха та спові-
дування ісламу.
В ісламі релігія та право є рівнозначни-

ми поняттями: легалізація релігії та релі-
гізація права – це основна риса ісламської 
думки. Відомий сучасний вчений Алі Баедві 
зазначав: «Поширення ісламу також є про-
цесом поширення ісламського права. Щора-
зу, коли мусульмани починають занепадати 
в певній галузі, авторитет ісламського права 
також починає знаходитися в цій галузі. У 
той же час ісламське законодавство не має 
повноцінного статусу в країнах, де лише де-

Постановка проблеми
Як незворотній процес, глобалізація 

потрясла кожен куточок світу, і всі країни 
у світі свідомо чи несвідомо були охоплені 
хвилею глобалізації, взаємозалежності і вза-
ємообмеженню. Різні впливи, спричинені 
глобалізацією, вплинули й на традиційний 
ісламський світ, він став неспокійний і впер-
ше стикнувся з такою великою кількістю 
можливостей та ймовірних проблем, ніж 
у будь-який період історії. Саме тому пе-
ред науковцями постає актуальне завдання 
сприяти процесу інтеграції міжнародних 
норм в ісламський світ.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Серед учених, які розглядали проблему 
глобалізації ісламського світу, слід виокре-
мити таких: Абдул Амір, Джон Бейліс, Тар-
рего Бусіма, Ван Джунінг, Юсеф Гальтаві, 
Стів Сміт, Амаль Таліб, С.М. Хаменеї. Ваго-
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кілька людей вірять в іслам у Греції та Болга-
рії» [1] . Це повністю ілюструє нерозривні та 
відносини між релігією та законом в ісламі.
Тому до сучасності ісламське право за-

вжди було єдиною правовою системою в 
ісламському світі, що регулює особисту по-
ведінку і це відіграє незамінну роль у ре-
гулюванні мусульманських соціальних від-
носин. Однак після того, як ісламський світ 
увійшов до сучасності, через вторгнення за-
хідних держав, особливо після Османської 
імперії та Халіфату
Ісламський світ, колись єдиний і процві-

таючий, розпався на багато країн і регіонів, 
де також існували відносини між ісламом і 
державною владою. Зазнав глибоких змін 
і сформував кілька різних відносин, що, у 
свою чергу, призвело до різного ісламського 
законодавства в різних країнах і регіонах.
Статус та роль, які роблять правову сис-

тему ісламського світу нерівномірною та 
складною формою. Особливо з кінця 20 сто-
ліття з бурхливим розвитком тенденції гло-
балізації в правовій системі ісламських країн 
з’явилися нові зміни.
Якщо розглянути сучасний стан правової 

системи в ісламському світі та взаємозв’язок 
між ісламським правом та іншими правови-
ми системами в різних ісламських країнах, 
розібравшись, ми виявимо, що його право-
ва система представляє три основні форми: 
континентальне право, англо-американське 
право та ісламське право. Відповідно до 
французького законодавства, система ци-
вільного права, представлена   італійським 
та іспанським законодавством, процвітала 
в ісламському світі, особливо в арабському 
Магрібі. Французьке законодавство застосо-
вується до таких країн, як Алжир та Туніс; 
італійське законодавство застосовується до 
Лівії. Американська правова система про-
цвітає в таких країнах і регіонах, як Ірак, 
Судан, Йорданія та Палестина. Як тради-
ційна правова система в ісламському світі, 
ісламське право, яке колись домінувало в 
Арабській імперії та зробило значний вне-
сок у її цивілізацію, зазнало безпрецедент-
ного шоку та зневаги. 

- До країн з однією системою в осно-
вному належать Саудівська Аравія, Іран та 
інші країни. У цих країнах ісламське пра-

во є основним законом країни і регулює 
суспільство та всі сфери життя. Як панівна 
ідеологія країни, ісламське право є не лише 
кодексом поведінки, яким керуються му-
сульмани, але й основа управління країною, 
народом та довгостроковою стабільністю. 
Крім того, уряди цих країн базуються на іс-
ламському законодавстві, і в їх роботі пови-
нні обов’язково брати участь, керівництво 
та опіка з боку ісламських юристів. Проте, 
як загальноприйнята правова система, іс-
ламське право застосовується лише в Сау-
дівській Аравії.

- Країна, яка впроваджує систему роз-
ділення адміністрації та освіти, є найбільш 
типовою для Туреччини. З цього типу або 
близького до нього інші країни включають 
Туніс та Алжир, які зазнають глибокого 
впливу західної культури. Основними пра-
вовими системами цих країн є переважно 
приклад західної правової системи, яка ба-
зується на цивільному праві, комерційному 
праві, кримінальному праві та процесуаль-
ному праві, тоді як ісламське право займає 
другорядне становище; 

- Країни, які здійснюють фактичне від-
окремлення церкви від держави, але не ого-
лосили це в конституції, в основному вклю-
чають Єгипет, Сирію, Йорданію, Лівію, 
Ліван та інші країни, більшість ісламських 
країн належать до цього типу.
Тенденція розвитку ісламського права 

в умовах глобалізації. Розвиток глобаліза-
ції обов’язково поглибить взаємозалежність 
та взаємовплив країн та регіонів у світі, бо 
«глобалізація є процес, який все більше 
пов’язує, наприклад, діяльність в одній час-
тині світу, дедалі більше впливає на людей 
та суспільство в інших місцях.
Глобалізований світ - це суспільство, в 

якому політика, економіка, культура та со-
ціальна діяльність стають усе більш тісно 
пов’язаними ... У всіх аспектах світ стає де-
далі меншим і меншим» [2]. У той же час, як 
багатовимірний рух, глобалізація надзви-
чайно багата змістом, включаючи всі аспек-
ти права. Будучи однією з найважливіших 
правових систем у світі, на розвиток іслам-
ського права також глибоко впливає хвиля 
глобалізації, яка демонструє деякі свої осо-
бливості та розвиток.
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По-перше, розвиток глобалізації при-
скорив модернізацію ісламського права. Як 
всесвітній історичний процес, модернізація 
відбувається як стрибок від старих традицій 
до сучасного суспільства - це процес, при 
якому фактори сучасності конкретного сус-
пільства постійно збільшуються. Коли сус-
пільство переходить від старих традицій до 
сучасної трансформації, закон також стика-
ється з історичними змінами від традицій-
них до сучасних. У сучасному світі завдяки 
великому економічному та торгівельному 
обміну між ісламськими країнами та іншим 
світом, світова економіка та торгівля спри-
яють обміну ісламської правової системи з 
правовими системами інших країн світу та 
сприяють розвитку ісламської правової сис-
теми. Однак яким шляхом слід рухатись у 
модернізації правової системи ісламського 
світу, безсумнівно, питання уряду та народу 
ісламських країн. Маршрут реформ модерні-
зації правової системи має два шляхи: один 
- завдяки військовому контролю ісламського 
світу з боку західних країн, а також західній 
думці, культура та ідеологія імпортуються та 
проникають в ісламський світ, щоб ісламські 
країни могли свідомо чи несвідомо вводити 
їх у процес юридичної модернізації і пропа-
ганда західної правової культури, що при-
звело до зміни у правовій системі ісламських 
країн. 
По-друге, зіткнувшись із викликами За-

ходу, політики, мислителі та правознавці в 
ісламському світі відреагували позитивно. 
На їх думку, Ісламські країни мають уні-
кальну правову культуру та цінності, засно-
вані на принципах та дусі Ісламу. В епоху 
глобалізації зв’язок ісламських країн з ін-
шими країнами в різних сферах продовжує 
зростати, щоб адаптуватися, для розвитку іс-
ламських країн також слід посилити реаліс-
тичний та науковий зміст ісламського права. 
Хасан Ту Рабин зазначив: “Людина, яка не 
має знань ісламського права, не має права 
брати участь у створенні ісламського права, 
тому що гуманітарні та природничі знання 
можуть допомогти зрозуміти соціальну ре-
альність та закони її розвитку. Хоч би якими 
глибокими були релігійні знання, скільки 
суперечностей і усі проблеми повинні загли-
битися в суспільство, звернути увагу на ре-

альність, знайти суть проблеми в соціальній 
реальності, а потім призначити лікування з 
ісламського законодавства. Найкращий спо-
сіб вилікувати ці проблеми, щоб краще ви-
конувати релігійні зобов’язання «[3]. 
Сучасний відомий ісламський вчений 

Юсуф Гальтаві також думає: «Якщо юрист 
або» муфтій «не розуміє сучасної науки і 
техніки, таких як життя і гени, то він не 
може бути правником у цих сферах. Якщо 
якесь ісламське дослідження буде повністю 
відокремлене від сучасної науки і техніки, 
його дослідники не матимуть необхідної 
кваліфікації «[5]. Погляди цих учених є уні-
версальними в ісламському світі. Причина, 
через яку ісламські правознавці розгляда-
ють гуманітарні та природничо-наукові 
знання як передумови легального ство-
рення, полягає в тому, що це допомагає за-
кону, члени сім’ї розуміють і розкривають 
мету ісламського права, опановують зміст 
і дух ісламського права, особливо зв’язок 
з практичними питаннями (тобто законо-
давче регулювання поведінки залежить від 
розуміння та знання самої поведінки), щоб 
прийняти об’єктивне і справедливе рішен-
ня з практичних питань. Тобто розрізнені 
правові думки та правові норми цивільного 
права, комерційного права, кримінально-
го права тощо в різних ісламських школах 
права, згідно із сучасними законами, нор-
мативна форма яких набуває культурної, 
систематизованої, уточненої, уніфікованої 
та заснованої на діяльності з юридичного 
створення, кодифікованої в єдиний кодекс. 
Ця діяльність включає: обробку деяких 
правових норм; скасувати або змінити не-
відповідні частини; усунути внутрішні су-
перечності; сформулювати нові закони та 
норми; додати пропуски та виконати кон-
кретну роботу. Метою цієї діяльності є пе-
ретворення всіх норм ісламського юридич-
ного інституту в єдність, що базується на за-
гальних принципах та внутрішніх зв’язках, 
щоб задовольнити звичайних людей, щоб 
легко та швидко користуватися законом. 
Системний та законодавчий досвід ство-
рив багато правових систем із сучасними та 
глобальними характеристиками, такими як 
закон про інтелектуальну власність, закон 
про забруднення повітря, екологічне та 
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ресурсне право тощо сформували правову 
систему з ісламськими характеристиками.
По-третє, розвиток глобалізації спону-

кав ісламське права стати більш технічним 
та спеціалізованим. Як механізм соціально-
го контролю закон повинен бути уніфікова-
ний, стандартизований та дієздатний. Але 
насправді закон може це зробити лише піс-
ля формалізації та технічного оформлення. 
У контексті глобалізації багато ісламських 
країн мають багато проблем із недокументо-
ваними професійними знаннями та високим 
технічним змістом. Законотворці стикають-
ся зі складністю та різноманітністю, і його 
сфера дії на сфери політики, економіки, 
науки і техніки, освіти, охорони здоров’я, 
торгівлі, промисловості та сільського госпо-
дарства. Це вимагає від ісламських юристів 
повного розуміння всіх видів знань, а також 
проведення спеціалізованих досліджень у 
певній галузі. Тому деякі вчені стверджува-
ли, що правовий розвиток в ісламському сві-
ті повинен прийняти метод поділу професій 
і категорій, тобто наслідування сучасного 
підходу. Природничі та гуманітарні науки 
поділяються на дисципліни та спеціальнос-
ті, а соціальні відносини та правові норми 
ісламського права коригуються відповідно 
до правових норм. Два стандарти методів 
коригування поділяються, утворюючи тим 
самим юридичні напрями, які регулюють 
різні соціальні відносини, такі як цивільно-
правові відносини , кримінально-правові, 
адміністративно-правові та ін. Класифікація 
та поєднання цих юридичних напрямів ста-
новлять всеосяжну, добре структуровану та 
внутрішньо кооперативну співпрацю, добре 
регламентована правова система дозволяє 
юристам різних дисциплін проводити юри-
дичні дослідження та робити правотвор-
чість у межах своєї професійної сфери, за-
безпечуючи тим самим свої дослідження, а 
також ефективність та практичність резуль-
татів. Поділ дисциплін є основою сучасної 
університетської системи, цей метод навчан-
ня визначається широким спектром дис-
циплін та розширенням галузей» [4]. Зміст 
страхування включає релігійні фонди, соці-
альне страхування, транспортне страхуван-
ня, страхування суден тощо. Вони загалом 
застосовуються у різних комерційних сфе-

рах; з точки зору системи оподаткування, 
на додаток до традиційної системи ісламські 
країни прийняли більш гнучкі методи по-
даткового регулювання, такі податкові фор-
ми, як податок на землю, податок на товар, 
податок на прибуток та податок на додану 
вартість, були розроблені, особливо для іс-
ламу «Нова форма багатства», яка не зафік-
сована в законі, оподатковується державою, 
і встановлюється максимальна сума капіта-
лу та доходів фізичних осіб. Це підвищення 
передбачуваності, розрахунку та прозорості 
закону, тобто реалізація верховенства права 
для забезпечення руху капіталу, торгівлі та 
ринку та більш ефективної роботи.
По-четверте, розвиток глобалізації спри-

яв обміну та поширенню культури іслам-
ського права та інших правових культур. 
Виникнення правової глобалізації почина-
ється з поширення правової культури, по-
ширення правової культури є результатом 
правової глобалізації. Формування забезпе-
чує можливість  [5]. Однак у різні історичні 
періоди глибина і широта поширення куль-
тури досить різні. Серед них обмін та поши-
рення культури ісламського права та інших 
правових культур в основному проявляють-
ся як: одним із них є сприяння подальшій 
інтеграції ісламського права та міжнародно-
го права; глобалізація права є результатом 
спільних дій суверенних держав.
Для ісламських країн, з одного боку, 

вона повинна виконувати положення відпо-
відних міжнародних організацій та їхні до-
говори, з іншого боку, необхідно прийняти 
відповідну політику для захисту власних ін-
тересів. Тому ісламські країни поважають і 
захищають іслам.
Одночасно із цією правовою культурою 

вони приділяють дедалі більше уваги ро-
зумінню та застосуванню міжнародної ді-
яльності при реалізації своїх національних 
стратегій та зовнішньої політики.
Водночас західні країни мають універ-

сальну цінність у галузях міжнародного 
публічного права, комерційного права, зо-
внішньоекономічного права та процесуаль-
ного права. Характеристики, що не супе-
речать духу ісламського права, також більш-
менш запозичені і поглинаються ісламським 
правом; по-друге, населення ісламського 
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світу робить масштаб міграції та пересуван-
ня, що перевершили будь-який попередній 
історичний період, особливо із збільшен-
ням кількості мусульман, які емігрували до 
Європи. Це сприяло міграції культури іс-
ламського права. Ці мусульманські групи 
іммігрантів принесли культуру ісламського 
права до місця еміграції, що значно сприяло 
розвитку, поширенню та обміну культурою;  
третя - це різноманітні форми та багатий 
зміст академічних досліджень, проведених 
ісламським світом з іншими країнами, також 
обмін іноземними студентами, обмінні ві-
зити науковців, переклад та впровадження 
книг ісламського права, використання Ін-
тернету тощо, мають значення для культу-
ри ісламського права. Поширення відіграло 
позитивну роль у сприянні та подальшому 
розширенню обміну ісламською правовою 
культурою з іншими юридичними культура-
ми.
По-четверте, розвиток глобалізації від-

криває нові можливості для відродження та 
розвитку ісламського права. «Відродження» 
- одна з ісламських культур, традиція. Сунна 
говорить: «Дійсно, Аллах направить людей, 
які відродять свою релігію, до ісламської 
нації на початку кожного століття» [6] Від-
повідно до тлумачення ісламських учених, 
«особа» в хадисах відноситься як до однини, 
так і до множини [7]. 
Звичайно, процес глобалізації мав ве-

ликий вплив на ісламські країни та кинув 
виклик ісламському законодавству. Відро-
дження і розвиток принесли безпрецедент-
ні можливості, тому що суть глобалізації 
полягає в розширенні соціальної взаємодії 
людини. Це виявляється в диверсифікації 
суб’єктів спілкування, розширенні сфери 
застосування, збільшенні. Правова система 
зобов’язана відповідно змінюватися.
По-п’яте, розвиток глобалізації поступо-

во зробить ісламське право важливою час-
тиною різноманітної правової культури де-
яких ісламських країн. Глобалізація права 
не означає, що глобальне право буде уніфі-
коване, і з’явиться універсальний «світовий 
закон».
Тенденція розвитку: інтеграція та ди-

версифікація. Глобалізація права означає, 
що правові системи, які спочатку були ізо-

льовані одна від одної, починають «спіл-
куватися» і зберігають свою незалежність 
та особливість, одночасно маючи певні за-
гальні характеристики. Це визначає, що іс-
ламське право залишатиметься країною із 
системою поділу влади та релігії, як згадано 
вище, але це важлива частина різноманітної 
правової культури ісламських країн, яка не 
задекларована конституцією. Таким чином, 
як традиційна правова культура, ісламське 
право все ще є кристалізацією ісламських 
національних цінностей, способів мислення 
та юридичної практики. Має глибоке похо-
дження та сильну життєву силу, має глибо-
кий вплив на мусульманське громадянське 
суспільство та політику Не можна ігнорува-
ти вплив правової системи. Хоча багато іс-
ламських країн пересаджують західні зако-
ни різною мірою, це не може вплинути на 
Ісламську державу. 

Висновок
Юридична глобалізація - це не лише 

всесвітній історичний процес, а й регіональ-
ний історичний процес. Від глобалізації 
права, з точки зору історії, глобалізація пра-
ва є універсальною. Рано чи пізно розвиток 
законів у різних країнах світу піде цим шля-
хом, тому він є універсальним.
Однак кожна сучасна країна має різну 

історію соціального розвитку та правового 
розвитку, і правова глобалізація має кон-
кретне вираження в кожному історичному 
процесі правової глобалізації націй, суве-
ренних держав та суспільств. Саме в цьому 
сенсі розвиток ісламського права є іншим.
Модель розвитку є як універсальною, 

так і специфічною (регіональною). Його уні-
версальність виявляється в його розвитку 
як світовий історичний процес, схожий на 
розвиток глобалізації права; його особливіс-
тю є те, що його розвиток завжди відповідав 
ісламському розвитку.
Віра, мова, історія, культура та традиції 

нації тісно пов’язані між собою, відображаю-
чи зміни в глобалізації законів в ісламських 
країнах та суспільстві. Процес трансформа-
ції, особливо мудрості та способу життя ара-
бо-ісламського народу, панує за певних со-
ціальних та історичних умов. 
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АНОТАЦІЯ 
У цій статті аналізується харак-

тер сприйняття і впливу різних аспектів 
об’єктивного процесу глобалізації в мусуль-
манському світі на прикладі ісламських кра-
їн. Ісламський світ борится проти негатив-
ного впливу глобалізації, проте він готовий 
до активної модернізації в економічній, тех-
нологічній та інформаційно-комунікативної 
сферах за умови збереження власної культур-
ної та духовної спадщини.
Ключові слова: Глобалізація; ісламські за-

кони; тенденції розвитку
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Взятися за перо мене змусив небачений 
ажіотаж навколо цієї книги, необхідність 
поділитися враженнями щодо подій, свід-
ком яких я також був, працюючи начальни-
ком райвідділу міліції на Харківщині. Давно 
я вже не бачив такої цікавості до книжного 
видання – мабуть, з часів перебудови, коли 
почали друкувати багато нових творів і чи 
не кожного дня ми запитували один одного: 
«А ти читав?». У цьому випадку інтерес до 
цієї книги виявляли і генерали, і ветерани 
міліції різного звання і навіть курсанти Хар-
ківського університету внутрішніх справ, 
які теж хотіли дізнатися, які ж то вони міні-
стри внутрішніх справ і чи варто прагнути 
до цієї посади. 
В одному із журналів вже була надру-

кована рецензія на книгу1 відомого істори-
ка міліції професора Володимира Греченка 
– співавтора (до речі, саме з Олександром 
Бандуркою) тритомника з історії поліції і мі-
ліції в Україні. Цілком приєднуюся до осно-
вних висновків автора цієї рецензії, особли-
во до того умовиводу про те, що ці спогади 
– не лише свідчення про міністрів різних 
епох, але й характеристика самого автора, 
деякі риси особистості якого є дійсно уні-
кальними на теренах України принаймні 
останні 30 років. Державний діяч, видатний 

1 Володимир Греченко. Штрихи до портретів 
міністрів внутрішніх справ: погляд особистий, 
але не тривіальний (З приводу книги Олек-
сандра Бандурки «Міністри внутрішніх справ 
теж люди». Харків:Майдан, 2020.299 с.) Право.
UA.2020.№1.C.190-193.

охоронець правопорядку, знаний учений – 
академік, педагог, «коваль» кадрів для сис-
теми МВС. По правді, для того, щоб дати 
характеристику цій феноменальній людині, 
слід скористатися словником синонімів до 
слова «визначний». Я не є підлеглим Олек-
сандра Марковича і не знаходжуся в якійсь 
залежності від нього, говорю про це, щоб 
віддати належне цій історичній особистості, 
яка і сьогодні височіє над багатьма посеред-
ностями і в політиці, і в науці.
Але повернемося до змісту книги.-

У ній значна кількість фактів, деталей – 
яскравих, цікавих, не списаних з інтернету 
чи чужих слів, а взятих з власної пам’яті та 
записок, які Олександр Маркович веде з 
1965 р. Я неодноразово спостерігав, як він 
щось туди занотовує і не лише тоді, коли 
виступає міністр внутрішніх справ чи його 
заступник, а коли говорить офіцер міліції 
набагато нижчий за нього званням чи на-
віть сілянка з його виборчого округу, де він 
обирався народним депутатом чотири тер-
міни поспіль, якщо вона скаже якусь цікаву 
приказку чи приповідку. До речі, у цьому 
виявлялася ще одна риса особистості Олек-
сандра Бандурки – увага до людей. Без цьо-
го, можна сказати впевнено, не було б цього 
чотирикратного обрання до Верховної Ради 
та і його особиста кар’єра, скоріше всього, 
склалася б інакше. Ніколи не помічав у ньо-
го якоїсь панської зверхності стосовно ін-
ших людей типу: «Хто я, а хто ти».
На с.7 книги Олександр Маркович 

пише: «Оцінку міністрам давали переможці, 
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я до таких не належу…», але з цією фразою 
я погоджуюсь лише частково. Очевидно, що 
О.М. Бандурка мав на увазі наступників ко-
лишніх міністрів, які на деякий час дійсно 
ставали переможцями, але, як то кажуть, 
«по життю», сам Олександр Бандурка за-
вжди був переможцем, чого йому бажаю і в 
подальшому.
Досить змістовною та оригінальною є за-

мальовка у цій книзі про Івана Харитонови-
ча Головченка, який був міністром 20 років 
(1962-1982). І тут цікавими є дуже багато 
фактів, зокрема, не лише подробиці обіду з 
міністром на лоні природи (хоча вони, без-
умовно, цікаві, бо свідчать про міністра як 
людину), а штрихи щодо його заступників 
– Петра Олійника та Івана Гладуша. Тут 
Олександр Маркович робить дещо неспо-
дівані та неординарні висновки. Він пише: 
«…Вони мали сміливість периферійних 
працівників, оскільки саме життя не дозво-
ляло зволікати, змушувало швидко «крути-
тися»…» (с.21). Тобто автор книги підкрес-
лює, що ці працівники, хоча й прийшли з 
периферії, але не заглядали міністрові, як то 
кажуть, до рота, не слухали його вирячивши 
очі з готовністю завжди гаркнути «Так точ-
но!», «Есть!».Проте це не означає, що вони 
були недисциплінованими чи не слухали мі-
ністра. Вони могли виявити ініціативу там, 
де треба було діяти блискавично, про що й 
пише Олександр Маркович. На мою думку, 
сам О.М. Бандурка був таким же і, коли цьо-
го вимагала справа, діяв стрімко і впевнено, 
не телефонуючи з будь-якої дрібниці «наго-
ру», щоб перестрахуватися. З цієї фрази в 
книзі видно, що саме такі люди імпонують 
самому Олександру Марковичу, і він, за мої-
ми спостереженнями, ніколи не боявся бра-
ти на себе відповідальність і сам вирішував 
справи різної, іноді «надважкої» ваги.
Багато теплих слів у книзі присвячено 

Івану Гладушу вже як міністру. Олександр 
Маркович пише, що «про нього окремо мож-
на було б написати повість чи роман» (с.32). 
Улюбленою приказкою цього міністра була 
фраза: «Не той розумний, хто улесливий, а 
хто працьовитий» (с.34). Він, як написано 
в книзі, любив питати співробітників, коли 
востаннє вони відвідали театр, філармонію, 
куди запрошували дружин, як навчаються 

діти, як почувають себе батьки працівника. 
Такий уже в нього склався всебічний під-
хід до людини, до особистості. До його ви-
хованців можна віднести генералів міліції 
Ю.Ф. Кравченка, С.М. Гусарова, О.В. Негод-
ченка, М.І. Ануфрієва та інших. Себе Олек-
сандр Маркович теж вважає його учнем та 
висуванцем.
З цікавістю прочитав ті рядки книги, 

де говориться про діяльність міністра вну-
трішніх справ СРСР Миколи Щолокова. Я 
добре пам’ятаю часи його урядування, бо 
якраз в цей час прийшов на роботу в мілі-
цію і 1 вересня 1970 р. отримав нову форму 
кольору «маренго», уведену за наказом цьо-
го міністра. Форма була зручніша, тепліша 
і комфортніша, ніж попередня, і я, можна 
сказати, «на своїй шкурі» в прямому розу-
мінні цього виразу відчув наслідок реформ, 
започаткованих міністром.
Мені безпосередньо довелося брати 

участь у нарадах та робочих зустрічах з мі-
ністрами внутрішніх справ України Юрієм 
Кравченком та Юрієм Смирновим. Вражав 
розмах діяльності та задумів Юрія Кравчен-
ка. Він був державною людиною з великим 
потенціалом, хоча таким став не зразу.-
Я пам’ятаю випадок зі стройовим огля-
дом в Університеті внутрішніх справ під 
час першого приїзду Юрія Кравченка, про 
який пише О.М. Бандурка (с.172-173). Тоді-
Ю.Ф. Кравченко основну увагу звертав на 
зовнішній вигляд працівників міліції, когось 
відразу звільняв, комусь давав команду при-
своїти позачергове спеціальне звання тільки 
за те, що його підрозділ браво промарши-
рував на плацу. Після цього у міністра від-
булася відверта розмова з О.М. Бандуркою, 
який відреагував на таку «прискіпливість» 
міністра, переконливо довівши, що міністр 
«не зовсім правий». Слід віддати належне 
обом співрозмовникам: міністр не затаїв об-
разу, а О.М. Бандурка не побоявся вислови-
ти міністрові не дуже приємні слова. У по-
дальшому у них були дружні стосунки аж до 
самої загибелі Юрія Кравченка.

 Щодо Юрія Смирнова – то хочу заува-
жити. що це був, перш за все, як то кажуть, 
«роботяга», умів сам працювати й інших 
організувати на необхідний результат. Біо-
графія цієї людини – приклад невпинного 
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кар’єрного зростання талановитої особис-
тості. Помічений тим же О.М. Бандуркою 
ще у якості заступника начальника відділу 
кадрів УВС Харківського облвиконкому, 
він пройшов усі щабелі міліцейської ієрар-
хії. Працював начальником ВВС Жовтнево-
го райвиконкому м. Харкова, начальником 
управління карного розшуку УВС Харків-
ської області, очолював УМВС України в 
Луганській області, був заступником Міні-
стра — начальником ГУМВС України в-
м. Києві, у 2001-2003 рр. - Міністр внутріш-
ніх справ України. Його життя – якраз ета-
лонний зразок для тих курсантів, які заду-
муються над питанням, як же стають міні-
страми внутрішніх справ. У той час стати 
міністром можна було, лише пройшовши 
усі сходинки міліцейської служби – Ю.О. 
Смирнов прослужив і в кадрах, і в карному 
розшуку, і начальником районного та об-
ласного управлінь УМВС. Слід відзначити, 
що кожній з посад, які він обіймав, Юрій 
Олександрович надавав першорядної ваги, 
підіймав її значення у міліцейській системі, 

покращував її роботу і саме це давало йому 
можливість йти далі у своєму власному зрос-
танні. Перефразовуючи дещо слова Оноре 
де Бальзака, можна сказати, що за кожним 
генералом (а генерал –полковником так точ-
но!) стоїть безперечний людський талант, 
який хтось із старших колег ( у цьому ви-
падку О.М. Бандурка), «розкопав», помітив 
та допоміг розкритися.

 У книзі ціла галерея портретів, зама-
льовок, узагальнень, роздумів автора. Це 
ціла палітра історії України упродовж кіль-
кох десятиліть, намальована талановитою 
рукою художника. Я прочитав книгу про 
міністрів неодноразово, робив підкреслен-
ня, помітки на полях. Головне, що вона не 
залишає читача байдужим – немає такого, 
що прочитав та й забув і не можеш згадати. 
Ця книга – важливий історичний документ, 
своєрідний пам’ятник тим, про кого написа-
но, і написано не в чорно-білому ракурсі, а 
різними барвами, зі знанням справи, пере-
конливо і достовірно.
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Ключові слова: орган державної влади, 

функції, запобігання корупції, виявлення та 
розшук активів, управління активами. 

 Êðàìàð Ðóñëàíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, äåêàí þðèäè÷íîãî 
ôàêóëüòåòó Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó á³çíåñó òà ïðàâà

ORC²D: https://https://orcid.org/0000-0001-5086-9845
ÓÄÊ 343.296

DOI 10.32782/NP.2021.1.23

та інших злочинів є центральним органом 
виконавчої влади із спеціальним статусом, 
що забезпечує формування та реалізацію 
державної політики у сфері виявлення та 
розшуку активів, на які може бути накладе-
но арешт у кримінальному провадженні чи 
у справі про визнання необґрунтованими 
активів та їх стягнення в дохід держави, та/
або з управління активами, на які накладе-
но арешт у кримінальному провадженні чи 
у справі про визнання необґрунтованими ак-
тивів та їх стягнення в дохід держави або які 
конфісковано у кримінальному провадженні 
чи стягнено за рішенням суду в дохід держа-
ви внаслідок визнання їх необґрунтованими.
Національне агентство є центральним 

органом виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, основною метою якого є сприяння 
процесуальній діяльності слідчого, детекти-
ва, прокурора, слідчого судді, суду, спря-
мованій на забезпечення невідворотності 
настання негативних наслідків вчинення 
кримінальних правопорушень, насамперед 
корупційних. Ця мета досягається, перш за 
все, шляхом управління вартістю арештова-
ного майна, позбавлення винних осіб еконо-
мічних переваг, одержаних внаслідок їхньої 
протиправної поведінки, а також унемож-
ливлення одержання ними будь-яких вигод 
від вчинення кримінального правопорушен-
ня [1, с. 143]. На даний час існує необхідність 
у дослідженні правового статусу АРМА. 

Метою статті є дослідження функцій 
АРМА як органу виконавчої влади.

Постановка завдання
Національне агентство України з питань 

виявлення, розшуку та управління актива-
ми, одержаними від корупційних та інших 
злочинів (далі - АРМА) є одним із органів у 
сфері антикорупційної діяльності. Створен-
ня даного органу є одним із основних на-
прямів антикорупційної стратегії України, 
затвердженої Законом України «Про засади 
державної антикорупційної політики в Укра-
їні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 
роки». 
Відповідно до ч. 1 ст. 2 Закону України 

«Про Національне агентство України з пи-
тань виявлення, розшуку та управління ак-
тивами, одержаними від корупційних та ін-
ших злочинів» Національне агентство Украї-
ни з питань виявлення, розшуку та управлін-
ня активами, одержаними від корупційних 
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Виклад основного матеріалу
Як зазначає А.В. Соколов функції органів 

виконавчої влади визначаються функціями 
державного управління і фактично є части-
ною функцій державного управління в ці-
лому і визначаються спільними цілями дер-
жавного управління, такими як підвищення 
громадського добробуту, задоволення соці-
альних потреб і інтересів, забезпечення пра-
вопорядку і безпеки і так далі [2].
Н.О. Рибалка виділяє наступні ознаки 

функцій як самостійного продукту держав-
ного управління: здійснюються з метою упо-
рядкування самої системи державного ор-
гану; припускають різні види управлінської 
діяльності, здійснюваної з метою забезпе-
чення успішної реалізації повноважень; но-
сять допоміжний характер, але кожна з них 
є відносно самостійною частиною управлін-
ської діяльності, продуктом поділу праці та 
спеціалізації в управлінні, в результаті чого 
дані функції також поділяються на основні, 
вторинні та допоміжні [3, с. 212].
Р.В. Гречанюк визначає функції адміні-

стративної діяльності спеціально уповнова-
жених суб’єктів протидії корупції як ключові 
напрямки, обумовлені призначенням кон-
кретно взятого антикорупційного органу, 
що характеризують спрямування системи ад-
міністративних процедур на організуючий, 
управлінський, юрисдикційний, сервісний 
вплив, потрібний для ефективного функціо-
нування цих інституцій. Науковиця визначає 
наступні функції адміністративної діяльності 
антикорупційних органів:
функція упорядкування внутрішньоор-

ганізаційних процесів (передбачає застосу-
вання системи управлінських методів, форм, 
законів з метою якісної організації та діяль-
ності антикорупційних органів);
функція побудови структури антикоруп-

ційних органів та операційного менеджмен-
ту в них (передбачає систему заходів щодо 
формування та трансформації структурних 
елементів антикорупційних інституцій, їх-
нього формату та функціонального призна-
чення, визначення оптимальної моделі ме-
неджменту в них);
функція здійснення публічно-сервісної 

діяльності (характеризує антикорупційну ді-

яльність як частину публічно-владної функ-
ції держави, необхідну для сталого існування 
останньої, ефективної організації усіх публіч-
них механізмів, мінімізації негативних про-
явів корупції, зниження рівня злочинності);
функція налагодження співпраці із ін-

шими зацікавленими суб’єктами (носить ін-
тегративне значення і забезпечує участь у 
різних правоохоронних, публічно-владних, 
антикорупційних заходах як в ролі їхнього 
ініціатора, так і надаючи допомогу іншим за-
цікавленим суб’єктам) [4, с. 391-392].
Підґрунтям функціонального забезпечен-

ня Національного агентства України з питань 
виявлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших зло-
чинів, слугують Конституція України, міжна-
родні договори, згоду на обов’язковість яких 
надано Верховною Радою України, Закон 
України «Про Національне агентство Украї-
ни з питань виявлення, розшуку та управлін-
ня активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів» від 10 листопада 2015 року 
№772-VIII, Постанова Кабінету Міністрів 
України від 11 липня 2018 року № 613 «Про 
затвердження Положення про Національне 
агентство України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів» та інші 
нормативно-правові акти.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про 

Національне агентство України з питань ви-
явлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших зло-
чинів», АРМА виконує такі функції:

1) проведення аналізу статистичних да-
них, результатів досліджень та іншої інфор-
мації про виявлення, розшук та управління 
активами;

2) підготовка пропозицій щодо форму-
вання та реалізації державної політики у 
сфері виявлення, розшуку та управління ак-
тивами, розроблення проектів нормативно-
правових актів з цих питань;

3) здійснення заходів з виявлення, роз-
шуку, проведення оцінки активів за звер-
ненням слідчого, детектива, прокурора, суду 
(слідчого судді);

4) організація здійснення заходів, 
пов’язаних з проведенням оцінки, веденням 
обліку та управлінням активами;
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5) формування та ведення Єдиного дер-
жавного реєстру активів, на які накладено 
арешт у кримінальному провадженні;

6) здійснення співробітництва з органами 
іноземних держав, до компетенції яких нале-
жать питання щодо виявлення, розшуку та 
управління активами, іншими компетентни-
ми органами іноземних держав, відповідни-
ми міжнародними організаціями;

7) участь у забезпеченні представни-
цтва прав та інтересів України у закордон-
них юрисдикційних органах у справах, 
пов’язаних з поверненням в Україну активів, 
одержаних від корупційних та інших кримі-
нальних правопорушень;

8) надання роз’яснень, методичної та кон-
сультаційної допомоги слідчим, детективам, 
прокурорам та суддям з питань, пов’язаних з 
виявленням, розшуком, проведенням оцінки 
та управлінням активами;

9) інші функції, визначені законом.
Варто зазначити, що Постанова Кабіне-

ту Міністрів України від 11 липня 2018 року 
№ 613 «Про затвердження Положення про 
Національне агентство України з питань ви-
явлення, розшуку та управління активами, 
одержаними від корупційних та інших зло-
чинів» фактично ототожнює функції та по-
вноваження Національного агентства Украї-
ни з питань виявлення, розшуку та управлін-
ня активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів.
Щодо сутності та специфіки виявлення, 

розшуку та управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших злочинів, то 
законодавець чітко визначив їх зміст. Зокре-
ма, ст. 1 Закону України «Про Національне 
агентство України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів» закріпи-
ла визначення: 

1) «виявлення активів» як діяльність із 
встановлення факту існування активів, на які 
може бути накладено арешт у кримінально-
му провадженні, чи у справі про визнання 
необґрунтованими активів та їх стягнення в 
дохід держави; 

2) «розшук активів» як діяльність із ви-
значення місцезнаходження активів, на які 
може бути накладено арешт у кримінально-
му провадженні, чи у справі про визнання 

необґрунтованими активів та їх стягнення в 
дохід держави; 

3) «управління активами» як діяльність 
із володіння, користування та/або розпоря-
дження активами, тобто забезпечення збе-
реження активів, на які накладено арешт у 
кримінальному провадженні чи у справі про 
визнання необґрунтованими активів та їх 
стягнення в дохід держави, та їх економічної 
вартості або реалізація таких активів чи пе-
редача їх в управління відповідно до цього 
Закону, а також реалізація активів, конфіс-
кованих у кримінальному провадженні чи 
стягнених за рішенням суду в дохід держави 
внаслідок визнання їх необґрунтованими 
У Рішенні Ради 2007/845/ЮВС про співп-

рацю між Офісами з повернення активів 
держав-членів у сфері розшуку та виявлення 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
іншої власності, пов’язаної зі злочинною ді-
яльністю, використовується більш ширше 
поняття «повернення активів», а орган із від-
повідною компетенцією іменується як «Офіс 
з повернення активів». Із змісту даного доку-
менту можна дійти висновку, що термін «по-
вернення активів» охоплює виявлення, роз-
шук, заморожування, арешт та конфіскацію 
доходів, одержаних злочинним шляхом, або 
іншої власності, пов’язаної зі злочинною ді-
яльністю. Відтак, видається доцільним засто-
совувати в українському законодавстві більш 
ширшу за змістом дефініцію «повернення ак-
тивів». 
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 1, ст. 21 та 23 За-

кону України «Про Національне агентство 
України з питань виявлення, розшуку та 
управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів», управління 
Національним агентством активами здій-
снюється шляхом їх передачі в управління 
за договором професійному управителю або 
реалізації. В ч. 2, 3 ст. 21 Закону визначаєть-
ся порядок управління рухомим та нерухо-
мим майном, цінними паперами, майновими 
та іншими правами, і зазначається, що ак-
тиви, прийняті Національним агентством в 
управління, підлягають оцінці, яка здійсню-
ється визначеними за результатами конкурсу 
суб’єктами оціночної діяльності, та передачі 
в управління визначеним за результатами 
конкурсу юридичним особам або фізичним 
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особам - підприємцям у порядку, встановле-
ному законодавством про публічні закупівлі.
Водночас, як зазначає А. Потьомкін, вста-

новлені у ч.4, 5 статті 21 Закону правила пе-
редачі активів для реалізації говорять, що 
майно підлягає реалізації за цінами щонай-
менше не нижче ринкових в порядку, визна-
ченому Кабінетом Міністрів. Тобто, закладені 
в Законі правові та організаційні засади здій-
снення заходів, пов’язаних з проведенням 
оцінки передбачають її обов’язковість лише 
коли АРМА передає активи в управління за 
договором. Натомість, в Законі немає прямої 
вказівки на обов’язковість проведення оцін-
ки активів у разі їх передачі для реалізації [5].
Ст. 19 Закону України «Про Національне 

агентство України з питань виявлення, роз-
шуку та управління активами, одержаними 
від корупційних та інших злочинів» встанов-
лює обов’язкові умови для здійснення управ-
ління активами, серед яких:

- Національне агентство здійснює управ-
ління активами, на які накладено арешт у 
кримінальному провадженні (у тому числі як 
захід забезпечення позову - лише щодо по-
зову, пред’явленого в інтересах держави) із 
встановленням заборони розпоряджатися 
та/або користуватися такими активами;

- Національне агентство здійснює управ-
ління активами, на які накладено арешт у 
позовному провадженні у справах про визна-
ння необґрунтованими активів та їх стягнен-
ня в дохід держави із встановленням заборо-
ни користуватися такими активами, сума або 
вартість яких дорівнює або перевищує 200 
розмірів мінімальної заробітної плати, вста-
новленої на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управ-

ління на підставі ухвали слідчого судді, суду 
чи згоди власника активів, копії яких надси-
лаються Національному агентству не пізніше 
наступного робочого дня після їх винесення 
(надання) з відповідним зверненням проку-
рора.
Безпосередньо інновацією є функціо-

нальні спроможності Національного агент-
ства України з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від ко-
рупційних та інших злочинів, у сфері взаємо-
дії із банківськими установами, які посилю-
ють функцію виявлення та розшуку. Можли-

вість розкриття банківської таємниці за звер-
ненням АРМА без рішення на те суду суттєво 
пришвидшує строки виявлення та розшуку 
фінансових активів. Так, п. 10 ст. 62 Зако-
ну України «Про банки та банківську діяль-
ність» передбачено право АРМА звертатися 
із письмовою вимогою у зв’язку зі здійснен-
ням ним виявлення та розшуку активів, на 
які може бути накладено арешт у криміналь-
ному провадженні, - щодо наявності та стану 
рахунків, операцій за рахунками конкретної 
юридичної або фізичної особи, фізичної осо-
би - суб’єкта підприємницької діяльності [6, 
с. 54-55].
Підтримуємо позицію А.М. Давидюка, 

який визначає адміністративно-правове за-
безпечення управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших злочинів як 
урегульовану нормами адміністративного 
права публічно-владну діяльність АРМА із 
управління арештованими та конфіскова-
ними активами, а також необґрунтованими 
активами (у справах за позовами про визна-
ння активів необґрунтованими) що склада-
ється із системи окремих процедур (при-
йняття активів в управління, визначення 
управителя, реалізації активів, контролю за 
управлінням активами та ін.) з метою упо-
рядкування суспільних відносин у сфері 
публічного адміністрування кримінальних 
та необґрунтованих активів. На думку на-
уковця реалізація функції управління аре-
штованими активами здійснюється через 
механізм, ключовою ідеологією якого є по-
шук балансу в дуалістичній природі інтер-
есів держави та власника активу, що про-
являється у: забезпеченні прав та інтересів 
власників активів, які арештовані шляхом 
збереження їх вартості; забезпеченні пу-
блічного антикорупційного та фінансового 
інтересу держави шляхом ліквідації джерел 
фінансування злочинної діяльності в еконо-
мічних відносинах; недопущення вільного 
обігу кримінальних активів, отримання від 
них прибутків тощо [6, с. 167].
Щодо такої функції АРМА як формуван-

ня та ведення Єдиного державного реєстру 
активів, на які накладено арешт у криміналь-
ному провадженні, то відповідно до Поло-
ження про Єдиний державний реєстр акти-
вів, на які накладено арешт у кримінальному 
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провадженні Реєстр утворений та ведеться з 
метою:

1) систематизації відомостей про застосу-
вання арешту активів як заходу забезпечен-
ня кримінального провадження чи цивіль-
ного судочинства в єдиній електронній базі 
даних;

2) забезпечення органів прокуратури, до-
судового розслідування та АРМА актуальною 
інформацією про активи, на які накладено 
арешт у кримінальному провадженні чи у 
справі про визнання необґрунтованими ак-
тивів та їх стягнення в дохід держави;

3) прозорості діяльності АРМА з управ-
ління активами, переданими АРМА для здій-
снення визначених законодавством заходів з 
управління ними. 
Таким чином, під функціями Національ-

ного агентства у сфері виявлення та розшуку 
активів слід розуміти основні напрямки його 
діяльності, які обумовлені його спеціальним 
статусом в системі центральних органів ви-
конавчої влади, особливим призначенням і 
співвідносяться із завданнями системи анти-
корупційних органів. 
Зважаючи на спеціальний статус та при-

значення Національного агентства України 
з питань виявлення, розшуку та управління 
активами, одержаними від корупційних та 
інших злочинів, його функції доповнюють 
повноваження інших антикорупційних орга-
нів у сфері протидії корупції.
Основними функціями Національно-

го агентства України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержа-
ними від корупційних та інших злочинів, є 
здійснення заходів з виявлення, розшуку, 
проведення оцінки активів за зверненням 
слідчого, детектива, прокурора, суду (слід-
чого судді); організація здійснення заходів, 
пов’язаних з проведенням оцінки, веденням 
обліку та управлінням активами; формуван-
ня та ведення Єдиного державного реєстру 
активів, на які накладено арешт у криміналь-
ному провадженні.

Література
1. Буяджи Г. Історія формування та пе-

редумови виникнення Національного агент-

ства України з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, одержаними від 
корупційних та інших злочинів. Підприєм-
ництво, господарство і право. 2018. № 3. С. 
143-147.

2. Соколов А.В. Функції органів вико-
навчої влади та їх особливості як постачаль-
ника державних послуг. URL: http://www.
dy.nayka.com.ua/?op=1&z=900

3. Рибалка Н. О. Мета, завдання та 
функції управління органами прокуратури 
України. Зовнішня торгівля: економіка, фінан-
си, право. 2013. № 2. С. 211-215. URL: http://
nbuv.gov.ua/UJRN/uazt_2013_2_34

4. Гречанюк Р.В. Концептуальні засади 
адміністративної діяльності спеціалізованих 
антикорупційних органів України: дис. … 
докт. юрид. наук: 12.00.07. Тернопіль, 2020.

5. Потьомкін А. Ентропія АРМА: реа-
лізація. Юридична газета online. URL: https://
yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/
entropiya-arma-realizaciya.html

6. Давидюк А.М. Правове забезпечення 
публічного адміністрування у сфері виявлен-
ня, розшуку та управління активами, одер-
жаними від корупційних та інших злочинів: 
дис. … канд.. юрид. наук: 12.00.03. Терно-
піль, 2020.

ON THE ISSUE OF THE FUNCTIONS 
OF THE NATIONAL AGENCY OF 

UKRAINE FOR FINDING, TRACING AND 
MANAGEMENT OF ASSETS DERIVED 

FROM CORRUPTION AND OTHER 
CRIMES

The article is devoted to the research of the 
functions of the National Agency of Ukraine for 
Finding, Tracing and Management of Assets 
Derived from Corruption and Other Crimes. 
The concept of ARMA functions is defi ned, 
their types are characterized. When writing the 
article, the author analyzed the provisions of 
the Law of Ukraine «On the National Agency of 
Ukraine for Finding, Tracing and Management 
of Assets Derived from Corruption and Other 
Crimes» and special scientifi c literature.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÈÒßÃÍÅÍÍß ÄÎ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÍÅÏÎÂÀÃÓ ÄÎ ÑÓÄÓ Â 

ÎÊÐÅÌÈÕ ÊÐÀ¯ÍÀÕ ÑÂ²ÒÓ

У статті розглянуто особливості притяг-
нення до відповідальності за неповагу до суду 
в окремих країнах світу (Великобританія, Ка-
нада, Ірландія, Нова Зеландія, Індія, Бельгії). 
З’ясовано, що притягнення до відповідальнос-
ті за прояв неповаги до суду у світі викорис-
товується як спосіб, яким система правосуддя 
захищає безперебійний перебіг судового процесу 
і здійснення правосуддя, невтручання у судо-
вий процес шляхом незаконного оприлюднення 
інформації про процес.
Виокремлено два види відповідальності 

за прояв неповаги до суду: цивільну та кри-
мінальну відповідальність. Цивільна відпові-
дальність здебільшого настає на невиконан-
ня розпоряджень судді чи суду, кримінальна 
відповідальність настає за всі інші діяння, 
що можна кваліфікувати як неповагу до суду 
особи. Метою притягнення до цивільної від-
повідальності є примушення до виконання 
розпорядження судді чи рішення суду, до кри-
мінальної відповідальності – відстоювання 
авторитету судів.
Проаналізовано порядок притягнення до 

відповідальності за неповагу до суду та вста-
новлено, що цей процес здійснюється за на-
явності мінімальних вимог для забезпечення 
справедливого судового розгляду, при цьому із 
забезпеченням реалізації прав особи, що при-
тягається до відповідальності.
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Акцентовано на тому, що в різних кра-
їнах світу суди при вирішенні питання про 
притягнення до відповідальності за неповагу 
до суду здійснюють не захист гідності суду від 
образи чи заподіяння шкоди, а захист та від-
стоювання прав учасників судового процесу, 
щоб здійснення правосуддя не було спотворене 
чи упереджене.
Ключові слова: неповага до суду, здійснен-

ня правосуддя, відповідальність, суди, порядок 
притягнення до відповідальності.

Постановка проблеми
Притягнення особи до відповідальності за 

вчинення правопорушення за прояв непова-
ги до суду є важливим елементом підтриман-
ня верховенства права в демократичній дер-
жаві. На жаль, в Україні низька правова куль-
тура громадян, розуміння значення суду та 
його важливості у забезпеченні верховенства 
права. Правовий нігілізм, що існує в нашій 
державі, породжується десятиліттями зневіри 
людей у законі, праві, державі, а також упев-
неності у тому, що краще вже не буде, створює 
деформацію правової свідомості українського 
суспільства [1, c. 202]. Це, зі свого боку, зумов-
лює негативний стан поваги до суду та суд-
дів, що проявляється у різних діях, зокрема: 
поява у суді у нетверезому стані, нецензурне 
висловлювання до судді чи учасників судово-
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го процесу у залі судового засідання, переби-
вання судді та коментування в голос судового 
процесу, фізичне перешкоджання ведення су-
дових засідань, словесні образи судді як про-
фесійної особи [2; 3; 4].
Водночас у світі неповага до суду викорис-

товується як спосіб, яким система правосуддя 
захищає безперебійний перебіг судового про-
цесу і здійснення правосуддя. Притягнення 
до відповідальності за неповагу до суду ви-
користовують для захисту діяльності суду та 
для запобігання втручання в судовий процес 
шляхом незаконного оприлюднення інфор-
мації про процес чи порушення роботи суду 
під час засідань.

Стан дослідження проблеми
Окремі аспекти порядку притягнення до 

відповідальності за прояв неповаги до суду 
в різних країнах світу розглянуті в працях 
Ю.В. Калашник «Зарубіжний досвід юридич-
ної відповідальності за прояв неповаги до суду 
та шляхи його запозичення для України» [5], 
Л.А. Остафійчук «Юридична відповідальність 
за неповагу до суду» [6], Н.Т. Коновалової «За-
рубіжний досвід законодавчого врегулюван-
ня юридичної відповідальності за неповагу 
до суду (судді) [7], у яких здебільшого йдеться 
про законодавче врегулювання юридичної 
відповідальності за неповагу до суду в різних 
країнах світу. Утім, у науковій літературі і досі 
відсутнє комплексне дослідження, яке б міс-
тило ключові та визначальні положення, на 
яких має ґрунтуватися порядок притягнення 
особи до відповідальності за неповагу до суду. 
Тому в межах представленого дослідження 
пропонуємо з’ясувати основні особливості 
притягнення до відповідальності за неповагу 
до суду в різних країнах світу.

Мета і завдання дослідження
Метою  статті є розкриття особливостей 

притягнення до відповідальності за неповагу 
до суду в різних країнах світу.

Новизною дослідження є те, що удоско-
налення адміністративної відповідальності за 
неповагу до суду є важливим для України як 
правової держави, держави, де люди мають 
безперешкодний доступ до незалежної, не-
упередженої та компетентної судової системи, 

де суд  вирішує справи відповідно до верхо-
венства права, де існує довіра громадськості 
до авторитету судової системи та повага до 
неї. Тому виникає нагальна потреба у прове-
денні ґрунтовного дослідження всіх аспектів 
притягнення до відповідальності за неповагу 
до суду в різних країнах світу, а особливо по-
рядку притягнення до такої відповідальності.

Виклад основного матеріалу
Притягнення особи до відповідальності за 

неповагу до суду походить із законодавства та 
практики Великобританії, де непокора судо-
вим розпорядженням розцінювалася як непо-
вага до самого короля [8].
У багатьох державах не існує законодавчо-

го визначення поняття «неповага до суду». Це 
пов’язано з тим, що правовідносини постійно 
змінюються, а тому неможливо передбачити 
всі діяння, які можна кваліфікувати як прояв 
такої неповаги.
Загальноприйнято під неповагою до суду 

розуміти будь-яку поведінку, яка заважає 
здійсненню правосуддя. Неповага до суду 
охоплює різноманітну поведінку, яку можна 
поділити на такі категорії: 1) неповага до суд-
ді, що відбувається у судовій залі чи в примі-
щенні суду (погана поведінка в суді, переби-
вання судді, коментування процесу, фотогра-
фування в залі суду, образа судді, скандаліза-
ція суду (поведінка, яка зневажає суддів або 
суд, щоб підірвати довіру громадськості до 
здійснення правосуддя); 2) неповага до суду, 
що виражається у недотриманні судових 
розпоряджень (відмова виконувати розпо-
рядження суду або дане суду зобов’язання); 
3) неповага до суду, що виражається у фор-
мі порушення службових обов’язків особою, 
пов’язаної із судовим провадженням (юрист, 
свідок, присяжний). Така неповага має міс-
це, коли особи, які мають особливі обов’язки 
перед судом чи відіграють особливу роль 
у судовому розгляді, не виконують свої 
обов’язки перед судом; 4) неповага до суду, 
що пов’язана із зловживанням процесом 
(підготовка та подання судових документів у 
цілях, які є оманливими, нечесними або яки-
мось іншим чином неналежними). У деяких 
країнах (зокрема, Австралія, Канада) відмова 
з’явитися до суду за судовою повісткою, дати 
свідчення, виконати зобов’язання присяжно-
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го або надати певну інформацію може стано-
вити також неповагу до суду.
Останнім часом до діянь, що свідчать про 

неповагу до суду, також стали відносити пу-
блікації і публічні виступи. Зростання вико-
ристання Інтернету та соціальних мереж при-
звело до нових викликів системі правосуддя. 
Сьогодні медіа є частиною повсякденного 
життя, а висвітлення інформації про події в 
суспільстві зросло через доступність такої ін-
формації. Тому в багатьох країнах публікація, 
заява чи давання інтерв’ю у справі під час су-
дового розгляду є неприпустимі. Неповагою 
до суду в багатьох країнах світу (Нова Зелан-
дія, Австралія, Індія, Ірландія) може бути ви-
знана публікація, яка містить правдиву інфор-
мацію про справу чи судовий процес, але опу-
блікована до ухвалення рішення судом; пу-
блікація упереджених матеріалів у справі, що 
знаходиться на розгляді в суді; публікація, яка 
містить необґрунтовані звинувачення щодо 
судової влади; публікація, що містить інфор-
мацію про обвинуваченого, яка може вплину-
ти на присяжних. Утім, справедлива критика 
судового рішення після його проголошення, 
а також зневажливий коментар щодо судді як 
індивідуальності, а не посадової особи не вва-
жається неповагою до суду.
Правове регулювання неповаги до суду 

різниться між державами: в окремих держа-
вах про неповагу до суду йдеться в Консти-
туції (Індія), в інших випадках врегульовано 
судовою практикою (Канада, Австралія, Ір-
ландія, Великобританія), спеціальними зако-
нами про неповагу до суду (Великобританія, 
Нова Зеландія, Індія) або іншими законами, 
де частково йдеться про неповагу до суду (Ка-
нада, Австралія).
Аналіз судової практики та законів різних 

держав щодо неповаги до суду дає нам мож-
ливість виділити два види відповідальності, 
до яких особу може бути притягнуто за вчи-
нення діянь, які будуть свідчити про проявле-
ну неповагу до суду: цивільна та кримінальна 
відповідальність. Відмінність між цивільною 
і кримінальною відповідальності полягає в 
тому, що метою застосування цивільної від-
повідальності є не покарання особи, а при-
мушення її до виконання рішення суду. Під 
час притягнення особи до цивільної відпові-
дальності суд прагне перевиховати особу та 

примусити її зробити те, що особа не хотіла 
зробити, тобто це примус до виконання в май-
бутньому раніше порушеного обов’язкового 
судового розпорядження. Метою криміналь-
ної відповідальності є покарання особи та від-
стоювання авторитету судів, тобто покарання 
за порушення судового розпорядження, яким 
заборонено вчиняти певні дії або утриматися 
від їх вчинення.
До цивільної відповідальності притягуєть-

ся особа, яка вчинила діяння, що свідчать про 
невиконання рішень суду. До того ж притяг-
нення до цієї відповідальності має місце і тоді, 
коли особа не лише відмовляється виконува-
ти рішення суду, але і відкрито заявляє про 
відмову у виконанні інших рішень у майбут-
ньому. Найчастіше цивільна відповідальність 
за неповагу до суду настає за невиконання 
судового розпорядження і використовується 
для примусу сторони до вчинення дії. Напри-
клад, відповідно до правила 70 Федеральних 
правил цивільного судочинства сторону, яка 
не виконає певні дії відповідно до рішення 
суду, можна звинуватити у н еповазі до  суду 
[9]. Водночас суди Ірландії наділені правом 
тримати особу під вартою за неповагу до суду 
на невизначений строк, допоки особа не по-
годиться виконувати рішення суду [10].
До кримінальної відповідальності за непо-

вагу до суду притягається особа, яка  вчинила 
діяння, що вказує на свідоме бажання зірвати 
судовий процес, на створення скандалу в суді, 
на поширення неправдивих заяв щодо суду 
чи судді, на публікацію упереджених матеріа-
лів у справі, яка розглядається в суді. Напри-
клад, у рішенні Роберсон і Гоф (Шотландія) 
суд визначив, що неповага до суду є поведін-
кою, яка «означає умисну непокору або не-
повагу до суду, або навмисне оскарження чи 
протидію авторитету суду або верховенству 
самого права. Саме така поведінка загрожує 
здійсненню правосуддю, що вимагає покаран-
ня з публічної точки зору» [11].
Неповага до суду, яка визнається злочи-

ном, є єдиним кримінальним правопорушен-
ням у Канаді, який є винятком із загального 
принципу, згідно з яким усі кримінальні зло-
чини викладені у  Кримінальному кодексі. 
Зокрема, у розділі 9 Кримінального кодексу 
Канади скасовані всі  правопорушення, ство-
рені загальним правом, окрім  повноваження 
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суду застосовувати покарання за неповагу до 
суду: «… жодне положення в цьому розділі не 
зачіпає повноваження чи юрисдикцію суду 
для призначення покарання за неповагу до 
суду» [12].
Як правило, у державах, де на законодав-

чому рівні врегульовано неповагу до суду, 
чітко визначено, які діяння є неповагою до 
суду, за які правопорушення особа може бути 
притягнута до кримінальної чи цивільної від-
повідальності, а також коло осіб, котрі можуть 
бути суб’єктами неповаги до суду, процедуру 
розгляду справи та притягнення до відпові-
дальності. 
У Великобританії судді мають широкі по-

вноваження щодо розгляду справ відносно 
осіб, які здійснили прояв неповаги до суду. 
Тут існують мінімальні вимоги для забезпе-
чення справедливого судового розгляду: суд 
надає інформацію про дію, що є проявом не-
поваги до суду і пояснює, що зроблено не-
правильно для особи, відносно якої відбува-
тиметься ухвалення рішення про неповагу до 
суду; суд надає можливість ознайомитись із 
наявними засобами захисту (висловити свою 
думку та звернутися за юридичною порадою); 
суд надає можливість особі вибачитися за свої 
дії. Розгляд справи проводиться в день вчи-
нення прояву неповаги до суду або наступно-
го дня [13].
Притягнення особи до відповідальності за 

вчинення неповаги до суду в Австралії перед-
бачає дотримання певної процедури суддями, 
яка складається з чотирьох правил: 1) визна-
ння особи винною у вчиненні правопору-
шення; 2) представлення особи перед судом; 
3) інформування сторін у справі; 4) надання 
дозволу суду ухвалити рішення про взяття 
особи під варту чи її звільнення в очікуванні 
пред’явлення обвинувачення за неповагу до 
суду, що може передбачати заставу. Суддя, 
який вважає, що особа, винна у неповазі до 
суду, може усно покарати правопорушника 
або видати ордер на арешт та тримання під 
вартою, допоки особа не буде доставлена до 
суду для відповіді на обвинувачення. Суддя, 
який головував у відповідному провадженні, 
не може бути зобов’язаний давати свідчення 
у провадженні за прояв неповаги до суду, а 
офіційна стенограма або офіційний аудіо- або 
відеозапис провадже ння у суді може бути до-

пустимим доказом [14]. У Канаді суд не може 
притягнути до відповідальності особу, допоки 
не буде встановлено, що її поведінка серйоз-
но заважала чи перешкоджала здійсненню 
правосуддя або спричинила серйозний ризик 
втручання або перешкоджанню здійсненню 
правосуддя [15].
Притягнення особи до відповідальності за 

неповагу до суду в Ірландії здійснюється за до-
тримання таких умов: 1) справа про вчинення 
будь-якої дії, що вказує на неповагу до суду під 
час судового процесу, розглядається суддею у 
найкоротший строк; 2) справа про вчинення 
неповаги стосовно судді особисто (вислови 
проти судді) розглядається іншим суддею; 
3) суддя вправі затримати особу і утримувати 
її під вартою не більше доби; 4) особа повинна 
бути поінформована про час та дату слухання 
справи про неповагу до суду, що проводить-
ся у найкоротший строк з моменту вчинення 
правопорушення; 5) особі, що вчинила непо-
вагу до суду, надається можливість захистити 
себе або отримати юридичне представництво, 
включаючи юридичну допомогу; 6) якщо не-
повага до суду виражалася у висловах проти 
судді, суддя не викликається як свідок, а до 
матеріалів справи долучається копія цифро-
вого аудіозапису судового процесу, де сталося 
правопорушення [16].
У Новій Зеландії, якщо суддя чи інший 

працівник суду вважає, що будь-яка особа 
умисно порушує поведінку у залі судового 
засідання або умисно і без законних підстав, 
не підкоряється будь-якому розпорядженню 
судді чи іншого працівника суду під час слу-
хання справи, то суддя чи інший працівник 
суду може вчинит и одну або декілька з таких 
дій: видалити особу із зали засідання та по-
становити, щоб цю особу взяли під варту. Під 
час тримання під вартою, особі, що обвинува-
чується у порушенні громадського порядку, 
буде надана можливість отримати юридич-
ну допомогу, а також можливість вибачити-
ся перед судом. До того, як буде оголошено 
час і місце розгляду справи, суддя чи інший 
працівник суду повинен розглянути питання 
тримання під вартою і якщо слід призначити 
додаткове покарання, то такий суддя чи ін-
ший працівник повинен надати особі письмо-
ву заяву, у якій буде описано діяння, за яке 
особу хочуть притягнути до відповідальності 
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за неповагу до суду. Якщо неповага до суду 
була зафіксована суддею, то такий суддя пови-
нен розглянути питання про наявність обста-
вин передачі справи на розгляд іншому судді. 
Розгляд справи з моменту вчинення дії, що 
свідчить про неповагу до суду, розпочинаєть-
ся протягом 7 днів [17].
У Бельгії не передбачено жодних кон-

кретних санкцій за «неповагу до суду». Однак 
в окремих випадках, якщо під час судового 
засідання особа веде себе особливо агресив-
но і обр азливо чіпляється до судді чи інших 
учасників засідання, перебиває чи здійснює 
інші дії, що перешкоджають здійсненню про-
цесу, суддя, кваліфікувавши ці дії як неповагу 
до суду, має право відразу скласти протокол, 
заслухати обвинуваченого і свідків та негайно 
призначати покарання у вигляді штрафу, що 
передбачено законом [18].
В Індії у статті 10 Закону «Про неповагу 

до суду» (1971 р.) вищі суди уповноважені 
притягати до відповідальності за неповагу до 
суду підпорядкованих судів. У статті 15 цього 
закону вказано, що навіть у разі прояву непо-
ваги до суду, за яку передбачено криміналь-
ну відповідальність, провадження у справі 
про неповагу має розпочатися вищим судом 
за поданням, поданим підпорядкованим су-
дом або за клопотанням генерального адво-
ката (юридичний радник уряду штату). Осо-
бливістю притягнення до цивільної відпові-
дальності за вчинення неповаги до суду в Ін-
дії є те, що якщо суд вважає, що застосування 
штрафу, як міри цивільної відповідальності, 
не досягне мети правосуддя і що необхідно 
застосувати покарання у виді позбавлення 
волі, то може бути застосовано таке позбав-
лення волі на строк, що не перевищує шести 
місяців [19].
Таким чином, притягнення до відпові-

дальності за прояв неповаги до суду у світі 
використовується як спосіб, яким система 
правосуддя захищає безперебійний перебіг 
судового процесу і здійснення правосуддя, 
невтручання у судовий процес шляхом неза-
конного оприлюднення інформації про про-
цес.
У світі розрізняють два види відповідаль-

ності за прояв неповаги до суду: цивільну та 
кримінальну відповідальність. При цьому 
цивільна відповідальність здебільшого на-

стає за невиконання розпоряджень чи роз-
поряджень судді чи суду, кримінальна від-
повідальність настає за всі інші діяння, що 
можна кваліфікувати як неповагу до суду 
особи. Метою притягнення до цивільної від-
повідальності є примушення до виконання 
розпорядження судді чи рішення суду, до 
кримінальної відповідальності – відстоюван-
ня авторитету судів.
Суд при вирішенні питання про притяг-

нення до відповідальності за неповагу до суду, 
здійснює не захист гідності суду від образи чи 
заподіяння шкоди, а захист та відстоювання 
прав учасників судового процесу, щоб здій-
снення правосуддя не було спотворене чи 
упереджене.
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FEATURES OF CONTEMPT PROCEEDINGS 

IN SELECTED COUNTRIES OF THE 
WORLD

The article deals with features of contempt 
proceedings in selected countries of the world 
(Australia, Canada, Great Britain, Ireland, New 
Zealand, India, Belgium). It has been found that 
the world’s contempt of court proceedings are 
used as a means by which the justice system pro-
tects the smooth running of the judicial process 
and justice, the non-interference in the judicial 
process through the illegal disclosure of informa-
tion about the proceedings.

There are two types of liability for contempt 
of court: civil and criminal. Civil liability is usually 
incurred for failure to comply with the orders or 
orders of a judge or a court, criminal liability is in-
curred for all other acts, which can be qualifi ed as 
contempt of court. The purpose of civil proceed-
ings is to compel compliance with a judge’s order 
or a court’s decision, and criminal responsibility is 
to uphold the authority of the courts.

An analysis is made of the procedure for 
holding persons responsible for contempt of 
court and it was established that the procedure 
is carried out based on the minimum require-
ments for ensuring a fair trial while ensuring the 
exercise of the rights of the individual, subject to 
prosecution.

Emphasis is placed on the fact that courts 
around the world do not protect the dignity of 
the court against injury or injury when holding 
contempt of court, but rather protect and uphold 
the rights of participants in the proceedings so 
that justice is not distorted or biased.

Keywords: Contempt of Court, Justice, Accountabil-
ity, Courts, Prosecution.
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ÀÑÏÅÊÒÈ

Досліджено термінологію КПК України 
щодо позначення діяльності по збиранню 
доказів. Проаналізовано зміст таких термінів 
як: збирання, виявлення, отримання, подан-
ня доказів. Відмічено, що має місце одночас-
не або невідповідне за змістом використання 
законодавцем понять, що стосуються одного 
і того ж елементу доказування – збирання 
доказів. Відмічено, що це не сприяє правильно-
му розумінню суб’єктами доказування харак-
теру та способів дій по формуванню доказової 
бази, що знижує їх ефективність.
Ключові слова: кримінальне проваджен-

ня; доказування; збирання доказів; виявлення 
доказів; отримання доказів; подання доказів.
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ня формування єдиного понятійного апара-
ту, який би однаково тлумачився та застосо-
вувався як у сфері кримінального процесу, 
так і криміналістики. Його належне опрацю-
вання у правозастосовній діяльності, зокрема 
діяльності з доказування, є запорукою швид-
кого, повного та неупередженого розсліду-
вання та судового розгляду та правильного 
застосування Закону.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання доказування, враховуючи їх ак-
туальність та значення для розвитку науки 
кримінального процесу та криміналістики, 
завжди були актуальним предметом науко-
вих досліджень. У юридичній літературі як 
на рівні монографій [1], навчальних видан-
нях [2, 3], так і статей [13, 14] досліджували-
ся питання змісту діяльності із доказування, 
проблемам збирання та перевірки, поняття 
та видів доказів, критеріїв їх належності, до-
стовірності, допустимості, тощо. Окрему ува-
гу як щодо доказування, так і в цілому щодо 
судочинства привертали питання терміноло-
гії кримінального процесу [6, 13]. Отримані 
результати сприяли удосконаленню регла-
ментації в новому КПК України криміналь-
ної процесуальної діяльності в цілому, зокре-
ма і діяльності з доказування. 
І хоча доказування у кримінальному про-

вадженні в цілому віднайшло своє належне 
закріплення в КПК України, проте, це не 
свідчить, що зараз відсутня потреба подаль-
шого його дослідження та удосконалення. Як 

Постановка проблеми
Ефективність доказування під час кримі-

нального провадження безпосередньо зале-
жить від правильного розуміння та належ-
ного застосування органами розслідування, 
прокуратури та судом положень КПК Укра-
їни, а також врахування ними рекомендацій 
криміналістики щодо технічних засобів зби-
рання доказів, тактики проведення окремих 
слідчих дій та дотримання положень кримі-
налістичної методики. Але в обох випадах 
значення має якість тієї термінології, яка ви-
користана при формулюванні кримінальних 
процесуальних норм або при опрацюванні 
криміналістичних рекомендацій. Адже не-
доліки законодавчої техніки доволі часто є 
причиною правових колізій або недостатньо 
ефективної реалізації норм кримінального 
процесуального права. Це актуалізує питан-
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вказують фахівці, «це не означає, що всі на-
явні проблеми цілком вже вирішені» [1, с. 3]. 
Зокрема, недостатньо повно проаналізовано 
понятійний апарат КПК України при форму-
люванні статей, якими врегульована кримі-
нальна процесуальна діяльність із збирання 
доказів, а також який використовується для 
опрацювання криміналістичних рекоменда-
ції. Принаймні мова йде про потребу його 
уніфікації, уточнення змісту окремих понять 
та формування взаємопов’язаної та взаємно 
узгодженої їх системи.

Метою статті є уточнення системи та 
змісту понять (термінів) КПК України щодо 
позначення діяльності по збиранню доказів.

Наукова новизна дослідження полягає 
в розкритті змісту та формування терміноло-
гічної системи, яка описує діяльність по зби-
ранню доказів, для їх використання в кримі-
нальному процесі та криміналістиці.

Виклад основного матеріалу
Реалізація положень КПК України від-

бувається через застосування в повсякденній 
діяльності дізнавчаів, слідчих, прокурорів, 
суддів його приписів, якими визначено поря-
док кримінального провадження, зокрема, 
збирання доказів. Однією з умов належного 
сприйняття, усвідомлення та реалізації ними 
приписів КПК України є дотримання зако-
нодавцем вимог нормопроектної техніки. 
Проте, розуміння та тлумачення криміналь-
них процесуальних норм правозастосувачем 
може не збігатися із «духом» та «буквою» За-
кону, а навіть істотно відрізнятися чи навіть 
суперечити їм. І причиною цього може бути 
неоднозначність термінів, які відтворюють 
зміст норми права в статті закону.
Так, аналіз тексту КПК України засвід-

чує, що стосовно діяльності по збиранню до-
казів законодавець одночасно використовує 
різні поняття іноді схожі за змістом та зна-
ченням. Зокрема, у ньому вжито н е тільки 
термін «збирання доказів», який більшість 
процесуалістів та криміналістів вважають ба-
зовим щодо позначення діяльності по вклю-
ченню фактичних даних у процес доказуван-
ня [2, с. 195; 3, с. 267]. Також використано 
інші поняття, які позначають у КПК України 

подібні дії суб’єктів доказування: виявлення, 
отримання (одержання), здобуття, подання 
(надання), фіксація доказів (ст. ст. 5, 9, 14, 
15, 17, 20, 22, 42, 64-1, 84, 86, 87, ч. 2 ст. 91, 
93, 104, 223, ч. 5 ст. 223, 242, ч. 1 ст. 234, ч. 1 
ст. 237, ч. 3 ст. 271, 386, 474) 
В цьому контексті звернемо увагу на ви-

моги до використання понять при підготовці 
текстів нормативно-правових актів, зокрема 
це: точність термінології; відповідність ви-
значення термінів змісту, який у нього вкла-
дають літературознавці, вчені та юристи; 
різні слова не можуть вживатися для визна-
чення одного поняття, а одне і те ж слово 
не може вживатися для визначення різних 
понять, вживання синонімів не допускаєть-
ся [4; 5]. У свою чергу в науковці вказують, 
що при формулюванні юридичних норм ви-
користовуються три види термінів: загаль-
новживані, спеціальні технічні та спеціальні 
юридичні, де використання загальновжива-
них слів в законі можливе тільки в тому зна-
ченні, яке вони мають в літературній мові [6, 
с. 24]. Тому погодимося з думкою, що недо-
тримання цих вимог призводить до того, що 
вираження одного і того ж поняття (думки) 
різними мовними засобами ускладнює їх 
сприйняття, і якщо правозастосувач бачить 
в законі різні знакові сигнали–терміни, то і 
намагатися діяти він буде теж по-різному 
[6, с. 35]. Отже, створюючи термінологічну 
модель, яка описує діяльність по збиранню 
доказів, слід дотримуватися вимог до підго-
товки текстів нормативно-правових актів. 
Це забезпечує створення ефективного засобу 
правового регулювання. 
Аналіз тексту КПК України щодо позна-

чення діяльності із збирання доказів свід-
чить, що у ньому використано загальновжи-
вані слова (збирання, виявлення, отриман-
ня, одержання, подання), застосування яких 
«можливе тільки в тому значенні, яке вони 
мають в літературній мові». Вживання ж 
спеціально юридичних, зокрема криміналіс-
тичних термінів (приміром, ідентифікацій-
не поле, негативні обставини, сигналітична 
фотозйомка, топографічні ознаки письма) у 
КПК України відсутнє. Тому поняття (термі-
ни), які характеризують збирання доказів у 
КПК України, повинні відповідати тому зна-
ченню, яке вони мають в літературній мові, 
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а їх зміст має бути уніфікованим по всьому 
його тексту. Такий підхід забезпечує одна-
кове значення понять (термінів), яке їм нада-
ється вченими-юристами і практиками. 
Розглянемо основні поняття «збирання», 

«виявлення», «отримання», «подання» дока-
зів, як з позицій дотримання законодавцем у 
вимог нормопроектної техніки, так з позиції 
мовознавства та їх значення у сфері кримі-
нального процесу та криміналістики.

 Стосовно слова «збирати», враховуючи 
його значення [7, с. 347], то для дізнавача, 
слідчого, прокурора, спеціаліста «збирання 
доказів» означає вчинення ними в передба-
ченому КПК України порядку процесуаль-
них дій з пошуку, виявлення та отримання 
із різних джерел (з різних місць і від різних 
осіб) та відбору з-поміж загального числа ін-
ших фактичних даних саме тих, які є належ-
ними до справи, зосередження та складання 
їх одне до одного, частину до частини в одно-
му місці (кримінальній справі), нагромаджу-
ючи їх (формування сукупності доказів), доки 
не з’явиться можливість всебічно, повно і не-
упереджено встановити всі обставини, які 
підлягають доказуванню у кримінальному 
провадженні. Зокрема у рішеннях Європей-
ського суду з прав людини (далі – Суд) понят-
тя «збирання» використано як характеристи-
ка етапу доказування, а саме як процесу фор-
мування сукупності допустимих та достатніх 
доказів для підтвердження певних обставин. 
Так, у справах «Зякун проти України» (п. 
42), «Коробов проти України» (п. 82), «Шия-
нов проти України» (п. 24) [8; 9 10] збирання 
доказів Судом пов’язується із встановленням 
фактів справи та винних осіб, тобто предме-
том доказування, а саме поняття «збирання» 
означає окремий його етап. 
З приводу значення слова «виявляти» 

(виявити, виявлять) [7, с. 122], то воно по-
винно використовуватися при позначенні 
результату пошуку чи дослідження, внаслі-
док яких певний об’єкт (предмет або явище) 
стає явним та доступним для вивчення і по-
дальшого використання. Саме в такому кон-
тексті воно переважно і вживається у проце-
суальній та криміналістичні науці [3, с. 113]. 
Так, стосовно доказів, то їх виявлення слід 
розглядати як певний етап збирання – його 
результат, коли дізнавач, слідчий, прокурор, 

спеціаліст виявляють якісь речі чи докумен-
ти, наприклад, під час огляду, але доказами 
вони стануть лише у разі, якщо матимуть зна-
чення для кримінального провадження, та 
докладного описання у протоколі (ст. 85, п. 2 
ч. 3 ст. 104, ч. 5 ст. 237). Тобто виявлення – це 
ще не кінцева дія в роботі із доказами. Адже 
фактичні дані спершу слід виявити (шукаю-
чи, знаходити та зробити явним), а вже по-
тім зафіксувати. І лише у такий спосіб вони 
отримують властивості доказу. Так, вказуєть-
ся, що термін «збирання» є тотожним тер-
міну «формування» доказів, адже і у першо-
му, і в другому випадку докази виявляються 
і фіксуються процесуальними засобами [1, 
с. 50]. Зокрема обшук та огляд проводяться з 
метою виявлення та фіксації відомостей про 
обставини вчинення кримінального право-
порушення (ст. ст. 234, 237 КПК України). 
Стосовно слова «отримувати» [7, с. 659, 

690], то в КПК України воно переважно вжи-
вається щодо дій, пов’язаних із тим, що від 
одного суб’єкта кримінального провадження 
за допомогою певних дій щось переходить 
до іншого, тобто в значенні «брати, прийма-
ти те,  що надсилається, надається, вручаєть-
ся і т. ін.». Наприклад, це поняття в КПК 
України стосується таких випадків як: «не-
своєчасне одержання повістки» (ст. 138), «суд 
після одержання клопотання» (ст. 187). Од-
нак, у деяких випадках законодавець понят-
тя «отримати», «збирати» використовує як 
синоніми, наприклад, у ст. 223 КПК. Вважа-
ємо, що така синонімічність не є доцільною, 
адже вони мають різне значення, а тому в 
КПК України їх слід розрізняти. Наприклад, 
як це має місце у ч. 2, 3 ст. 93 КПК Украї-
ни, де слідчі (розшукові) дії, витребування та 
отримання речей, документів – це все спосо-
би (шляхи) збирання доказів. Інші науковці 
витребування та отримання доказів також 
визнають окремими, рівноцінними способа-
ми їх збирання [14, с. 136]. Використання по-
няття «отримання» щодо доказів саме як спо-
собу їх здобуття можна віднайти і в рішеннях 
Європейського суду з прав людини («Жу-
ковський проти України» (п. 40) [11], «А. В. 
проти України» (п. 66) [12]). Їх аналіз вказує, 
що поняття «отримання» пов’язується саме із 
способом включення доказів до справи, а не 
характеризує його як таке, що охоплює ді-
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яльність з виявлення, фіксації, витребування 
та отримання, закріплення і збереження до-
казів. Виходячи з такого розуміння поняття 
«отримання», пропозиція Р. В. Малюги, що 
його використання є більш прийнятним для 
позначення етапу доказування, ніж термі-
нів «збирання» та «формування» доказів [13, 
с. 283], є недостатньо обґрунтованою. 
Щодо поняття «подання» (подавати) [8, с. 

820–821], то у тексті КПК України «подання 
доказів» або «подавати докази» слід розуміти 
як дії сторін стосовно вже наявних у їх розпо-
рядженні доказів (зібраних та зафіксованих), 
які вони дають, передають, підносять, напри-
клад, суду. Цей висновок підтверджується 
текстом ст . 20 КПК України (підозрюваний, 
обвинувачений, виправданий, засуджений 
має право збирати і подавати докази), ст. 22 
КПК України (сторони кримінального про-
вадження мають рівні права на збирання та 
подання до суду речей, документів, інших до-
казів). Тобто законодавець явно розмежовує 
поняття «збирання» та «подання» доказів, 
адже спершу сторони збирають (отримують, 
виявляють) докази, а вже потім подають їх. 

Висновки
Узагальнюючи наведене з приводу по-

нять (термінів) КПК України щодо позна-
чення діяльності по збиранню доказів відмі-
тимо наступне.
Регламентація в КПК України діяльності 

по доказуванню, зокрема, збиранню доказів, 
характеризується певними недоліками тер-
мінології. З метою підвищення її ефектив-
ності існує потреба в уточненні нормативних 
приписів, якими описаний зміст дій по зби-
ранню доказів. 
Збирання доказів є окремою складової 

доказування, завдяки якому відбувається 
формування належної, допустимої, досто-
вірної сукупності доказів та прийняття про-
цесуальних і тактичних рішень під час кри-
мінального провадження. Слід вказати на 
необхідність розмежування та використання 
в тексті КПК України понять «виявлення», 
«отримання», «подання» доказів саме в за-
гальновживаному значенні, що потребу змін 
у тексті його статей.
З метою уніфікації термінології теорії до-

казів, науки кримінального процесу та кри-

міналістики пропонується таке розуміння 
змісту цих понять: 1) збирання доказів – вре-
гульована КПК України діяльність суб’єктів 
доказування, яка здійснюється шляхом про-
ведення передбачених кримінальним про-
цесуальним законодавством дій, які здатні 
забезпечити подання суду належних, досто-
вірних і допустимих доказів; 2) виявлення 
доказів – результат, пошуку (встановлення) 
або дослідження матеріалів (речей, докумен-
тів, тощо), який отримано під час збирання 
доказів суб’єктами доказування; 3) отриман-
ня доказів – спосіб збирання доказів, який 
полягає у прийнятті суб’єктом доказування 
наданих на його вимогу чи переданих йому 
добровільно фізичними чи юридичними осо-
бами доказів; 4) подання доказів – процесу-
альна дія суб’єкта доказування, з передачі 
слідчому, прокурору, слідчому судді, судді 
(суду) доказів.
Перспективними напрямами досліджень 

питань збирання доказів є висвітлення по-
вноти його правової регламентації, як і ре-
гламентації способів та методів, у тому числі 
криміналістичних, його здійснення. Це спри-
ятиме якісному та ефективному правозасто-
суванню, досягненню завдань кримінально-
го провадження, зокрема для охорони прав, 
свобод та законних інтересів учасників кри-
мінального провадження.
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ACTIVITIES FOR COLLECTING 

EVIDENCE IN THE CONCEPTS (TERMS) 
OF THE CPC OF UKRAINE: CRIMINAL 

PROCEDURAL AND CRIMINAL ASPECTS
The subject of the study is a system of 

concepts (terms) used in the text of the CPC 
of Ukraine to denote the activity of collecting 
evidence during criminal proceedings, taking 
into account their application in the areas of 
criminal procedure and criminology.

The research was carried out by: systematic 
analysis of requirements for the preparation 
of regulations; generalization of the text of 
the articles of the CPC of Ukraine in terms of 
identifying concepts (terms) used to denote the 
activity of collecting evidence; clarifying the 
content of certain concepts (terms). The scientifi c 
novelty of the study is to reveal the content 
and formation of a terminological system that 
describes the activities of collecting evidence for 
its further use in the fi eld of criminal procedure 
and criminology.

It is noted that a properly developed 
conceptual apparatus of the criminal process, in 
particular with regard to evidentiary activities, 
is a guarantee of a quick, complete, impartial 
investigation and trial and proper application of 
the Law. It is proved that a separate component 
of evidence, due to which the formation of a 
proper, admissible, reliable set of evidence and 
the adoption of procedural and tactical decisions 
during criminal proceedings is the collection of 
evidence. It is noted that the use by the legislator 
of different concepts that describe the same 
element of evidence - gathering evidence, does 
not contribute to a proper understanding by 
investigators, prosecutors, judges of the nature 
and methods of action to collect evidence, which 
reduces their effectiveness. It is proposed to 
consider as a system of interrelated concepts that 
describe the structure and disclose the content of 
the activity of collecting evidence, a number of 
terms (gathering evidence, identifying evidence, 
obtaining evidence, submission of evidence). In 
order to unify the terminology of the theory 
of evidence, the science of criminal procedure 
and criminology, it is proposed to defi ne the 
concepts of «gathering evidence», «discovery of 
evidence», «obtaining evidence», «submission of 
evidence».

Key words: criminal proceedings; proving; 
gathering evidence; detection of evidence; 
obtaining evidence; submission of evidence.
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ÙÎÄÎ ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÂÈÇÍÀÍÍß ØÒÓ×ÍÎÃÎ 
²ÍÒÅËÅÊÒÓ ÑÓÁ’ªÊÒÎÌ ÏÐÀÂÀ ²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÎ¯ 

ÂËÀÑÍÎÑÒ²

У статті аналізуються правовідносини, 
пов’язані із використанням технологій штуч-
ного інтелекту при створенні об’єктів права 
інтелектуальної власності за цивільним пра-
вом України.
Досліджується можливість визнан-

ня штучного інтелекту суб’єктом права 
інтелектуальної власності враховуючи різні 
типи штучного інтелекту. Зазначається, що 
слід проводити різницю між глибоким навчан-
ням - процесом, в якому штучний інтелект 
може розпізнавати та розуміти інформацію 
та дані, під наглядом або без нагляду людини, 
та алгоритмами загального призначення, не 
здатними до машинного навчання. 
Запропоновано три можливі підходи до 

правового режиму охорони творів, створених 
штучним інтелектом: по-перше, перебування 
за межами охорони авторським правом, як 
і твори народної творчості (фольклор); по-
друге, визнання права авторства за автором 
комп’ютерної програми або нейромережи, що 
створила твір; 3) автором визнається «елек-
трона особа» - програма, яка створила твір. 
Зазначається, що на сьогодні твори, 

створені штучним інтелектом, не є об’єктами 
права інтелектуальної власності. Вони зна-
ходяться у відкритому доступі та їх можна 
використовувати без обмежень. Проте, у май-
бутньому така ситуація не може залиши-
тися, оскільки розвиток технологій вимагає 
подальшого правового врегулювання й захи-
сту прав відповідних суб’єктів. Відсутність 
правової охорони об’єктів, створених штучним 
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інтелектом, перешкоджає комерціалізації 
цього сегменту ринку.
Розкрито питання про правовий статус 

штучного інтелекту, який не може визна-
ватися суб’єктом права, а отже і суб’єктом 
права інтелектуальної власності. Особою, яка 
несе відповідальність за шкоду, спричинену у 
результаті використання технологій штучно-
го інтелекту, є його творець. Відповідальність 
за порушення прав інтелектуальної власності 
внаслідок використання творів, створе-
них з використанням штучного інтелекту, 
покладається на фізичну особу, що сприя-
ла або приймала участь у створенні такого 
твору, або особу, що здійснила використання 
такого твору з порушенням прав та інтересів 
інших осіб.
Ключові слова: штучний інтелект, суб’єкт 

права інтелектуальної власності, об’єкт 
права інтелектуальної власності, патент, 
комп’ютерна програма, відповідальність за 
шкоду, завдану використанням технологій 
штучного інтелекту.

Постановка проблеми
Незважаючи на сучасні тенденції робо-

тизації та поступову заміну в умовах панде-
мії людини роботами на певних процесах, 
які здатні до автоматизації, законодавство 
жодної країни світу не визнає штучний інте-
лект чи роботів суб’єктами права. В сучасних 
умовах локдауну, стрімкого розвитку робо-
тотехніки, залучення машин до операцій 
застосування систем програмування апара-
тури для виконання певних елементарних 
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дій свідчить про актуальність дослідження 
питання про правовий статус штучного ін-
телекту або, так званої, «електронної осо-
би» [1, с.157-161], адже незважаючи на від-
сутність багатьох ознак, властивих людині, 
штучний інтелект поступово замінює деякі 
функції людини (наприклад, комп’ютерний 
зір) і його використання може завдати шко-
ди її цивільним правам та інтересам. 
Тепер, коли штучний інтелект здатний 

писати вірші та твори мистецтва, створюва-
ти 3D-продукти та розробляти винаходи без 
участі людини, виникає занепокоєння щодо 
правового регулювання штучного інтелек-
ту. Оскільки штучний інтелект здатний ство-
рювати твори, які можуть бути розпізнані 
як об’єкти права інтелектуальної власності, 
виникають питання, чи заслуговує штучний 
інтелект на особливий статус суб’єкта пра-
ва інтелектуальної власності. Відповідно до 
цього, чи матиме розробник(и) програмно-
го забезпечення штучного інтелекту право 
на твір, створений цим штучним інтелек-
том? І якщо користувач штучного інтелекту 
постійно вводить нові джерела інформації 
для вивчення штучним інтелектом, що при-
зводить до новоствореного об’єкту права 
інтелектуальної власності, чи матиме корис-
тувач право володіти створеною інтелекту-
альною власністю? [2]

Стан дослідження проблеми
 Проблематика правового регулюван-

ня штучного інтелекту на сьогодні є над-
звичайно актуальною темою дослідження. 
Серед авторів, які висвітлюють зазначену 
тематику, слід зазначити О.А. Баранова, Г. 
Андрощука, В.О. Гончаренко, Т.Г. Каткову, 
О. Кривецького, П.М. Морхат, Ю.М. Сидор-
чука, Є.О. Харитонова, О.І. Харитонову та 
ін. Слід зазначити, що правове регулюван-
ня штучного інтелекту знаходиться на ста-
дії розробки, а тому численні питання щодо 
штучного інтелекту потребують наукового 
дослідження. Особливого значення набу-
ває проблема визначення правового статусу 
штучного інтелекту в сфері права інтелекту-
альної власності у зв’язку із зафіксованими 
випадками використання штучного інтелек-
ту при створенні творів літератури, науки та 
мистецтва.

Мета і завдання дослідження
Метою цього дослідження є визначен-

ня правового статусу штучного інтелекту та 
аналіз можливості визнання його суб’єктом 
права інтелектуальної власності. Завданням 
дослідження є опрацювання цивільного 
законодавства України з питань охорони 
та захисту прав інтелектуальної власності, 
міжнародного законодавства та наукових 
здобутків сучасних вчених для формування 
теоретичних положень і практичних реко-
мендацій, що мають значення для удоскона-
лення режиму об’єктів права інтелектуаль-
ної власності.
Об’єктом дослідження є правовідноси-

ни, пов’язані із використанням технологій 
штучного інтелекту при створенні об’єктів 
права інтелектуальної власності за цивіль-
ним правом України. 
Предметом дослідження є система пра-

вових норм, що регулюють відносини, 
пов’язані із використанням технологій 
штучного інтелекту при створенні об’єктів 
права інтелектуальної власності.

Вик лад основного матеріалу дослі-
дження

На сьогодні для одержання правового 
захисту за законодавством про авторське 
право, твір повинен походити від достат-
ніх навичок, праці та суджень автора. За-
конодавство ставить великий виклик, коли 
намагається визначити, чи використовував 
штучний інтелект ці фактори для створення 
такого твору. Крім того, для видачі патенту 
винахід повинен включати новизну, вина-
хідницький рівень та придатність. Еволюція 
природи штучного інтелекту, побудованого 
для спрощення людських зусиль, пропонує 
нові рішення існуючих проблем, що, як на-
слідок, може призвести до кваліфікації ви-
находів, що патентуються (як, наприклад, 
в арт-проекті AllPriorArt.com відбувається 
генерування патентних заявок та їх описів з 
Патентної бази даних США для упереджен-
ня патентного тролінгу).
Отже, найактуальнішим питанням у 

площині права інтелектуальної власності 
є питання про те, чи здатна комп’ютерна 
програма до творчості або вона лише послі-
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довно виконує певний цикл дій? Насправ-
ді, завдяки розвитку сучасних технологій, 
програмного забезпечення протягом три-
валих років склалася практика застосуван-
ня програмних продуктів для зміни або ре-
дагування фотографічних творів, обробки 
будь-яких зображень у цифровому форматі. 
Зазвичай у таких випадках авторське право 
на обробку визнається за особою, яка цю об-
робку безпосередньо здійснила [3]. 
На початку слід визначитися з поняттям 

«штучного інтелекту» та основними підхода-
ми до його правового регулювання. 
У лютому 2020 року Європейською Ко-

місією було оприлюднено «Білу книгу з 
штучного інтелекту. Європейський підхід 
до досконалості і довіри» (“A White paper on 
Artifi cial Intelligence - A European approach 
to excellence and trust” [4]). У документі за-
значається, що штучний інтелект може при-
носити як користь, зокрема, зробивши про-
дукти та процеси безпечнішими, так може 
завдавати шкоди матеріального (безпека та 
здоров’я людей, включаючи загибель людей, 
пошкодження майна), так і нематеріального 
(втрата приватного життя, обмеження права 
на свободу вираження поглядів, порушення 
права на повагу до честі та гідності людини, 
дискримінація, наприклад, при доступі до 
роботи) характеру, і може стосуватися най-
різноманітніших ризиків.
Завданням законодавця, як вважає Єв-

рокомісія, є мінімізація різних ризиків по-
тенційної шкоди, серед яких найбільш зна-
чимими є: застосування правил, призначе-
них для захисту основних прав та інтересів 
фізичної особи (включаючи особисті дані та 
захист конфіденційності та недискриміна-
цію), а також питання безпеки та відпові-
дальність.
У Концепції розвитку штучного інтелек-

ту в Україні штучний інтелект визначається 
як «організована сукупність інформаційних 
технологій, із застосуванням якої можливо 
виконувати складні комплексні завдання 
шляхом використання системи наукових 
методів досліджень і алгоритмів обробки 
інформації, отриманої або самостійно ство-
реної під час роботи, а також створювати та 
використовувати власні бази знань, моделі 
прийняття рішень, алгоритми роботи з ін-

формацією та визначати способи досягнен-
ня поставлених завдань» [5].
З появою штучного інтелекту та його 

застосуванням у різноманітних сферах ін-
телектуальної діяльності активізувалися на-
укові розробки у зазначеній сфері. Як вва-
жає Ю.О. Сидорчук, за допомогою терміну 
«штучний інтелект» описують інтелектуальні 
можливості комп’ютерів під час прийняття 
ними рішень [6, с.17]. Науковці намагаються 
сформулювати поняття штучного інтелекту. 
Штучний інтелект розуміють як «певну су-
купність програмних і апаратних методів, 
способів і засобів (комп’ютерних програм), 
які реалізують одну або кілька когнітивних 
функцій еквівалентних відповідним когні-
тивним функціям людини» (О.А. Баранов) 
[7, с.18-42], як «штучно створену людиною 
систему, здатну обробляти інформацію, яка 
до неї надходить, пов’язувати її зі знаннями, 
якими вона вже володіє, і відповідно форму-
вати своє уявлення про об’єкти пізнання» 
(Г. Андрощук) [8, с. 85]. 
Також, з точки зору юриспруденції, виді-

ляють три типи штучного інтелекту: 1) вузь-
кий – за якого його застосування здійсню-
ється під впливом обмежень однієї сфери; 
2) загальний – може відповідати чи навіть у 
деяких випадках перевищувати рівень сві-
домості людини; 3) суперінтелект – здатний 
перевершити усе разом взяте людство [9, 
с. 245]. 
Європейська Комісія у квітні 2021 року 

оприлюднила пропозиції до регуляторних 
правил, які мають створити умови для без-
печного та етичного використання штучно-
го інтелекту в інтересах громадян Євросо-
юзу. У Європейському Союзі буде створено 
спеціалізований орган регулювання систем 
штучного інтелекту – European Artifi cial 
Intelligence Board для формування перелі-
ків продуктів з високим ступенем ризику та 
контролю за використанням ризикованих 
систем штучного інтелекту [10].
Європейська Комісія пропонує підхід, 

заснований на оцінці ризику, з чотирма рів-
нями ризику: 1) неприйнятний ризик (забо-
ронений): дуже обмежений набір особливо 
шкідливих видів використання штучного 
інтелекту, що суперечать цінностям ЄС тому 
що вони порушують основні права (напри-
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клад, експлуатація дітей, використання під-
свідомих прийомів, за винятком окремих 
випадків - віддалені системи біометричної 
ідентифікації в загальнодоступних місцях, 
що використовуються для цілей правоохо-
ронних органів); 2) високий ризик (вважа-
ють ризикованими відповідно до спеціаль-
ного переліку): обмежена кількість систем 
штучного інтелекту, які створюють неспри-
ятливий вплив на безпеку людей або їх осно-
вні права; 3) обмежений ризик: наприклад, 
для певних систем штучного інтелекту вста-
новлюються конкретні вимоги щодо прозо-
рості, де існує явний ризик маніпуляцій (на-
приклад, за допомогою чат-ботів). Користу-
вачі повинні бути повідомлені, що вони вза-
ємодіють з машиною; 4) мінімальний ризик: 
усі інші системи штучного інтелекту можна 
розробляти та використовувати відповідно 
до чинного законодавства без додаткових 
юридичних зобов’язань. 
При визначенні кола суб’єктів права ін-

телектуальної власності не можна не вказати 
про те, що не можна ототожнювати системи 
штучного інтелекту та роботів. Розмежуван-
ня зазначених понять дозволить обрати ві-
рну модель правового регулювання для тех-
нологій штучного інтелекту та роботів. Кон-
цепція штучного інтелекту та робототехніки 
базується на агенті, який називається «ак-
тор». «Актор» вважається програмним ком-
понентом, і він має унікальну збірку апарат-
ної структури робота. Унікальний зв’язок 
між «актором» та фізичною структурою ро-
бота дозволяє керувати роботом через акто-
ра. Програмний компонент використовує 
датчики для зчитування даних. Після за-
вершення процесу зчитування робот вирі-
шує зробити наступну дію та дати вказівки 
своїм виконавцям діяти фізично в навко-
лишньому середовищі [11]. Отже, різниця 
між штучним інтелектом і роботом полягає 
в тому, що штучний інтелект не потребує фі-
зичної форми вираження, натомість робот є 
лише однією із форм вираження технологій 
штучного інтелекту [12, C. 105]. 
Визначивши концептуальні засади пра-

вого статусу штучного інтелекту, слід по-
вернутися до питання чи є результати, 
отримані завдяки використанню технологій 
штучного інтелекту, продуктом його влас-

ного інтелекту або алгоритму, створеного 
людиною. Якщо функції машини суто меха-
нічні, а не інтелектуальні, штучний інтелект 
не можна вважати суб’єктом творчості. При 
цьому, слід зробити декілька зауважень. У 
першу чергу, слід проводити різницю між 
глибоким навчанням - процесом, в якому 
штучний інтелект може розпізнавати та ро-
зуміти інформацію та дані, під наглядом або 
без нагляду людини, та алгоритмами загаль-
ного призначення, не здатними до машин-
ного навчання. 
На сьогодні чинне законодавство будь-

якої країни не визначає штучний інтелект 
як автора чи творця об’єкту права інтелек-
туальної власності. Однак у майбутньому не 
виключається, що машини, які здатні розви-
вати та вдосконалювати свої здібності шля-
хом навчання, можуть одержати право на 
патент. Зазначена думка на сьогодні може 
сприйматися як фантастична видумка, од-
нак, якщо враховувати, що основною метою 
законодавства про інтелектуальну власність 
є охорона та захист нових творів, що прино-
сять користь громадськості, а також суспіль-
ним інтересам, то визнання суб’єктом права 
інтелектуальної власності машини може у 
майбутньому мати місце.
Одним із можливих рішень для регулю-

вання подальшого розвитку штучного інте-
лекту є створення широкого кола можливих 
творів, для яких розробник програмного 
забезпечення може передбачити, що їх ма-
шина буде використана. Потім розробник 
може чітко визначити цей обсяг у користу-
вацькій угоді, роблячи будь-який переліче-
ний продукт твором розробника. Звичайно, 
ця угода може бути змінена на основі пере-
говорів з користувачем та того, чи домовля-
ються сторони про те, що користувач може 
набувати права інтелектуальної власності на 
результати творчої діяльності, створені його 
власними вміннями, працею та судження-
ми. 
Однак, при цьому неодмінно виникає 

питання щодо відповідальності штучного 
інтелекту за порушення авторських прав, 
комерційної таємниці або конфіденційнос-
ті даних. Чи може комп’ютер, який пише 
вірші чи створює інші об’єкти права інте-
лектуальної власності, бути звинувачений у 
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порушенні авторських прав або торгівель-
них марок, якщо він використовує чужу 
інтелектуальну власність без дозволу. Так 
само, чи може машина, яка використовує 
технології машинного навчання, бути зви-
нувачена у порушенні патенту за викорис-
тання запатентованої технології? Також, у 
випадку здійснення машиною неправомір-
ної операції за відсутності контролю люди-
ни необхідно визначити особу, яка є відпо-
відальною за збитки, як це сталося із ком-
панією Тесла [13]. Отже, зазначені питання 
потребують законодавчого регулювання 
вже сьогодні. 
Наразі аналіз законодавства та науко-

вих розробок дозволяє виокремити три 
можливі підходи до правового режиму 
охорони творів, створених штучним інте-
лектом: по-перше, перебування за межами 
охорони авторським правом, як і твори на-
родної творчості (фольклор) (п.б ч. 1 ст. 10 
ЗУ «Про авторське право і суміжні п рава»); 
по-друге, визнання авторства за автором 
комп’ютерної програми або нейромережи, 
що створила твір; 3) автором визнається 
«електронна особа» - програма, яка створи-
ла твір [14; 3]. Кожна з зазначених позицій 
має свої аргументи як за, так і проти. Але 
все ж таки, деякі представники української 
цивілістики [15, C.96] наголошують на пе-
редчасності вживання терміну «електронна 
особа» у нормативних актах Європейського 
Союзу, оскільки запровадження цієї катего-
рії доцільно лише з огляду на визначення 
правового статусу такого суб’єкта та урегу-
лювання відносин з іншими, традиційними 
для доктрини права суб’єктами.
Також в жодній країні світу твори, ство-

рені штучним інтелектом, не є об’єктами 
права інтелектуальної власності. Вони зна-
ходяться у відкритому доступі та їх можна 
використовувати без обмежень. Проте, у 
майбутньому така ситуація не може зали-
шитися, оскільки розвиток технологій ви-
магає подальшого правового врегулювання 
й захисту прав відповідних суб’єктів [1 6]. 
Відсутність правової охорони об’єктів, ство-
рених штучним інтелектом, перешкоджає 
комерціалізації цього сегменту ринку.
Нами висловлюється позиція про орієн-

тацію на сучасну стратегію трансформації 

традиційних положень права з огляду на 
те, що наразі штучний інтелект та роботи 
виступають ефективними засобами для ре-
алізації завдань на практиці. Крім цього, це 
інноваційна форма здійснення діяльності у 
багатьох сферах діяльності як за участі лю-
дини, так і без її участі [7, C. 34]. З враху-
ванням окреслених сучасних тенденцій роз-
витку штучного інтелекту та робототехніки, 
доктрина цивільного права потребує сво-
го осмислення в аспекті розширення кола 
суб’єктів правовідносин. Але до внесення 
відповідних змін у чинне законодавство, 
якщо об’єкт права інтелектуальної власності 
створено певної технологією штучного інте-
лекту, суб’єктом відповідальності «електро-
нна особа» визнаватися не може.
Думається, що до питання відповідаль-

ності штучного інтелекту необхідно підхо-
дити диференційовано. У ситуаціях, коли 
особа, яка використовує технології штуч-
ного інтелекту, має можливість передбачи-
ти результат або зобов’язана відповідати за 
обробку та контроль за штучним інтелек-
том (так званий, слабкий штучний інтелект 
(виключно імітація природного інтелекту)) 
[17], тоді саме ця особа є відповідальною за 
шкоду, спричинену третім особам. Однак, 
якщо штучний інтелект з часом стане неза-
лежним і може функціонувати без прямого 
програмування, розвиваючись шляхом са-
монавчання та виходячи за межі передба-
чуваності (так званий, сильний штучний ін-
телект), тоді відповідальність має нести сам 
штучний інтелект, однак, зрозуміло, що на 
сьогодні відповідальність штучного інтелек-
ту не відповідає цивільному законодавству 
України. Тому, повертаючись до питання 
про правовий статус штучного інтелекту, 
зазначимо, що він не може визнаватися 
суб’єктом права, а отже і суб’єктом права 
інтелектуальної власності. Особою, яка несе 
відповідальність за шкоду, спричинену у ре-
зультаті використання технологій штучного 
інтелекту, є його творець. Як правило, ви-
нна особа буде визначатися у конкретному 
випадку як особа, що сприяла або приймала 
участь у створенні об’єкта права інтелекту-
альної власності за допомогою технологій 
штучного інтелекту, або як особа, що здій-
снила використання об’єкта права інтелек-
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туальної власності з порушенням прав та 
інтересів фізичних осіб. 

 При розробці законодавства України, 
що регулює відносини, пов’язані із створен-
ням та використанням технологій штучного 
інтелекту, необхідно у першу чергу забез-
печити збереження контролю за людиною 
(червона кнопка) і можливості замінити 
будь-яке рішення, прийняте штучним інте-
лектом. Якщо творець штучного інтелекту 
є його власником та відповідальною сторо-
ною, для самого штучного інтелекту повинні 
бути передбачені конкретні санкції з метою 
захисту прав та інтересів фізичних осіб (тоб-
то знищення або заборона викор истання). 
Крім того, законодавчого врегулювання 

вимагає встановлення переліку творів, ство-
рених з використанням технологій штучно-
го інтелекту, які мають знаходитися у від-
критому доступі. Також, необхідно визначи-
тися, які фізичні чи юридичні особи мають 
визнаватися творцями шт учного інтелекту.
До моменту створення відповідної пра-

вової бази з питань інтелектуальної власнос-
ті на технології штучного інтелекту питання 
використання та відповідальності можуть 
визначатися на договірному рівні між роз-
робником та користувачем технології штуч-
ного інтелекту.
На сьогодні, вже не можна відкладати 

створення законодавчого підґрунтя вико-
ристання штучного інтелекту після того як 
Софія, гуманоїдний робот, який використо-
вує штучний інтелект, отримала громадян-
ство в Саудівській Аравії (перший робот, 
якому було надано громадянство) і, у свою 
чергу, подякувала країні за велику честь. 
Отже, використання технологій штучного 
інтелекту на сьогодні приносять користь 
суспільним інтересам та сприяють досяг-
ненню справжніх цілей права інтелектуаль-
ної власності.
Однак, відсутність правового захисту 

об’єктів, створених системами штучного ін-
телекту, не перешкоджає стрімкому розви-
тку ринку цих технологій в світі. Комерціа-
лізація топових розробок у галузі штучного 
інтелекту здійснюється технологічними гі-
гантами за допомогою інструментарію до-
говірного права. Технології штучного ін-
телекту пропонуються до використання як 

послуги [18; 19], які надаються в обмін на 
одержання персональних даних спожива-
ча. За рахунок цих даних системи штучного 
інтелекту самонавчаються, а компанії-роз-
робники зберігають контроль над своїми 
продуктами за допомогою технічних засобів 
захисту [20, с.60].

Висновки та пропозиції
 У розрізі теми дослідження можна зро-

бити такі висновки. Незважаючи на стрім-
кий розвиток технологій, чинне законодав-
ство України до кола творців відносить поки 
що тільки фізичних осіб, отже саме вони (з 
врахуванням обставин справи) несуть відпо-
відальність за порушення прав та інтересів 
фізичних осіб при заподіянні шкоди вна-
слідок створення та використання об’єктів 
права інтелектуальної власності. Відпові-
дальність за порушення прав інтелектуаль-
ної власності внаслідок використання тво-
рів, створених з використанням штучного 
інтелекту, покладається на фізичну особу, 
що сприяла або приймала участь у ство-
ренні такого твору, або особу, що здійснила 
використання такого твору з порушенням 
прав та інтересів інших осіб.
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REGARDING THE POSSIBILITY 
OF RECOGNIZING ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE AS A PARTY OF 

INTELLECTUAL PROPERTY RELATIONS
The article analyzes the legal relations related to 

the use of artifi cial intelligence technologies in the 
creation of objects of intellectual property law under 
the civil law of Ukraine.

The possibility of recognizing artifi cial intelligence 
as a subject of intellectual property law is analyzed, 
taking into account different types of artifi cial 
intelligence. It should be noted that a distinction 
should be made between deep learning, a process 
in which artifi cial intelligence can recognize and 
understand information and data under or without 
human supervision, and general-purpose algorithms 
that are not capable of machine learning.
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Three possible approaches to the legal regime of 
protection of works created by artifi cial intelligence are 
offered: fi rst, being outside the protection of copyright, 
as well as works of folk art; second, recognition of 
authorship by the author of the computer program or 
neural network that created the work; 3) the author 
is recognized as an «electronic person» - the program 
that created the work.

It is noted that today works created by artifi cial 
intelligence are not consider as objects of intellectual 
property law. They are publicly available and can 
be used without restrictions. However, this situation 
cannot remain in the future, as the development of 
technology requires further legal regulation and 
protection of the rights of the relevant entities. The 
lack of legal protection of objects created by artifi cial 
intelligence hinders the commercialization of this 
market segment.

The question of the legal status of artifi cial 
intelligence, which cannot be recognized as a 
subject of law and, consequently, as a subject of 
intellectual property law, has been identifi ed. The 
person responsible for the damage caused by the use 
of artifi cial intelligence technologies is its creator. 
Liability for infringement of intellectual property 
law as a result of the use of work created with the 
use of artifi cial intelligence rests with the individual 
who facilitated or participated in the creation of such 
work, or the person who used such work in violation 
of the rights and interests of others.

Key words: artifi cial intelligence, subjects of 
intellectual property law, objects of intellectual 
property law, patent, computer program, liability for 
damage caused by the use of artifi cial intelligence 
technologies.
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ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÑÂÎÁÎÄÓ ÂÈÐÀÆÅÍÍß 
ÏÎÃËßÄ²Â Â Ð²ØÅÍÍßÕ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÓÄÓ Ç 

ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ 

У статті досліджуються обмеження права 
на свободу вираження поглядів Європейського 
суду з прав люди викладених у його рішеннях.
Визначається, що право на вираження 

своїх поглядів не є абсолютним. Як і більшість 
прав та основоположних свобод, гарантованих 
Конвенцією про захист прав людини та осно-
воположних свобод, воно може бути обмежене 
національними органами відповідних держав, 
які ратифікували Конвенцію. Проте такі 
обмеження, згідно з Конвенцією, не можуть 
бути безмежними. Не дозволяється спотво-
рювати право чи, тим більше, вихолощувати 
й ого зміст. Індивіди, право на свободу вира-
ження яких обмежено, можуть звернутися 
до Європей ського суду з прав людини з вимогою 
перегляду такого обмеження на відповідність 
Конвенції . 
Доводиться, що правотлумачна та право-

застосовча діяльність Суду щодо захисту сво-
боди вираження поглядів та й  зрештою і щодо 
інших прав суб’єктів має вагомий  вплив на 
правову систему Украї ни. 
Робляться висновки щодо критеріїв, що 

використовує Суд при визнанні правомірними 
обмежень права на свободу вираження поглядів, 
що накладаються органами державної  влади. 
Такі обмеження мають бути: передбачені зако-
ном, відповідати принципам передбачуваності 
та прозорості; переслідувати одну із цілей , пе-
редбачених статтею 19 Міжнародного пакту 
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про громадянські та політичні права,а саме: 
захист прав чи репутації  інших осіб, захист 
інтересів національної  безпеки чи громадсь-
кого порядку, охорону здоров’я або моралі; 
необхідними, а також най менш обмежую-
чим для досягнення відповідної  цілі (принцип 
пропорцій ності).
Ключові слова: Європейський суд з прав 

людини, Конвенція про захист прав лю-
дини та основоположних свобод, свободи, 
конституційні права, обмеження вираження 
поглядів, обмеження прав.

Актуальність
31 жовтня 1995 р. був прий нятий  закон 

Украї ни “Про приєднання Украї ни до Ста-
туту Ради Європи”. У 1997 р. Украї на рати-
фікувала один із основних документів Ради 
Європи – Конвенцію про захист прав люди-
ни та основоположних свобод (далі – Конвен-
ція), яка, згідно зі ст. 9 Конституції  Украї ни, 
стала частиною національного законодавства 
Украї ни. Вищевказані події , дали можливість 
громадянам та іншим суб’єктам Украї ни, за 
дотримання певної  процедури, здій снювати 
захист свої х прав у Європей ському Суді з прав 
людини (далі – Суд).
Відомо, що право на вираження своїх 

поглядів не є абсолютним. Як і більшість 
прав та основоположних свобод, гарантова-
них Конвенцією про захист прав людини та 
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основоположних свобод, воно може бути об-
межене національними органами відповід-
них держав, які ратифікували Конвенцію. 
Проте такі обмеження, згідно з Конвенці-
єю, не можуть бути безмежними. Не дозво-
ляється спотворювати право чи, тим більше, 
вихолощувати й ого зміст. Індивіди, право 
на свободу вираження яких обмежено, мо-
жуть звернутися до Європей ського суду з 
прав людини (далі – Європей ський  суд, або 
Суд) з вимогою перегляду такого обмежен-
ня на відповідність Конвенції . Стаття 18 
Європей ської  Конвенції  вказує на те, що 
«обмеження, дозволені згідно з цією Кон-
венцією щодо зазначених прав і свобод, не 
застосовуються для інших цілей , ніж ті, для 
яких вони встановлені.
Правотлумачна та правозастосовча ді-

яльність Суду щодо захисту свободи вира-
ження поглядів та й  зрештою і щодо інших 
прав суб’єктів має вагомий  вплив на правову 
систему Украї ни. Зважаючи на те, що Украї-
на зараз має збройний конфлікт з сусідньою 
державою набувають актуальності випадки 
розповсюдження недостовірної інформації, 
що має вираження у тому числі і у обмежен-
нях щодо вираження поглядів, чим і зумов-
лення актуальність цього дослідження.

Список досліджень та публікацій за 
останні роки, вказує на унікальність для на-
уковців висвітлювати спірні питання, що 
стосуються обмеження права на свободу 
вираження поглядів крізь призму аналізу 
прийнятих рішень Європейського суду з 
прав людини. Зокрема, висвітлення таких 
питань, можливо знайти в працях: Нагні-
чук О.І., Грищука О.В., Сердюка О.В., Яко-
вюка І. В., Барабаш О.О., Можаровська К.В., 
Нагнічук О.І., Слінько Т.М., Шевчук С.В., 
Ярмо Л.В. та інші. 

Метою дослідження виступає комплек-
сний аналіз обмеження права на свободу ви-
раження поглядів в рішеннях Європейсько-
го суду з прав людини. 

Результати
Генеза права на свободу вираження по-

глядів сягає середини XX століття, адже 
10 грудня 1948 року Генеральною Асамб-

леєю ООН було прий нято Загальну де-
кларацію прав людини, яка, хоч і мала 
рекомендацій ний  характер, однак заклала 
підвалини створення міжнародно-правово-
го механізму захисту прав людини і осно-
воположних свобод, в тому числі і свободи 
вираження поглядів (Загальна декларація 
прав людини, 1948).
Для початку варто зазначити, що Євро-

пейський суд з прав людини (далі ЄСПЛ) в 
своїх рішеннях керуються Конвенцією про 
захист прав людини і основоположних сво-
бод (далі - Конвенція). Що стосується обме-
ження права на свободу вираження думок, 
то ч. 2 ст. 10 Конвенції передбачено, що: 
«Кожен має право на свободу вираження 
поглядів. Це право включає свободу до-
тримуватися своїх поглядів, одержувати і 
передавати інформацію та ідеї без втручан-
ня органів державної влади і незалежно 
від кордонів. Ця стаття не перешкоджає 
державам вимагати ліцензування діяльнос-
ті радіомовних, телевізійних або кінемато-
графічних підприємств. прямо передбачає, 
що обмеження права на вільне вираження 
поглядів не є порушенням Конвенції , якщо 
ці обмеження були встановлені задля досяг-
нення однієї  з цілей , зазначених у пункті 2 
статті 10» (Конвенція, 1950).
Таким чином, Конвенцією гарантова-

но право особи вільно виражати свої по-
гляди. Проте ч. 2 ст. 10 цієї ж Конвенції, 
відразу встановлено обмеження, а саме: 
«Здій снення цих свобод, оскільки воно 
пов’язане з обов’язками і відповідальністю, 
може підлягати таким формальностям, умо-
вам, обмеженням або санкціям, що встанов-
лені законом і є необхідними в демократич-
ному суспільстві в інтересах національної  
безпеки, територіальної  цілісності або 
громадської  безпеки, для запобігання за-
ворушенням чи злочинам, для охорони 
здоров’я чи моралі, для захисту репутації  чи 
прав інших осіб, для запобігання розголо-
шенню конфіденцій ної  інформації  або для 
підтримання авторитету і безсторонності 
суду» (Конвенція, 1950). 
Свобода дотримуватися поглядів як скла-

дова частина права, передбаченого статтею 
10 Конвенції , надає право особі мати влас-
ну позицію щодо того чи іншого питання, 
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гарантує захист особи від приписування ї й  
певної  позиції  на основі ї ї  попередніх ви-
словлювань і негативних наслідків, які мо-
жуть виникнути з цього, а також забороняє 
примушувати особу розголошувати іншим 
свою позицію. Держави не повинні нама-
гатися розрізняти осіб, які дотримуються 
тієї  чи іншої  думки. Більше того, просуван-
ня односторонньої  інформації  державою 
може становити серй озну і неприй нятну 
перешкоду свободі дотримуватися поглядів 
(Protecting the right, 2017 ).
Нагнічук О.І. зазначає, що втручан-

ня держави у здій снення особою права на 
свободу вираження поглядів не має чітко 
окреслених меж. Для того, щоб визначити, 
чи було втручання держави у здій снення 
особою права на свободу вираження, Суд 
окремо розглядає справу та виносить рі-
шення про те, чи відбулося таке втручан-
ня, при цьому аналізуючи певні обставини 
реалізації  права органами державної  влади. 
Особливо небезпечними втручаннями, на 
думку Суду, є справи, що стосуються пере-
дачі інформації . Розглядаючи справи щодо 
публікації  статей , Суд постановив: «У ст. 
10 не міститься положення, яке забороняє 
попередні обмеження на публікацію... але 
дане питання потребує особливої  уваги з 
боку Суду, оскільки у вказаних обмеженнях 
закладено серй озну небезпеку. Особливо це 
стосується преси, так як затримка публікації  
може зовсім позбавити актуальності тієї  чи 
іншої  теми та ї ї  цінності» (Нагнічук О.І., 
2014).
У науковій літературі досить часто здій-

снюються спроби щодо узагальнення прак-
тики Суду. Також виділяються критерії від-
повідно до яких Суд приймає рішення щодо 
обмеження свободи вираження поглядів. 
Зазвичай, Суд використовує (так званий  
триступеневий  тест) при визнанні правомір-
ними обмежень права на свободу виражен-
ня, що накладаються органами державної  
влади:

– чи було обмеження «встановлено зако-
ном»;

– чи було воно «необхідним у демокра-
тичному суспільстві»;

– чи переслідувало обмеження «легітим-
ну мету» (Грищук О. В, 2003).

Розглядаючи право на свободу виражен-
ня поглядів необхідно зазначити, що воно 
тісно пов’язана з правом на захист честі та 
гідності, яке випливає з ч. 2 ст. 10 Конвенції . 
У цьому разі треба детально розібратись з 
поняттям фактів та оціночних суджень. У 
справі «Лінгенс проти Австрії » суд зазна-
чив, що слід розрізняти факти та оціночні 
судження. Наявність фактів можна довести, 
а правдивість оціночних суджень – ні. У рі-
шенні по цій справі Суд сформулював свою 
позицію стосовно ролі преси у суспільстві і 
можливості висвітлення політичних питань. 
Він зазначив, що «свобода преси дає громад-
ськості одну з най кращих можливостей  ді-
знатися про ідеї  та позиції  політичних ліде-
рів і сформувати свій  погляд на них. Відпо-
відно, межі допустимої  критики є ширши-
ми, коли вона стосується власне політика, а 
не приватної  особи ( Справа «Лінгенс проти 
Австрії », 1986). 
Також у цьому контексті необхідно звер-

нутись до відносно нового рішення ЕСПЛ 
«Сіреджук проти Украї ни» від 21.01.2016 р. 
У цій  справі суд зазначив, що навіть оціноч-
не судження може бути надмірним, якщо 
воно не містить фактів для ї х підтримки. Бо 
за відсутності таких доказів, вони можуть 
розглядатися як такі, що принижують честь 
і гідність (Сіреджук проти Украї ни, 2016).
Таким чином, можливо аргументувати, 

що Суд при винесенні рішення керується 
різними критеріями, виходячи із обмежень 
законодавства країни проти якої позивають-
ся заявники.
Так, у справі «Норвуд проти Сполучено-

го Королівства», заявник виставив у своєму 
вікні плакат, наданий  Британською наці-
ональною партією, членом якої  він був, де 
було зображено вежі-близнюки у полум’ї . 
Картина супроводжувалася словами «Іслам 
з Британії  – захищай  британський  народ!». 
Як наслідок, він був засуджений  за розпалю-
вання ворожнечі до релігій ної  групи. Суд 
визнав скаргу неприй нятною, посилаючись 
на статтю 17 Конвенції , яка забороняє будь-
яку діяльність, «спрямовану на скасування 
будь-яких прав та свобод, визнаних Кон-
венцією». Суд зазначив, що свобода вира-
ження поглядів не може використовуватися 
для знищення прав та свобод, викладених 
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у Конвенції . Така атака на релігій ну групу, 
ототожнення релігій ної  групи загалом із 
тяжким актом тероризму є несумісними з 
проголошеними та гарантованими ціннос-
тями Конвенцією, зокрема такими як, то-
лерантність, мир у суспільстві та недискри-
мінація. Таким чином, будь-який  вираз, що 
містить елементи релігій ної  дискримінації , 
виходить за межі дії  статті 10 Конвенції  
(Norwood v. the United Kingdom., 2004).
Це не єдиний випадок, коли Суд у своїх 

рішеннях посилається на інші статті Конвен-
ції, якими охороняються інші права. Тому 
можливо зробити висновок, що свобода ви-
раження думок має межі відносно охорони 
інших прав та свобод, що мають пріоритет 
над свободою вираження думок та поглядів.
У свої й  практиці прий няття рішень 

Комісія та Суд чітко вказують на те, що 
фактор «обов’язку і відповідальності» тіс-
но пов’язаний  з критерієм «необхідні в де-
мократичному суспільстві». Наприклад, у 
справі «Хендісай д проти Великої  Британії » 
Комісія встановила принцип, згідно з яким 
вона повинна вивчати «конкретне станови-
ще особи, яка здій снює своє право на сво-
боду вираження думки, а також обов’язки 
і відповідальність, пов’язані з даним стано-
вищем». Суд у справі «Хендісай д» відзначив 
важливість таких критерії в, як вік аудиторії , 
до якої  звернено публікацію, і можливий  
вплив на моральність молодих читачів. Вра-
ховуючи обставини цієї  справи, Суд зазна-
чив, що обмеження, накладені державою на 
видавця, були обґрунтованими (Handyside v 
The United Kingdom, 1976). 
В іншій справі «Вей деланд та інші про-

ти Швеції » 60 заявників були засуджені за 
розподіл листівок в середині школи, які, на 
думку національних судів, були образливи-
ми для гомосексуалістів. Заявники поши-
рювали листівки від організації  під назвою 
«Національна молодь», залишаючи ї х у ша-
фах учнів або на них. В листівках були, зо-
крема, твердження, що гомосексуалізм має 
«морально-руй нівний  вплив на сутність 
суспільства» і є відповідальним за розвиток 
ВІЛ та СНІДу. ЄСПЛ по цій  справі встано-
вив, що ці заяви мали серй озні та уперед-
жені твердження, навіть якщо в них були 
відсутні прямі заклики до актів ненависті. 

Суд наголосив на тому, що дискримінація 
за ознакою сексуальної  орієнтації  - є такою 
ж серй озною, як і дискримінація за расою, 
походженням або кольором. Він дій шов ви-
сновку, що порушення Конвенції  не було, а 
втручання держави у реалізацію заявника-
ми права на свободу вираження поглядів 
було обґрунтованим (Case of Vejdeland and 
others v. Sweden., 2012). 
Насправді аналізуючи рішення Суду по 

справах пов’язаних з обмеженнями права на 
свободу вираження поглядів та думок, мож-
ливо зустріти досить значну кількість справ, 
які стосуються випадків, коли Суд визнає 
обгрунтованими обмеження, що встановле-
ні державами по відношенню до заявників.
Суд наголосив у справі «Зана проти Туреч-

чини» 1997 року, що загальні принципи ст. 10 
в повному обсязі застосовується до ситуацій , 
коли національна безпека та громадська без-
пека опинились під загрозою. Суд вважав, що 
заяви мера регіону, який  стикнувся з терориз-
мом, у великому виданні могли посилити на-
сильство, і що національні суди надавали до-
статні та відповідні причини для й ого арешту 
(Зана проти Туреччини, 1996)
Так само у справі «Сюрек проти Туреч-

чини» (Сюрек проти Туреччини, 2001), яка 
стосувалася кримінального засудження влас-
ника газети за поширення сепаратистської  
пропаганди. Суд нагадав, що «у пункті 2 
статті 10 Конвенції  введено обмеження по-
літичних виступів або дебатів з питань, що 
становлять суспільний  інтерес». Однак, коли 
такі зауваження підбурюють до насильства, 
держави-учасниці користуються «ширшим 
полем розсуду», розглядаючи необхідність 
втручання у свободу вираження поглядів 
(«Сюрек проти Туреччини», 2001).
Як вже зазначалося, прий маючи рішен-

ня щодо того чи іншого обмеження, наці-
ональні органи влади керуються широкою 
свободою розсуду, але за цією свободою по-
винен бути контроль з боку наднаціональ-
них органів. Для перевірки не достатньо 
лише того факту, що органи національної  
влади керуються свої м розсудом розумно, 
обережно і добросовісно (Грищук О. В., 
2003). Кожне обмеження, що вводиться, 
обов’язково «повинно бути переконливим 
чином обґрунтоване».
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Зазначені вище приклади стосувалися 
законних обмежень, що були визнані судом 
обгрунтованими. Так при кожному своєму 
рішенні Суд керуються такими аргумента-
ми: по-перше свобода вираження поглядів 
становить одну із фундаментальних основ 
демократичного суспільства; преса відіграє 
істотну роль у демократичному суспільстві; 
по- друге правдивість оцінкових суджень не 
піддається доведенню; вид та суворість при-
значеного покарання також є чинниками, 
які слід брати до уваги під час оцінювання 
пропорцій ності втручання у право на сво-
боду вираження поглядів; по-третє межі 
допустимої  критики щодо політиків, публіч-
них лідерів, а за певних обставин і щодо 
державних службовців, можуть бути шир-
шими, ніж щодо приватних осіб.

Висновки та пропозиції
Таким чином, враховуючи норми 

Конвенції  та практику ЕСПЛ можна вста-
новити критерії , що використовує Суд при 
визнанні правомірними обмежень права на 
свободу вираження поглядів, що наклада-
ються органами державної  влади. Обмежен-
ня має:
− бути передбачене законом, відповіда-

ти принципам передбачуваності та прозо-
рості;
− переслідувати одну із цілей , передба-

чених статтею 19 Міжнародного пакту про 
громадянські та політичні права,а саме: за-
хист прав чи репутації  інших осіб, захист 
інтересів національної  безпеки чи громад-
ського порядку, охорону здоров’я або мора-
лі;
− бути необхідним, а також най менш об-

межуючим для досягнення відповідної  цілі 
(принцип пропорцій ності).
Тому, вирішуючи питання про наявність 

у справі порушення статті 10 Конвенції  
ЄСПЛ застосовує так званий  трискладовий  
тест (the three-part test): законність обмежень, 
легітимна мета, заради якої  застосовувалось 
обмеження, та необхідність у демократич-
ному суспільстві.
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RESTRICTIONS ON THE RIGHT TO 
FREEDOM OF EXPRESSION OF OPIN-

IONS IN JUDGMENTS OF THE EUROPE-
AN COURT OF HUMAN RIGHTS

SUMMARY
The article examines the restrictions on 

the right to freedom of expression of the Eu-
ropean Court of Human Rights set out in its 
judgments.

It is determined that the right to express 
one’s views is not absolute. Like most rights and 
fundamental freedoms guaranteed by the Con-
vention for the Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms, it may be restricted by 
the national authorities of the States concerned 
which have ratifi ed the Convention. However, 
such restrictions under the Convention cannot 
be unlimited. It is not allowed to distort the law 
or, moreover, to deplete its content. Individu-
als whose right to freedom of expression is re-
stricted may apply to the European Court of 
Human Rights to review such a restriction for 
compliance with the Convention.

It is argued that the legal and law enforce-
ment activities of the Court to protect the free-
dom of expression and, ultimately, to other 
rights of the subjects have a signifi cant impact 
on the legal system of Ukraine.

Conclusions are drawn on the criteria used 
by the Court in recognizing the restrictions on 
the right to freedom of expression imposed by 
public authorities as lawful. Such restrictions 
must be: provided by law, comply with the 
principles of predictability and transparency; 
pursue one of the objectives set out in article 
19 of the International Covenant on Civil and 
Political Rights, namely, the protection of the 
rights or reputations of others, the protection 
of national security or public order, the protec-
tion of health or morals; necessary, as well as 
the least restrictive to achieve the relevant goal 
(principle of proportionality).

Key words: European Court of Human 
Rights, Convention for the Protection of Hu-
man Rights and Fundamental Freedoms, free-
doms, constitutional rights, restriction of ex-
pression, restriction of rights.
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ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÏÐÎ ÞÐÈÄÈ×ÍÓ 
ÏÐÈÐÎÄÓ ÒÀ ÇÌ²ÑÒ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-

ÏÐÎÒÈÏÐÀÂÍÎÃÎ Ä²ßÍÍß Â 
ÑÓ×ÀÑÍÎÌÓ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÏÐÀÂ²

В статье рассматривается вопрос относи-
тельно юридической природы, сущности, видов, 
форм и юридических последствий междуна-
родно-противоправного деяния в современном 
международном праве. Исследуются доктри-
нальные подходы отечественных и зарубеж-
ных юристов-международников по признакам 
(элементам) международного правонарушения 
и их классификации. Делаются выводы о том, 
что международное правонарушение является 
специфическим международно-правовым явле-
нием, которое отличается от уголовного пре-
ступления или административного проступка 
по своему составу и признакам.
Ключевые слова: международное правона-

рушение, международная ответственность, 
международное преступление, международ-
но-противоправное деяние, субъект междуна-
родно-противоправного деяния, преступления 
против человечества, международные делик-
ты.
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У міжнародній правовій доктрині панує 
думка, що існує два види міжнародно-проти-
правних діянь – міжнародні делікти й зло-
чини. В основі такого поділу полягає ступінь 
погрози миру та міжнародній безпеці. Вкрай 
актуальним є також питання про склад міжна-
родно-протиправного діяння. Суб’єктивним 
елементом складу міжнародно-протиправно-
го діяння виступає поведінка, яка відповідно 
до норм міжнародного права, присвоюється 
відповідному суб’єкту міжнародного права, 
а об’єктивними елементами є протиправний 
характер такої поведінки; об’єкт правопору-
шення; шкода; причинно-наслідковий зв’язок 
між протиправною поведінкою та шкодою. 
Відзначимо, що включення вини у склад між-
народно-протиправного діяння залишається 
дискусійним у міжнародно-правовій доктрині 
питанням, але вина за будь-яких умов зали-
шається фактором, який впливає на відпові-
дальність держави.

Метою цієї статті є здійснити ґрунтовний 
аналіз поняття, сутності, видів та юридичних 
наслідків міжнародно-протиправного діяння, 
а також дослідити сучасні тенденції щодо да-
ного інституту, що склались у міжнародному 
праві.

Аналіз досліджень та публікацій
Питанням юридичної природи, змісту 

міжнародно-протиправного діяння та інсти-
туту міжнародно-правової відповідальності в 
цілому, присвячені праці таких вітчизняних 
та зарубіжн6их вчених, як І.М. Арцибасо-

Постановка проблеми
Як відомо, в міжнародно-правовій науці 

й до цього часу ведуться дискусії щодо кри-
теріїв застосування термінів «міжнародно-
протиправне діяння» та «міжнародне право-
порушення». Деякі вчені застосовують термін 
«міжнародне правопорушення», однак у до-
кументах Комісії міжнародного права ООН 
(далі – Комісія ООН) останніх років застосо-
вується термін «міжнародно-протиправне ді-
яння», який, на наш погляд, найбільш точно 
відповідає реаліям сучасного міжнародного 
життя.
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ва, Н.А. Зелинської, Г.В. Ігнатенка, С.В. Іс-
аковича, С.А. Малініна, А.П. Мовчан, Нгуен 
Куок Дінь, С.В. Черниченка, А.І. Дмитрієва, 
І.П. Бліщенка, В.Ю. Калугіна, І.І. Лукашука, 
В.П. Панова, А.Й. Полторак та ін. Окремі 
аспекти міжнародно-правової регламентації 
протидії міжнародним злочинам та злочи-
нам міжнародного характеру досілджували 
такі юристи-міжнародники, як В.Г. Буткевич, 
В.Н. Денисов, В.І. Євінтов, О.В. Задорож-
ній, Д.Б. Левін, А.С. Мацко, О.О. Мережко, 
Ю.О. Решетов, Л.Д. Тимченко, Г.І. Тункін, 
Н.А. Ушаков.

Виклад основного матеріалу
Існування міжнародної злочинності не 

є специфічною рисою сучасності. Цей фено-
мен виявляв себе за різних часів і є властивим 
різним культурам і суспільствам, має всілякі 
політичні, економічні, історичні та культур-
ні корені. Сучасна концепція міжнародного 
злочину значною мірною базується на поло-
женнях, розроблених ще у XIX ст. Доктрина 
й практика класичного міжнародного права 
не мали чіткого розподілу міжнародних пра-
вопорушень на види або групи залежно від 
ступеня суспільної небезпеки або специфіки 
об’єкта, хоча деякі передумови диференціації 
міжнародних правопорушень уже заставля-
лися. Так, у Декларації глав союзних держав 
від 24 травня 1915 р., прийнятої з ініціативи 
Росії у зв’язку з геноцидом вірменів в Осман-
ській імперії, це діяння кваліфікувалося як 
«злочин проти людства й цивілізації». 
Міжнародне правопорушення являє со-

бою складне правове явище, яке являє собою 
діяння суб’єкта міжнародних правовідносин, 
у якому є ознаки (елементи) складу міжнарод-
ного правопорушення. Від того, як сконстру-
йований склад міжнародно-протиправного 
діяння, залежить, хто, за що, і на підставі яких 
міжнародних норм буде притягнутий до від-
повідальності [7, с. 128].
Протиправність правопорушення обумов-

лена наявністю правил поведінки, зафіксова-
них в міжнародно-правових зобов’язаннях 
суб’єктів міжнародного права, і виражається в 
порушенні цих зобов’язань й, отже, прав ін-
ших осіб. У науці міжнародного права ознака-
ми міжнародного правопорушення вважають 
об’єктивні складові елементи, а саме: а) об’єкт 

правопорушення; б) протиправну поведінку, 
що проявляється в певних діях або утриманні 
від дій суб’єкта міжнародного права; в) шкоду 
(збиток), заподіяну внаслідок протиправної 
поведінки; г) причинно-наслідковий зв’язок 
між протиправною поведінкою (утриманням 
від дій) та збитком (шкодою), який виник; 
д) вину правопорушника. Відсутність хоча б 
однієї із зазначених ознак ставить питання 
про наявність правопорушення з боку відпо-
відного суб’єкта міжнародного права [3, c. 36-
38]. Основним елементом міжнародно-проти-
правного діяння є протиправна поведінка, 
тобто протиправні дії або бездіяльність дер-
жави, які ведуть до невиконання або неналеж-
ного виконання її міжнародних зобов’язань. 
Основними формами протиправної поведін-
ки держави є: а) недотримання органами дер-
жави її міжнародних зобов’язань, що прояв-
ляється в порушенні прав інших держав і між-
державних організацій; б) недотримання ор-
ганами держави її міжнародних зобов’язань, 
яке проявляється в порушенні прав фізичних 
і юридичних осіб; в) недотримання органами 
держави її міжнародних зобов’язань, що ви-
никає у зв’язку із самочинними діями фізич-
них і юридичних осіб; г) недотримання ор-
ганами держави її міжнародних зобов’язань, 
що виникає у зв’язку з протиправною діяль-
ністю на її території органів інших держав і 
міждержавних організацій. Правопорушення 
різні за своєю спрямованістю, за вірогідністю 
настання шкідливих наслідків, та їх тяжкості, 
мотивів та за характером осіб, які їх скоїли, за 
цілями правопорушників й таке інше. Не див-
лячись на всі ці відмінності, правопорушення 
складають одну групу явищ в соціальних та 
правових відносинах, оскільки володіють єди-
ною суттю й початковими юридичними озна-
ками [4, с. 32]. 
Більшість учених, такі як В. І. Менжин-

ський, Ю. М. Колосов, П. М. Куріс, В. О. Ма-
зов, Д. Б. Левін, Г. І. Тункін, М. О. Ушаков та 
ін. поділяють міжнародно-протиправні діян-
ня держави на злочини та делікти. Водночас 
окремі автори були прихильниками більшої 
деталізації міжнародних правопорушень. 
Так, наприклад, Г. М. Мелков поділяє всі 

правопорушення на три групи: 
а) міжнародні злочини – це особливо не-

безпечне міжнародне правопорушення, яке 
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замахується на життєво важливі інтереси дер-
жави і нації, яке підриває основи їх існуван-
ня, грубо нехтує найважливішими основними 
принципами міжнародного права, становить 
загрозу для міжнародного миру, безпеки і для 
всього людства; 
б) кримінальні злочини міжнародного 

характеру – діяння, що мають міжнародну 
суспільну небезпеку, зазіхають на інтереси 
декількох, багатьох або всіх держав; в) інші 
міжнародні правопорушення (міжнародні 
делікти) – протиправні дії, що завдають шко-
ди окремій державі або обмеженому колу 
суб’єктів міжнародного права [7, с. 23]. 
А. М. Трайнін, виходячи зі ступеня загро-

зи миру, поділяв міжнародні правопорушен-
ня на: агресивні дії (воєнна агресія, погро-
жування агресією, блокада); ворожі дії (про-
паганда агресії, підтримка збройних банд, 
невиконання зобов’язань за міжнародними 
договорами, укладеними на захист миру, те-
роризм); неприязні дії, які ще не є ворожими, 
але вже не мирні (виготовлення і розповсю-
дження фальшивих документів іноземної дер-
жави, поширення брехливих відомостей про 
іншу державу, заподіяння шкоди престижу і 
честі іншої держави тощо). 
Л. А. Моджорян розрізняє міжнародний 

делікт, недружній акт та міжнародний зло-
чин. 
Ю. В. Петровський – міжнародний зло-

чин, власне делікт та неприязні дії та ін. [6, 
c. 114-119].
В українському виданні «Міжнародне 

право» (1971) видатний юрист-міжнародник 
І. І. Лукашук запропонував поділяти міжна-
родно-протиправні діяння за характером на-
слідків та ступенем небезпечності на три осно-
вні види: ординарні міжнародні правопору-
шення, серйозні міжнародні правопорушен-
ня та найтяжчі міжнародні злочини [8]. Така 
класифікація згодом була запозичена іншими 
вченими (В. А. Василенко, С. В. Ісакович, 
М. К. Коростаренко та ін.) й, можна сказати, 
стала загальновизнаною в українській науці 
міжнародного права.
Як відомо, узагальнена класифікація зло-

чинів проти людства міститься у Статуті 
Нюрнберзького міжнародного воєнного три-
буналу (ст. 6) і Статуті Токійського міжнарод-
ного воєнного трибуналу (ст. 5). У цих доку-

ментах злочини проти людства поділяються 
на три основні групи:

1) злочини проти миру: планування, під-
готовка, розв’язання та ведення агресивної ві-
йни або війни на порушення міжнародних до-
говорів, угод чи запевнень; участь у загально-
му плані або змові, спрямованих на здійснен-
ня будь-яких із згаданих вище дій. Окрім на-
званих Статутів, зазначені злочини забороня-
ються також Паризьким пактом 1928 р. (Пакт 
Бріана-Келлога), Статутом ООН, резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН 3314 (XXIX) від 
14 грудня 1974 р. «Визначення поняття агре-
сії», іншими міжнародно-правовими актами;

2) воєнні злочини: порушення законів 
та звичаїв війни, зокрема вбивства, знущан-
ня, вивезення в рабство чи з іншою метою 
цивільного населення окупованої території; 
вбивства військовополонених або знущання 
над ними; вбивства заручників; пограбування 
громадської або приватної власності; безглуз-
де руйнування міст і сіл; руйнування, не ви-
правдані воєнною необхідністю, та інші зло-
чини [5, с. 241].
Конкретна класифікація категорій воєн-

них злочинів міститься в Гаазьких конвен-
ціях 1907 р. про закони та звичаї війни, Же-
невському протоколі 1925 р. про заборону 
хімічної і бактеріологічної зброї, Женевських 
конвенціях 1949 р. про захист жертв війни і 
Додаткових протоколах (І, II) до них, Гаазь-
кій конвенції 1954 р. про захист культурних 
цінностей під час збройного конфлікту тощо;

3) злочини проти людяності: вбивства, 
знищення, перетворення на рабів, заслання 
та інші жорстокості, вчинені щодо цивільного 
населення до або під час війни; переслідуван-
ня з політичних, расових чи релігійних мо-
тивів з метою здійснення або у зв’язку з будь-
яким злочином незалежно від того, чи були ці 
дії порушенням внутрішнього права країни, 
де їх було вчинено, чи ні. Найнебезпечніши-
ми злочинами проти людяності є:
а) геноцид – дії, що чиняться з наміром 

знищити цілком або частково яку-небудь на-
ціональну, етнічну, расову чи релігійну гру-
пу як таку через фізичне вбивство членів та-
кої групи, заподіяння їм серйозних тілесних 
ушкоджень або спричинення розумового роз-
ладу членам цієї групи; навмисне створення 
для певної групи таких життєвих умов, які 
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розраховані на цілковите або часткове фізич-
не її знищення; заходи, спрямовані на запобі-
гання дітородінню в середовищі такої групи; 
насильна передача дітей з однієї групи в іншу. 
Злочином вважаються як геноцид, так і змо-
ва з метою підбурення, замаху та співучасті 
в ньому незалежно від того, скоєно злочин у 
мирний чи воєнний час;
б) злочини колоніалізму: колоніальна 

анексія, позбавлення незалежності, збройний 
захват тощо;
в) екоцид – злочинний вплив на довкіл-

ля, що викликає незворотні зміни, зникнення 
фауни і флори, загибель людей;
г) збройні втручання, позбавлення дер-

жави незалежності та ін.
Як й будь-яке правило, так й правило 

«фактичною підставою для міжнародно-пра-
вової відповідальності є міжнародне право-
порушення» має свої винятки. Міжнародне 
право в окремих випадках допускає міжна-
родно-правову відповідальність, коли держа-
ва (або інший суб’єкт) здійснювала правомірні 
дії. Як приклад, часто вказують на можливість 
огляду іноземних торговельних кораблів вій-
ськовими кораблями (ст. 22 Конвенції про від-
крите море 1958 р. і ст. ПО Конвенції ООН з 
морського права 1982 р.) у разі достатньої під-
озри, що судно веде піратський промисел, не-
санкціоноване радіомовлення тощо. Коли ж 
достатня підозра виявилася безпідставною, то 
необхідно відшкодувати судну заподіяні збит-
ки [1, с. 487].
З метою визначення підстав для міжнарод-

ної відповідальності за правомірну діяльність 
науковці пропонують керуватися аналогічни-
ми підставами для відповідальності за міжна-
родні правопорушення: через встановлення 
особливостей та зіставлення нормативно-пра-
вових і фактичних підстав. Але при цьому слід 
мати на увазі, що для відповідальності за пра-
вомірну діяльність не є нормативно-правовою 
підставою наявний звичаєвий комплекс норм - 
вона повинна базуватися на певних договорах, 
які спеціально закріплюють умови виникнен-
ня такої відповідальності [2, с. 145].
Підставою виникнення відповідальності є 

міжнародно-протиправне діяння, яке має від-
повідати двом вимогам, викладеним у ст. 2:

– бути таким, що приписується державі 
за міжнародним правом (тобто саме держава 

повинна бути визнана відповідальною за це 
діяння);

– бути порушенням міжнародно-право-
вого зобов’язання цієї держави.
Крім того, слід також проаналізувати осно-

вні юридичні наслідки продовжувати викону-
вати порушене зобов’язання; припинити це 
діяння та надати гарантії не повторення його, 
якщо вимагають обставини; надати повне від-
шкодування за спричинену шкоду (матеріаль-
ну і моральну). 
Слід зазначити, що питання визначення 

та класифікації форм ліквідації наслідків вчи-
нення міжнародно-протиправних діянь є до-
сить складним і це пояснюється низкою при-
чин: змішуванням представниками доктрини 
різнопланових за своєю природою наслідків 
порушення норм міжнародного права й від-
несенням їх до форм відповідальності, пану-
ванням у практиці і доктрині репараційної 
концепції відповідальності. 
На нашу думку, форма ліквідації наслідків 

вчинення міжнародно-протиправного діяння 
– це структурний елемент обсягу відповідаль-
ності у межах певного її виду, водночас це спо-
сіб, за допомогою якого держава-порушниця 
здійснює відшкодування потерпілій державі. 
Необхідно зауважити також, що обсяг міжна-
родної відповідальності держав як сукупність 
наслідків міжнародно-протиправного діяння 
може мати матеріальний або нематеріальний 
характер. Така класифікація різних наслідків 
називається у міжнародно-правовій доктрині 
видами міжнародної відповідальності. 
Поділ відповідальності на матеріальну 

і нематеріальну (політичну або моральну) є 
досить умовним, але практично необхідним. 
На підставі аналізу концепцій представників 
правової доктрини, міжнародно-правових 
документів, судової практики можна дійти 
висновку про те, що нематеріальна відпові-
дальність держави не підлягає матеріальному 
відшкодуванню. У свою чергу, матеріальна 
відповідальність встановлюється в повному 
обсязі або в силу взаємної домовленості сторін 
в обмеженому обсязі.

Висновки та пропозиції
Отже, підсумовуючи вищезазначене, мож-

на дійти таких висновків. Міжнародно-про-
типравне діяння – це є дія або бездіяльність 
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суб’єкта міжнародного права, в результаті 
якої порушуються норми міжнародного пра-
ва та міжнародні зобов’язання цього суб’єкта, 
що наносить потерпілому суб’єкту або групі 
суб’єктів міжнародного права, або всьому сві-
товому співтовариству в цілому, збитки мате-
ріального або нематеріального характеру. 
Будь-яке правопорушення – це вчинок, 

тобто дія чи бездіяльність. Дія –акт активного 
поводження. Бездіяльність визнається вчин-
ком, якщо за службовим обов’язком або за си-
туацією потрібно було щось зробити, але зро-
блено не було. Значимість цієї риси полягає в 
тому, що в ній сховане загальноприйняте по-
ложення «за думки не судять». Так, не можна 
вважати правопорушенням не виявлені через 
вчинки внутрішній напрям думок, почуття, 
не тільки позитивні, але й негативні. 
Таким чином, міжнародне правопору-

шення це є специфічне міжнародно-правове 
явище, яке відрізняється від кримінального 
правопорушення чи адміністративного про-
ступку за своїм складом та ознаками. Зокре-
ма, не завжди в складі міжнародного пра-
вопорушення необхідним є встановлення 
суб’єктивної сторони, також відмінним є й 
суб’єкт міжнародного правопорушення, фор-
ми та методи впливу на порушника, норми 
права, які підлягають застосуванню. 
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SUMMARY 
The article considers the question about the le-

gal nature, essence, types, forms, and legal conse-
quences of an internationally wrongful act in the 
modern international law. Explores the doctrinal 
approaches national and foreign international 
lawyers on grounds of (elements of) international 
offences and their classifi cation. Conclusions are 
made about the fact that the international offence 
is a specifi c international legal phenomenon that is 
different from a criminal offence or administrative 
offence concerning its composition and character-
istics.

Keywords: International offenses, internation-
al responsibility, international crime, internation-
ally wrongful act, the subject of an internationally 
wrongful acts, crimes against humanity, interna-
tional delicts.

АНОТАЦІЯ 
У статті розглядається питання щодо 

юридичної природи, сутності, видів, форм та 
юридичних наслідків міжнародно-протиправ-
ного діяння у сучасному міжнародному праві. 
Досліджуються доктринальні підходи вітчиз-
няних та зарубіжних юристів-міжнародників 
щодо ознак (елементів) міжнародного право-
порушення та їхньої класифікації. Робляться 
висновки про те, що міжнародне правопору-
шення є специфічним міжнародно-правовим 
явищем, яке відрізняється від кримінального 
правопорушення чи адміністративного про-
ступку за своїм складом та ознаками. 
Ключові слова: міжнародне правопорушен-

ня, міжнародна відповідальність, міжнарод-
ний злочин, міжнародно-протиправне діян-
ня, суб’єкт міжнародно-протиправного діян-
ня, злочини проти людства, воєнні злочини, 
міжнародні делікти.
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У статті досліджено питання удоскона-
лення адміністративно-правових засад забез-
печення громадської безпеки в Україні. Зазна-
чено про необхідність комплексного підходу до 
реформування сектору безпеки. Приділяється 
увага необхідності удосконалення діяльності 
суб’єктів забезпечення громадської безпеки, до-
ведено актуальність вказаного питання. Вка-
зано про неточності в понятійному апараті, 
який використовується в нормативно-право-
вих актах, що регулюють зазначену сферу. 
Виділено основні ознаки правовідносин у сфері 
громадської безпеки. Встановлено, що громадсь-
ка безпека є складовою національної безпеки, 
тому проведення реформ у даному напрямку 
має здійснюватися на всіх рівнях забезпечен-
ня безпеки держави. Наголошено на тому, що 
удосконалення забезпечення громадської без-
пеки можливе лише за умови реформування і 
модернізації правоохоронних органів. Сформу-
льовано головні напрямки реформування право-
охоронних органів. Зазначено, що перш ніж, за-
проваджувати зміни до практичної діяльності 
правоохоронних органів, як суб’єктів забезпе-
чення громадської безпеки слід звернути увагу 
на витоки кадрового забезпечення цих органів. 
Виділено важливість належного фінансування 
із дотриманням умов національного законо-
давства та міжнародних домовленостей на 
міждержавному рівні для вдалого реформу-
вання системи забезпечення громадської без-
пеки. Висунуто пропозиції щодо удосконалення 
адміністративно-правових засад забезпечення 
громадської безпеки. 

 ªÂÄÎÊ²ÌÅÍÊÎ Ñåðã³é Àíàòîë³éîâè÷ - ê.þ.í., äîöåíò êàôåäðè 
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Ключові слова: адміністративно-правові 
норми, громадська безпека, громадський поря-
док, правоохоронна діяльність, правове забезпе-
чення, удосконалення.

Постановка проблеми
Умови для встановлення належного рів-

ня безпеки в Україні на теперішній час за-
лишаються вкрай важкими і нестабільними. 
Реальні загрози громадській та національ-
ній безпеці продовжують бути актуальни-
ми. Крім того, стан політичної, економічної 
нестабільності сприяє розростанню вну-
трішньодержавних проблем, потенційних 
і реальних загроз, як національній, так і 
громадській безпеці. Тому удосконалення 
адміністративно-правового забезпечення 
громадського порядку і безпеки потребує 
наукових розробок для подальшого прак-
тичного використання.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Бандурка О. М. дослідив основні питан-
ня удосконалення діяльності правоохорон-
них органів, а також оперативно-розшу-
кової діяльності. Трофимович В. розробив 
напрямки удосконалення національної без-
пеки України в умовах Російської агресія 
проти України, як загрози світовій системі 
безпеки. Беспалова О. И. сформулювала 
шляхи адаптації адміністративного законо-
давства в сфері реалізації правоохоронної 
функції держави до норм Європейського 
Союзу. Ліпкан В. А. дослідив основи права 
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національної безпеки. Басов А. В. виклав 
власне бачення поняття та змісту громад-
ської безпеки. Фатхутдінов В. Г. визначив 
правовий зміст забезпечення громадської 
безпеки. Небеський Ю. С. дослідив адміні-
стративно-правові засади охорони громад-
ського порядку та забезпечення безпеки 
громадян у сучасних умовах. Лошицький 
М. В. встановив питання вдосконалення за-
конодавства з оформлення матеріалів про 
адміністративні правопорушення органами 
внутрішніх справ. Матчук С., Савранчук Л. 
надали власне бачення шляхів удосконален-
ня адміністративно-правового регулювання 
діяльності Національної поліції України.

Невирішені раніше частини загальної 
проблеми

На теперішній час склалася ситуація, за 
якої існує значна кількість проблем у законо-
давчому регулюванні забезпечення громад-
ської безпеки. Такі проблеми полягають у 
наявності неточностей понятійного апарату 
в нормативно-правових актах, невідповід-
ності його сучасним умовам, що склалися в 
Україні, неналежній адаптації запозичених 
норм до нинішнього законодавства України 
тощо. 

Таким чином метою дослідження є вста-
новлення основних теоретичних і практич-
них питань, щодо удосконалення адміні-
стративно-правового регулювання забезпе-
чення громадської безпеки, надання влас-
них пропозицій щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу
Удосконалення законодавства – є одним 

із необхідних кроків до покращення діяль-
ності всієї системи забезпечення громадської 
безпеки. В першу чергу констатуємо, що по-
нятійний апарат, який використовується, 
як в науковій літературі, так і в нормативно-
правових актах, які регулюють забезпечен-
ня громадської безпеки викликає чимало 
питань. Тому важливим є правильне розу-
міння і використання поняття «безпековий 
простір» (англ. security space) та «безпекове 
середовище» англ. security environment). 
З цього приводу Трофимович В. слушно 
зауважив, що з урахуванням проведення 

проти України гібридної війни набуває по-
няття «безпековий простір». Це поняття до-
волі динамічне, оскільки змінюється разом 
із трансформацією безпекової конфігурації 
не лише світу, а й окремих регіонів. Воно 
може бути різним за обсягом залежно від 
національних цінностей; регламентованим 
чи ні; різнитися ступенем довершеності, 
коефіцієнтом використання сили або, на-
впаки, ігноруванням нормативно-правових 
регуляторів як у конкретному суспільстві 
(ігнорування законодавства України під час 
так званого опитування жителів АР Крим 
у березні 2014 року про відокремлення від 
України), так і на рівні міжнародного сус-
пільства (наприклад, відсутність єдності сві-
тових лідерів щодо незаконності анексії АР 
Крим та прямої участі Росії в конфлікті на 
Сході України) [1].
Оніщенко Н. М. відмітив, що безпеко-

вий правовий простір об’єднує всі методи і 
шляхи, а головне, форми, у яких містяться 
безпекові відносини. Утім безпековий пра-
вовий простір передбачає національний та 
міжнародний рівні. 
Таким чином, вважаємо, що безпекове 

правове середовище – це обмежене у про-
сторі середовище, в якому стає можливим 
беззаперечний пріоритет прав і свобод 
людини і громадянина, їх дотримання, що 
здійснюється за участі, як самого населен-
ня, яке проживає в межах даного серед-
овища, так і за допомогою злагодженої ді-
яльності системи спеціальних органів, на 
яких покладено обов’язок забезпечення 
безпеки. Безпековий правовий простір по-
роджує безпекове середовище, такий про-
стір може сягати, як окремої держави, так 
і мати більш широкий – міждержавний 
характер, що досягається шляхом заклю-
чення і дотримання міждержавних угод і 
домовленостей. Безпековий правовий про-
стір можливий лише в умовах належно-
го функціонування держави, пріоритетом 
якої є дотримання прав і свобод людини. 
Ненадійний безпековий простір зумовить 
формування відповідного безпекового се-
редовища, що приречене на поширення 
явищ правового нігілізму, правового інфан-
тилізму, правової демагогії, які стануть під-
ґрунтям для розповсюдження екстремізму, 
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тероризму, кіберзлочинності та шпіонажу, 
гібридних війн. 
Із вищевказаного стає зрозумілим, що 

правові відносини, що стосуються сфери 
забезпечення громадської безпеки мають 
регулюватися шляхом застосування адек-
ватного, сучасного законодавства, яке буде 
належним чином не лише розроблене, 
а й впроваджене у практичну діяльність 
суб’єктів забезпечення громадської безпеки.
Фатхутдінов В. Г. виділяє такі ознаки 

правовідносин у сфері громадської безпеки: 
1) слугують різновидом правових відносин; 
2) виникають, змінюються та припиняються 
на основі регулятивних, охоронних і спеці-
алізованих норм права (норми-декларації, 
норми-принципи, норми-дефініції) та під 
час процесу забезпечення громадської без-
пеки; 3) є вольовими відносинами (вини-
кають на основі адміністративно-правових 
норм, у яких закріплена воля держави на 
притягнення до юридичної відповідальнос-
ті правопорушника); 4) складаються між: 
суб’єктами цих відносин – фізичними осо-
бами, юридичними особами, громадськими 
об’єднаннями, а також суб’єктами владних 
повноважень; 5) опосередковані державною 
політикою національної безпеки; 6) слугу-
ють органічним елементом державної полі-
тики національної безпеки; 7) є сферою реа-
лізації безпекової функції держави; 8) поста-
ють основою розвитку безпекового суспіль-
ства та всіх нормативно визначених сфер у 
його межах; 9) відображають особливості за-
стосування імперативних, диспозитивних, 
рекомендаційних та заохочувальних мето-
дів правового регулювання під час реаліза-
ції безпекових прав і свобод з урахуванням 
особливостей та юридичних властивостей 
суб’єктів відносин у сфері громадської без-
пеки. Однак визначальним критерієм має 
бути відповідність національним інтересам 
[2], [3]. 
Із вищевказаного можна зробити висно-

вок, що діяльність держави у сфері удоско-
налення забезпечення громадської безпеки 
має бути глобальною і стосуватися усього 
сектору безпеки, включаючи безпеку націо-
нальну, оскільки неможливо уявити якісне 
забезпечення громадської безпеки в умовах 
недосконалої системи забезпечення наці-

ональної безпеки держави. В даному кон-
тексті доречним буде відмітити особливості 
участі Національної гвардії України (далі 
НГУ) у забезпеченні громадської безпеки і 
удосконалення їх діяльності, як у теоретич-
ному, так і практичному напрямках. Корні-
єнко Д. М., Толстоносов Д. Ю. з цього приво-
ду слушно зауважили, що на сучасному етапі 
становлення НГУ відсутній порядок, напря-
ми і методи підготовки військовослужбовців 
до несення служби з охорони громадського 
порядку, тому учні запропонували запро-
вадити інструкцію, яка б регламентувала ці 
питання. дослідження вимог законодавства 
не дало змоги виділити НГУ як самостійно-
го суб’єкта забезпечення громадської безпе-
ки, водночас багатогранність її функцій і за-
вдань створюють суперечності щодо засто-
сування підрозділів з охорони громадського 
порядку. Так, гостро стоїть питання стосов-
но оформлення адміністративних протоко-
лів про адміністративні правопорушення 
військовослужбовцями НГУ. Нині дозвіл на 
складання адміністративного протоколу має 
лише командир військової частини в обме-
жених рамках і у випадках, пов’язаних із по-
рушенням військовослужбовцями порядку 
несення служби та військової дисципліни, 
що безпосередньо не відноситься до забез-
печення громадського порядку. Вченими 
слушно відмічено, що перш ніж запрова-
джувати самостійність військовослужбовців 
у сфері складання адмінпротоколів, необхід-
но привести законодавство до однакового 
розуміння понять «громадська безпека» та 
«публічна безпека» [4]. 
Звертаємося до попередньо зазначе-

них зауважень до законодавства, і підтри-
муємо думку В. Фатхутдінова та І. Зозулі, 
про те, що є необхідність у внесенні змін 
і доповнень, відповідних змін до Закону 
України «Про Національну поліцію» з ме-
тою заміни невживаного в юридичній тер-
мінології для означення державної полі-
тики у сфері громадської безпеки терміну 
«публічна безпека» терміном «громадська 
безпека», внесення змін і доповнень в існу-
ючий масив нормативно-правових актів, 
тобто повернення до терміну «громадська 
безпека» в Законі України «Про Націо-
нальну поліцію» [5].
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Варто зауважити, що удосконалення за-
безпечення громадської безпеки можливе 
лише за умови реформування і модернізації 
правоохоронних органів, адже саме на них 
покладається основна частина обов’язків із 
забезпечення громадського порядку і без-
пеки. У даній сфері виникає чимало питань, 
починаючи із теоретичного розуміння по-
нятійного апарату, закінчуючи практичним 
застосуванням і запровадженням правових 
норм, що регулюють діяльність таких ор-
ганів. У законодавстві немає чіткого визна-
чення поняття правоохоронної діяльності, 
немає вичерпного переліку правоохорон-
них органів. У різних законодавчих актах 
поняття та перелік правоохоронних орга-
нів визначаються по-різному. Охорона гро-
мадської безпеки є загальним об’єктом всієї 
правоохоронної системи. Але для постійної, 
ефективної та професійної охорони громад-
ської безпеки, охорони прав і загальних ін-
тересів людини, суспільства і держави, для 
виявлення і припинення злочинів і право-
порушень, застосування законних санкцій і 
примусу до правопорушників держава ство-
рює спеціальні органи і наділяє їх відпо-
відною компетенцією. Для вирішення про-
блеми забезпечення громадської безпеки, 
захисту і розвитку інтересів громадян і дер-
жави потрібні дієві правоохоронні органи, 
які б здатні були забезпечити громадську та 
національну безпеку України, створювалися 
б, функціонували і розвивалися разом з дер-
жавою, виконуючи її правоохоронну функ-
цію [6]. В цілому, правоохоронна система, 
яка б функціонувала на нових принципах, 
що відповідають європейським нормам, на 
сьогодні лише формується через розробку і 
впровадження нових нормативно-правових 
актів. Необхідність поступових реформ пра-
воохоронної системи випливає з міжнарод-
них зобов’язань України, у першу чергу, в 
рамках членства у Раді Європи. Як член ор-
ганізації Україна має виконувати цілу низ-
ку її рекомендацій. Головними з них є Ре-
комендація Парламентської асамблеї Ради 
Європи № 1402 (1999 р.) [7].
Актуальним на теперішній час зали-

шається питання підготовки патрульних 
поліцейських Національної поліції Укра-
їни. Саме їх безперервними діями безпо-

середньо забезпечується громадський по-
рядок і безпека в цілому. На думку автора 
дослідження важливим моментом є відбір 
кандидатів до патрульної поліції, держава 
повинна створити такі умови, за яких пре-
стижність професії зростатиме, відповідно 
кількість претендентів на посаду патруль-
ного поліцейського також збільшиться, 
конкурсний буде більш якісним. Навчанню 
таких працівників поліції також повинна 
приділятися більша увага, термін навчання 
має бути збільшеним, беззаперечним мо-
ментом є поєднання теоретичного матеріа-
лу із практичними навичками. На сучасному 
етапі значення діяльності патрульної поліції 
складно переоцінити, тому непрофесійна 
реформа правоохоронних органів може як 
мати незворотні наслідки в криміногенній 
ситуації, так і взагалі, позначитися на здат-
ності поліції виконувати покладені на неї 
законом функції. Визначальну роль у забез-
печенні громадської безпеки відіграє персо-
нал Національної поліції, зокрема патруль-
ної поліції, яка частково чи фрагментарно 
виконує функції, що раніше були покладені 
на міліцію громадської безпеки. На сучасно-
му етапі, значення патрульної поліції важко 
переоцінити, тому непрофесійна реформа 
правоохоронних органів може як мати не-
зворотні наслідки, так і взагалі позначитися 
на здатності поліції виконувати покладені 
на неї законом функції [8].
Основною умовою успішного реформу-

вання усіх суб’єктів забезпечення громад-
ської безпеки є беззаперечний взаємозв’язок 
між прийнятими нормативно-правовими 
актами і їх запровадженням, скільки зако-
нодавство, що регулює безпосередню діяль-
ність тих чи інших органів і структур пови-
нно ними ж реалізовуватися. Показовим ре-
зультатом правильного проведення реформ 
є прийняття рішень керівниками підрозді-
лів правоохоронних органів на всіх рівнях, 
виключаючи використання прогалин у за-
конодавстві у власних інтересах. Для більш 
якісного виконання обов’язків правоохо-
ронних органів такі прогалини мають бути 
заповненими, неточності усунені, а двояке 
формулювання правових норм розтлумаче-
не в законному порядку. Адже очевидно, що 
форма і зміст запровадженої реформи має 
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збігатися, наприклад, не достатньо пере-
йменувати назву «міліція» на «поліцію», при 
цьому не змінивши підходи до виконання 
новоствореним органом правоохоронної 
функції. Запорукою ефективної діяльнос-
ті правоохоронних органів є їхня єдність і 
відданість народові. Однак, останні рефор-
мування призводили лише до розподілу 
правоохоронних органів на структури та 
підрозділи, що унеможливлювало злагодже-
ність їх діяльності [9].
Антонов В. О. у монографії присвяче-

ній «Конституційно-правовим засадам за-
безпечення національної безпеки України» 
[10] наголосив на небезпеці для України 
російської військової ескалації на східних 
кордонах держави, яка суттєво зросла після 
російсько-українського конфлікту та анексії 
території Криму. Однак вчений зауважив, 
що не менш небезпечною загрозою для по-
дальшого існування Української держави є 
прояви сепаратизму, федералізму, наявність 
антиукраїнських сил і політичних партій, 
котрі намагаються знищити національну 
єдність та соборність держави, її територі-
альну цілісність. Зауважимо, що повсякден-
ня боротьба із вищезазначеними проявами 
антидержавних правопорушень є частиною 
забезпечення саме громадської безпеки і по-
кладається саме на її суб’єктів. Саме громад-
ський порядок і безпека опиняються під за-
грозою діяльності правопорушників. Тому 
в сучасних умовах великої кількості загроз 
громадській безпеці доцільним було б роз-
робити стратегію забезпечення саме гро-
мадської безпеки і порядку. 
Удосконалення адміністративно-проце-

суальних засад забезпечення громадської 
безпеки є неможливим без використання 
зарубіжного досвіду і його адаптації до су-
часного законодавства України. Білозер-
ська Т. О. зауважила, що під адаптацією 
адміністративного законодавства України 
до законодавства ЄС слід розуміти процес 
поступового та виваженого (з обов’язковим 
урахуванням доцільності для України при-
йняття відповідних адміністративно-право-
вих норм, адаптованих до вимог законодав-
ства ЄС) зближення законодавства України 
у сфері реформування національної системи 
державного управління, вироблення адмі-

ністративно-правових та організаційних за-
сад для формування ефективної структури 
державного управління, розвитку управ-
лінського потенціалу відповідно до сучас-
ної системи європейського права шляхом 
реформування національної системи адмі-
ністративного права, приведення її у відпо-
відність до норм та стандартів ЄС [11].

Висновки
Підсумовуючи вищевикладене можна 

зробити висновок, що удосконалення забез-
печення громадської безпеки в Україні – це 
складний багаторівневий процес, який по-
требує чимало ресурсів, починаючи з нор-
мативно-правового регулювання даної сфе-
ри, закінчуючи підвищенням рівня мораль-
них та кваліфікаційних якостей працівників 
органів та підрозділів, що є суб’єктами її 
забезпечення. Адміністративно-правове ре-
гулювання забезпечення громадської безпе-
ки, не зважаючи на прийняття великої кіль-
кості реформ, залишається недосконалим. 
Вважаємо, що основою у побудові якісного 
адміністративно та адміністративно-про-
цесуального законодавства є використання 
власного потенціалу із  застосуванням за-
рубіжного досвіду, адаптованого до сучас-
них умов в Україні. Практика показує, що 
стан громадської безпеки безпосередньо 
пов’язаний із соціально-економічним забез-
печенням населення, його культурним, іде-
ологічним рівнем розвитку тощо, тому при 
реформуванні даної сфери регулювання 
суспільних відносин необхідно проводити 
якісну державну політику у зазначених на-
прямках.
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Yevdokimenko Serhii Anatoliiovych 
MAIN DIRECTIONS FOR IMPROVING 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL 
REGULATION OF ENSURING PUBLIC 

SAFETY IN UKRAINE
The author of the article has studied the is-

sue of improving the administrative and legal 
principles for ensuring public safety in Ukraine. 
The need for an integrated approach to secu-
rity sector reform has been noted. Particular 
attention has been paid to the need to improve 
the activities of public safety entities; the rel-
evance of this issue has been proved. The au-
thor has indicated the inaccuracies in the con-
ceptual apparatus used in regulatory legal acts 
regulating this area. The main features of legal 
relations in the fi eld of public safety have been 
highlighted. It has been established that public 
safety is a component of the national security, 
so reforms in this direction should be carried 
out at all levels of state security. It has been em-
phasized that the improvement of public safety 
is possible only with the reform and modern-
ization of law enforcement agencies. The main 
directions of reforming law enforcement agen-
cies have been formulated. It has been noted 
that before introducing changes to the practi-
cal activities of law enforcement agencies as 
subjects that ensure public safety, particular 
attention should be paid to the sources of staff-
ing of these agencies. The author has distin-
guished the importance of adequate funding in 
compliance with the requirements of national 
legislation and international agreements at the 
interstate level for the successful reform of the 
public safety system. The author has provided 
propositions on improving administrative and 
legal principles for ensuring public safety.

Key words: administrative and legal norms, 
public safety, public order, law enforcement ac-
tivity, legal provision, improvement.
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Стаття присвячена аналізу визначення 
поняття «споживач» у європейському та укра-
їнському праві з метою визначення поняття 
споживача як учасника приватних відносин. 
Спираючись на аналіз наукових поглядів вчених 
та норм чинного законодавства, розглянуто 
проблеми визначення правового статусу спо-
живачів у різних країнах Європи та в Україні, 
а також можливість використання корисно-
го досвіду європейських країн для вдосконален-
ня українського законодавства у сфері захисту 
прав споживачів та механізмів його реалізації.
Наведено порівняльний аналіз європейсько-

го та вітчизняного нормативно-правового ре-
гулювання у цій сфері. Встановлено, що акти 
вторинного права ЄС у сфері захисту прав 
споживачів у нашій країні імплементовані не 
повною мірою. Виявлено суперечності у чин-
ному законодавстві України щодо визначення 
поняття «споживач» у різних нормативних 
актах.
Досліджено питання уніфікації права кра-

їн європейської спільноти у сфері захисту прав 
споживачів під час запровадження повної гар-
монізації законодавства Європейського Союзу. 
Розглянуто окремі справи щодо захисту прав 
споживачів, які розглядалися у Європейському 
Суді.
У роботі проаналізовано основні Директиви 

ЄС, які регулюють захист прав споживачів та 
рішення Європейського Суду. Розглянуто деякі 
положення нормативно-правових актів нашої 
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держави та новели у практиці Верховного Суду. 
Визначено місце споживача у системі відносин, 
які виникають при придбанні товарів, надан-
ні послуг та виконанні робіт, не пов’язаних з 
професійною та підприємницькою діяльністю. 
Запропоновано поширити статус спожива-
ча не лише на фізичних осіб, а й на покупців-
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 
якщо вони укладають договори, метою яких є 
некомерційне використання продукції. 
Зроблено висновок, що при укладанні спо-

живацьких договорів мета вчинення право-
чину має бути визначальною і полягати поза 
межами професійної або підприємницької ді-
яльності покупця, замовника робіт чи послуг. 
Обґрунтована необхідність вдосконалення за-
конодавства України у конкретних напрямах 
відповідно до європейських вимог. Резюмовано, 
що для максимального захисту прав спожива-
чів необхідним є визначення чітких правових 
критеріїв набуття особою правового статусу 
споживача.
Ключові слова: захист прав споживачів, 

консюмеризм, споживач, право Європейського 
Союзу.

Постановка проблеми
Законодавство про захист прав спожи-

вачів займає особливе місце в системі на-
ціонального права більшості цивілізованих 
країн. Захист прав споживачів, який офі-
ційно іменується в джерелах права ЄС «за-
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хистом споживачів» (consumer protection), є 
однією з найбільш динамічних сфер співро-
бітництва держав-членів ЄС, в рамках яко-
го створене значне інтеграційне законодав-
ство, котре постійно вдосконалюється. На 
шляху України до європейської спільноти 
особливого значення набуває як удоскона-
лення внутрішнього законодавства про за-
хист прав споживачів в контексті захисту 
прав власних громадян і підприємців, так 
і сприяння розвитку економічних, насам-
перед безпечних торгових відносин, а та-
кож забезпечення виконання міжнародних 
зобов’язань. Актуальність дослідження пра-
вових аспектів цієї діяльності обумовлена 
спільністю кола завдань і проблем у сфері 
захисту прав споживачів, а, отже, можливіс-
тю застосування корисного досвіду ЄС для 
вдосконалення українського законодавства 
щодо захисту прав споживачів та організа-
ційно-правових механізмів його розробки 
та реалізації.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Дослідженню європейської системи за-
хисту прав споживачів присвячено пра-
ці багатьох правознавців: Л. М. Саванець, 
О. Єгоричевої, О. П. Письменної та ін. Їх на-
укові доробки складають теоретичний базис 
сучасних досліджень. Проте багато науково-
теоретичних питань цієї теми потребують 
подальшого дослідження. В юридичній лі-
тературі питання системного підходу щодо 
чіткого визначення поняття «споживач» 
залишається недостатньо опрацьованим та 
потребує додаткового вивчення.

Метою і завданнями цієї статті є дослі-
дження правового статусу споживачів у кра-
їнах ЄС та Україні, а також можливість вико-
ристання корисного досвіду європейських 
країн для вдосконалення українського зако-
нодавства у сфері захисту прав споживачів 
та механізмів його реалізації. Проблема ви-
значення такого статусу пов’язана з необхід-
ністю створення в Україні ринкового серед-
овища, яке б повністю відповідало вимогам 
міжнародного та європейського законодав-
ства. Намір України набути членства в ЄС 
зумовлює необхідність приведення її норма-

тивної бази до вимог європейського законо-
давства. Відповідне зобов’язання визначене 
у главі 20 «Захист прав споживачів» Угоди 
про асоціацію Україна – ЄС, де проголоше-
но, що Україна поступово наближає своє за-
конодавство до acquis ЄС, запроваджуючи 
низку відповідних Директив ЄС [1].

Результати дослідження
Розгляд правового статусу споживача 

слід розпочати з того, що попри загально-
визнану важливість сфери захисту прав спо-
живачів, на рівні Європейського Союзу єди-
ного визначення поняття «споживач» немає. 
Вперше на загальноєвропейському рівні це 
поняття було закріплено 1968 році у Брюс-
сельській конвенції з питань юрисдикції та 
примусового виконання судових рішень 
щодо цивільних та комерційних спорів [2, с. 
68]. На сьогодні поняття «споживач» визна-
чається у різноманітних Директивах ЄС, які 
є актами вторинного законодавства. 
Аналіз чинних Директив ЄС свідчить, що 

у питанні визначення категорії «споживач» 
вони істотно не різняться: можна сказати, 
що європейська правова доктрина визнає 
споживачем тільки фізичну особа, яка при-
дбаває товар, послуги тощо для особистих 
потреб. Так, Директива 2011/83/ЄС Євро-
пейського Парламенту і Ради від 25.10.2011 
р. Про права споживачів [3], Директива 
2000/31/ЄС Про електронну комерцію [4] та 
Директива 2005/29/ЄС Про недобросовісну 
комерційну практику [5] визначають спо-
живача як будь-яку фізичну особу, яка діє 
в рамках договорів, в цілях, відмінних від її 
торгової, комерційної, ремісницької чи про-
фесійної діяльності. При цьому основним 
наріжним принципом побудови взаємовід-
носин між споживачами та продавцями/
надавачами послуг/виконавцями робіт у єв-
ропейському законодавстві є принцип побу-
дови таких відносини між непрофесіонал та 
професіоналом, де споживачем-непрофесіо-
налом виступає особа, правовий статус якої 
ґрунтується на презумпції відсутності спе-
ціальних знань щодо замовленої/придбаної 
продукції, а продавець/виконавець робіт/
надавач послуг - професіонал - має достатню 
інформацію та знання щодо пропонованої 
продукції. 
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За таких умов загальні засади приватно-
го права про рівність сторін не можуть на-
лежним чином захистити споживача. Тому, 
вважаючи останнього слабшою стороною в 
зобов’язанні, європейський законодавець 
створює окрему систему правового захисту 
її прав такої сторони. Це положення є осно-
вою діяльності ЄС у сфері захисту прав спо-
живачів, адже держава (у даному контексті 
– європейська спільнота) бере на себе ініціа-
тиву щодо захисту інтересів споживачів саме 
через їх непрофесіоналізм і високу ймовір-
ність відсутності спеціальних знань.
Ці засади слугують підґрунтям рішень 

Європейського Суду, який при розгляді 
споживчих спорів виходить з необхіднос-
ті надання доказів відсутності порушен-
ня споживчих прав саме представниками 
бізнесу, які є більш професійними та фі-
нансово забезпеченими. Такі об’єктивні 
підходи забезпечують певну рівновагу 
між сторонами спору і надають спожива-
чам більшої впевненості у справедливому 
рішенні суду. 
У деяких Директивах ЄС споживачем 

визнається не тільки фізична особа, яка 
укладає чи має намір укласти договір, а й 
особа, яка є бенефіціаром при укладенні до-
говору з фізичною особою, від імені якої ви-
ступає контрагент. Наприклад, Директива 
90/314/ЄЕС Про туризм визначає спожива-
ча як особу, яка придбаває або погоджуєть-
ся придбати тур («основний контрагент»), 
або будь-яку особу, від імені якої основний 
контрагент погоджується купити тур («інші 
бенефіціари»), або будь-яку особу, якій 
основний контрагент або будь-який інший 
бенефіціар уступає цей тур («цессіонарій»). 
Таке визначення охоплює не тільки відно-
сини між продавцем та покупцем туру, а й 
відносини між продавцем та бенефіціаром, 
покупцем та цессіонарієм у контексті дотри-
мання інтересів дійсного (кінцевого) спо-
живача послуг. Такий підхід дає можливість 
кінцевому споживачеві захищати свої права 
і відстоювати свої законні інтереси навіть у 
тому випадку, якщо він не виявляє волі при 
укладанні договору, або не бере участі у від-
носинах з продавцем до укладення догово-
ру, а виступає стороною договору вже після 
його укладення») [6].

Однак, незважаючи на проголошений 
принцип максимальної гармонізації єв-
ропейського законодавства, наразі кожна 
країна самостійно визначає власну спожи-
вацьку політику. І у деяких країнах-членах 
ЄС споживачем визнається не лише фізич-
на, а й юридична особа. Так, у законодав-
стві Мальти основною ознакою споживача 
є відсутність професійного або бізнес-орі-
єнтованого інтересу щодо предмету угоди, 
безвідносно того, юридичною чи фізичною 
особою є споживач [7]. У Франції під спожи-
вачем розуміють як фізичну так і юридичну 
особу, що укладає договір, безпосередньо не 
пов’язаний із її професійною діяльністю. В 
англійському праві взагалі замість поняття 
«споживач» використовується більш широке 
формулювання - «особа, яка діє в якості спо-
живача» (англ. «Dealing as a consumer») [8, 
с. 24-25], що дає можливість кваліфікувати 
як споживача не тільки фізичну особу, але 
й організацію - у тому випадку, якщо товар 
зазвичай використовується для приватного 
споживання, наприклад, коли компанія ку-
пує чайник для використання співробітни-
ками офісу. Законодавство Австрії, Бельгії, 
Чехії, Данії, Франції, Греції, Угорщини, Іс-
панії визнає юридичних осіб споживачами у 
договорах, укладених з приватною метою. У 
Німеччині законодавство щодо захисту прав 
споживачів поширюється і на фізичних осіб-
підприємців [10, с. 297, 11 с. 437-438]. Вка-
зані положення ґрунтуються на пропозиції 
французького правознавця Т. Боргоньє, 
який при визначенні поняття «споживач» 
акцентував увагу не на суб’єктному складі 
договору, а на його об’єкті та меті, яку мали 
сторони під час його укладання [9, с. 51]. 
Зазначений підхід ставить на перше міс-

це не суб’єктний склад договору, а насампе-
ред його об’єкт та мету укладення. У разі, 
якщо визначення мети договору викликає 
труднощі, наприклад, якщо товар купуєть-
ся як для особистого, так і для професій-
ного використання (наприклад, придбан-
ня комп’ютера, для професійної діяльності 
покупця-підприємця і разом з тим для до-
машнього користування членами його сім’ї), 
суди керуються п. 17 преамбули до Дирек-
тиви 2011/83/ЄС Про права споживачів, за 
якою у разі подвійності мети договору в за-
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гальному контексті договору цілі, пов’язані 
із здійсненням підприємницької діяльності, 
не повинні бути превалюючими.
У зв’язку з вищевикладеним спірною ви-

дається позиція О. Єгоричевої щодо недо-
цільності введення до складу споживачів та-
кож і юридичних осіб [12, с. 51]. Незважаючи 
на загальну відсутність правового значення 
мети укладання договору у приватному пра-
ві, при укладанні споживацьких договорів 
мета вчинення правочину має бути визна-
чальною і полягати поза межами професій-
ної або підприємницької діяльності спожи-
вача. Адже навряд чи можна стверджувати, 
що компанія по видобутку нафти не може 
бути визнана споживачем у випадках, коли 
купує товари, котрі не будуть використову-
ватися безпосередньо в її підприємницькій 
діяльності, наприклад, канцелярію для ро-
боти її бухгалтерії або кавомашину для ви-
користання співробітниками офісу. Такі до-
говори аж ніяк не мають на меті отримання 
прибутку і цілком можуть бути визнані спо-
живацькими, а юридична особа-покупець 
має набути статусу споживача. 
Практичне значення поширення статусу 

споживача й на юридичних осіб та фізич-
них осіб-підприємців полягає у тому, що на 
сьогодні наявність чи відсутність такого ста-
тусу має різні правові наслідки. Так, у разі 
придбання неякісного товару покупцем-
споживачем діє презумпція вини продавця 
за принципом «відповідальності без вини»: 
продавець повинен нести відповідальність 
за неякісний товар у будь-якому разі, за ви-
нятком єдиного випадку - якщо продавець, 
виробник (підприємство, що задовольняє 
вимоги споживача) доведуть, що недоліки 
товару виникли внаслідок порушення спо-
живачем правил користування товаром або 
його зберігання (ч. 14 ст. 8 Закону України 
«Про захист прав споживачів» [13]). Ана-
логічна норма міститься у Директиві Ради 
85/374/ЄЕС Про наближення законів, поста-
нов та адміністративних положень держав-
членів щодо відповідальності за неякісну 
продукцію [14]. 
Якщо ж покупець неякісного товару не 

має статусу споживача, правовідносини ку-
півлі-продажу регулюються нормами ци-
вільного та господарського законодавства. І 

у цьому випадку обов’язок доводити, що не-
доліки товару виникли до передання товару 
покупцеві або з причин, які існували до цьо-
го моменту, покладається на покупця. Крім 
цього, на відміну від покупців/ замовників 
у «неспоживацьких» договорах, споживачі, 
як слабша сторона, мають право вибору під-
судності спору, їм надане право повернути 
товар продавцеві навіть при відсутності не-
доліків у товарі, право на відмову від вико-
нання договору при укладенні дистанцій-
них споживчих договорів тощо.
Важливим є й те, що у чинному зако-

нодавстві України поняття «споживач» у 
різних нормативних актах трактується по-
різному. Так, у Законах України «Про при-
родні монополії» та «Про телекомунікації» 
споживачами визнаються фізичні та юри-
дичні особи; Закон України «Про електро-
енергетику» відносить до кола споживачів 
фізичних осіб та суб’єктів господарської ді-
яльності, Кодекс газорозподільних систем 
споживачем визнає фізичну особу, фізичну 
особу-підприємця або юридичну особу, За-
кон «Про електронну комерцію» прирівнює 
юридичну особу-покупця до споживача-фі-
зичної особи. Суперечливим видається й 
вирішення цього питання і в ГК України, 
де термін «споживач» вживається без кон-
кретизації його суб’єктів, що дає підстави 
визнавати ним як фізичну, так і юридичну 
особу. Водночас у спеціальному законодав-
стві - Законі України «Про захист прав спо-
живачів» - споживачем визнається тільки 
фізична особа, яка придбаває, замовляє, ви-
користовує або має намір придбати чи замо-
вити продукцію для особистих потреб, без-
посередньо не пов’язаних з підприємниць-
кою діяльністю або виконанням обов’язків 
найманого працівника [13]. Аналогічне ви-
значення міститься у Проекті Закону Украї-
ни «Про захист прав споживачів», який було 
винесено на розгляд Верховної Ради Украї-
ни 07.10.2021р. [15].
При цьому безумовним досягненням 

чинного українського законодавства є ви-
знання споживачами не лише фізичних 
осіб, які придбавають, замовляють чи вико-
ристовують продукцію, а й так, які мають 
намір її придбати чи замовити. Таке визна-
чення дозволяє поширити норми Закону 
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«Про захист прав споживачів» не лише на 
укладені договори, а й на переддоговірні 
відносини.
Значного резонансу серед правників 

викликала Постанова Верховного Суду від 
3.07.2019 у справі № 342/180/17, яка ґрунту-
ється на рішенні Конституційного Суду від 
11.07.2013 №7-рп/2013 [16]. У вказаній По-
станові вперше у вітчизняній судовій прак-
тиці було застосовано поняття «пересічний 
споживач», запозичене з усталеної практики 
Суду Європейського Союзу, який кваліфікує 
пересічного споживача (average consumer) 
як достатньо поінформованого, уважного й 
обережного, проте з урахуванням культур-
них, суспільних і мовних факторів, а також 
особистого життєвого досвіду. Не надаючи 
конкретного визначення такого суб’єкта 
правовідносин, Верховний Суд визначив 
окремі критерії його оцінки, а саме – наяв-
ність у такого споживача «звичайного рівня 
освіти» та певного «рівня правової обізна-
ності». 

Висновки
Підсумовуючи вищенаведене, можна 

стверджувати, що одним з головних завдань 
українського законодавства в умовах вступу 
України до ЄС є забезпечення відповідності 
рівня захисту прав споживачів у вітчизняно-
му законодавстві до встановленого у країнах 
європейської спільноти. Проблема посилю-
ється й тим, що останнім часом у процесі 
ринкових перетворень, ускладнених таки-
ми явищами, як світова пандемія, інфляція 
та підвищення цін, значно знизився рівень 
соціального захисту населення. Усі ці чин-
ники зумовлюють необхідність визначення 
правових критеріїв набуття особою право-
вого статусу споживача за допомогою вико-
ристання корисного досвіду європейських 
країн.
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SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of the defi -

nition of “consumer” in European and Ukrainian 
law in order to defi ne the concept of consumer as a 
participant in private relations. Based on the analy-
sis of scientifi c views of scientists and current legisla-
tion, the problems of determining the legal status of 
consumers in different European countries and in 
Ukraine, as well as the possibility of using useful 
experience of European countries to improve Ukrai-
nian legislation in the fi eld of consumer protection 
and implementation.

A comparative analysis of European and do-
mestic regulations in this area. It is established that 
the acts of secondary EU law in the fi eld of consumer 
protection in the Ukrainian legislation are not fully 
implemented. Contradictions in the current legisla-
tion of Ukraine on the defi nition of “consumer” in 
various regulations have been identifi ed.

The issue of unifi cation of the law of the Euro-
pean Community in the fi eld of consumer protection 
during the introduction of full harmonization of Eu-
ropean Union legislation has been studied. Separate 
cases concerning consumer protection, which were 
considered in the European Court, were considered.

The paper analyzes the main EU Directives 
governing consumer protection and the decisions of 
the European Court. Some provisions of normative 
legal acts of our state and short stories in the prac-
tice of the Supreme Court are considered. The place 
of the consumer in the system of relations that arise 
when purchasing goods, providing services and per-
forming work not related to professional and entre-
preneurial activities is determined. It is proposed to 
extend the status of the consumer not only to indi-
viduals, but also to buyers-legal entities and natural 
persons-entrepreneurs, if they enter into agreements 
aimed at non-commercial use of products.

It is concluded that when concluding consumer 
contracts, the purpose of the transaction should be 
decisive and be outside the professional or business 
activities of the buyer, customer of works or servic-
es. The necessity of improvement of the legislation 
of Ukraine in concrete directions according to the 
European requirements is proved. It is summarized 
that in order to maximize consumer protection, it is 
necessary to defi ne clear legal criteria for a person to 
acquire the legal status of a consumer.

Key words: consumer protection, consumerism, 
consumer, European Union law.
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Незважаючи на те, що зародження іпотеки 
відбулося ще у стародавній Греції, цей правовий 
інститут виявився надзвичайно корисним, і 
тому незмінно супроводжує людство донині. 
При цьому еволюція земельної іпотеки продо-
вжується, і дуже важливо наразі відстежува-
ти ці процеси у сучасних умовах, визначати їх 
актуальну специфіку, моделювати оптимальні 
шляхи удосконалення цих відносин у майбут-
ньому. Одним з важливих напрямів, які потре-
бують уваги юридичної науки, можна визнати 
формування земельно-правової сутності іпоте-
ки за сучасним правом та законодавством.
Центральним елементом, що обумовлює 

правові особливості іпотеки, є її первинний 
матеріальний об’єкт. Так, особливість земель-
ної іпотеки сконцентрована в її специфічному 
предметі – земельній ділянці та правах на неї. 
Законом виокремлено кілька загальних вимог 
до предмета іпотеки: нерухомість, оборотоз-
датність, належність на праві власності або 
на праві господарського відання, реєстрація 
як окремого об’єкту права. Відносно предмета 
земельної іпотеки загальні вимоги мають ви-
ключення та уточнення, які випливають із 
правового режиму земельної ділянки.
На підставі проведеного теоретико-прак-

тичного аналізу було виділено чотири наукові 
підходи до визначення іпотеки землі: 1) іпоте-
ка як застава; 2) іпотека як самостійний вид 
забезпечення зобов’язання; 3) іпотека як обтя-
ження прав на землю; 4) іпотека як обмежен-
ня права власності. За результатами комплек-
сного підходу до виявлення юридичної природи 
іпотеки землі було сформульовано пропозицію 
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щодо її земельно-правової дефініції. Так, іпо-
тека землі – це двохфазна система речових та 
зобов’язальних правовідносин, спрямованих на 
заставне забезпечення виконання зобов’язань 
між кредитором та боржником шляхом на-
кладення обтяження на предмет такої іпоте-
ки – земельну ділянку та/або права на неї. 
Ключові слова: іпотека, застава, іпотека 

землі, земельна ділянка, обтяження прав на 
землю, забезпечення виконання зобов’язань

Постановка проблеми
Поява у праві такого явища як іпоте-

ка має надзвичайно важливе значення для 
глобального розвитку суспільних відносин. 
Можливість забезпечити кредитні відноси-
ни найбільш ліквідним майном – земельною 
ділянкою – винесла цивільний та господар-
ський обіг на якісно новий рівень. Інститут 
іпотеки, який виник у Древній Греції, здій-
снив суттєвий вплив на розвиток римсько-
го права, і саме в Древньому Римі іпотека 
набула більшого розвитку у зв’язку з його 
аграрною спеціалізацією [1]. Значення іпо-
теки зросло після того, як закони Солона 
у Греції і Петелія в Римі заборонили пере-
творювати на рабів неспроможних боржни-
ків. Очевидно, що цей захід викликав кризу 
цивільного обороту, зумовлену недостатнім 
забезпеченням виконання зобов’язань. За-
става спочатку виступає у формі передачі 
права власності, але згодом юридична тех-
ніка удосконалилася, так що стає можливим 
надавати заставоутримувачу лише права 
володіння (давньоримський pignus), але не 
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власності. Вищою формою розвитку застави 
з часів римського права стає іпотека, яка до-
зволяла залишати заставлене майно у воло-
дінні боржника. Ці досягнення римського 
права були перевершені лише наприкінці 
XVII — на початку XIX ст., коли прусський 
і, особливо, мекленбурзький закони ввели 
принцип публічності іпотеки. Відтак, пра-
ва іпотекоутримувача набули незалежності 
по відношенню до основного зобов’язання і 
стали самостійними [2, с. 157]. Еволюція іпо-
теки як правового явища не зупиняється і 
сьогодні. 
За сучасним законодавством України 

іпотека має такі властивості. По-перше, 
вона має самостійне правове значення і за-
лежить від прав іпотекодавця та іпотекодер-
жателя, передбачених нормами закону та 
договором іпотеки або заставою. По-друге, 
іпотека не є підставою для негайного пере-
ходу до іпотекодержателя права володіння 
і користування та обмежує розпорядження 
предметом іпотеки, окрім передачі його у 
наступну іпотеку. По-третє, залишаючись у 
володінні і користуванні іпотекодавця, на-
дає йому можливість задовольнити вимоги 
іпотекодержателя за рахунок коштів, отри-
маних шляхом використання природних 
корисних властивостей заставленого пред-
мету іпотеки, переданої у встановленому по-
рядку заставодержателю після початку тер-
міну дії іпотечної угоди. У разі невиконання 
іпотекодавцем зобов’язання, забезпеченого 
іпотекою, здійснюється перехід права во-
лодіння, користування і розпорядження до 
іпотекодержателя [3].
При цьому еволюція земельної іпотеки 

продовжується, і дуже важливо наразі від-
стежувати ці процеси у сучасних умовах, 
визначати їх актуальну специфіку, моделю-
вати оптимальні шляхи удосконалення цих 
відносин у майбутньому. Одним з важливих 
напрямів, які потребують уваги юридичної 
науки, можна визнати формування земель-
но-правової сутності іпотеки за сучасним 
правом та законодавством. 

Стан дослідження проблеми
 У численних роботах представни-

ків цивільного, земельного та господар-
ського права, які досліджували іпотеку 

(А. А. Герц, Х. А. Григор’євої, Н. В. Грищук, 
В. А. Другової, М. М. Дякович, А. В. Жура-
вель, І. І. Каракаша, Н. М. Квіт, О. С. Кіз-
лової, І. О. Костяшкіна, П. Ф. Кулинича, 
В. Ю. Малого, Д. О. Мальцева, В. В. Носіка, 
В. Г. Першина, І. Й. Пучковської, В. А. Ри-
бачок, Н. В. Рев’юк, В. Д. Сидор, В. В. Стра-
тійчук, О. В. Степської (Глотової), Т. Є. Ха-
ритонової, Ю. Є. Ходико, А. Р. Чанишевої, 
І. М. Цвігун, Ю. В. Шевцової, М. В. Шульги 
та інших), закладено міцну теоретичну осно-
ву вивчення цих складних суспільних відно-
син. При цьому поняття земельної іпотеки 
досі залишається дискусійним та вимагає 
свого окремого дослідження, якому присвя-
чена ця стаття.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є формулювання земель-

но-правового визначення іпотеки на основі 
комплексного аналізу законодавчих поло-
жень та здобутків юридичної доктрини. За-
вдання статті: виявити наукові підходи до 
визначення іпотеки, встановити особливос-
ті предмету земельної іпотеки, сформувати 
авторське визначення іпотеки землі.

Виклад основного матеріалу
Ключовим аспектом сучасного вивчен-

ня іпотечних відносин у земельно-правово-
му розрізі слід визнати визначення поняття 
іпотеки. Поняття іпотеки пройшло трива-
лий шлях розвитку як за трактуванням, так 
і за предметом, за суб’єктами та об’єктами 
кредитування [4]. Юридична доктрина про-
понує багато різних дефініцій іпотеки. При 
цьому спостерігається значна термінологічна 
волатильність: використовуються безліч схо-
жих понять, наприклад, «земельна іпотека», 
«іпотека земельної ділянки», «іпотека земель-
ної ділянки та прав на них», «іпотека землі» 
тощо. Ми впевнені, що в рамках юридичної 
техніки це можна визнати синонімічним ря-
дом та погодитися із думкою І. М. Цвігун 
щодо недоцільності розмежування цих кате-
горій з огляду на зміст та призначення іпоте-
ки як правового інституту [5]. 
Усе розмаїття сформульованих в юри-

дичній літературі визначень земельної іпо-
теки можна звести до чотирьох основних 
принципових підходів:
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1) Іпотека як різновид застави. Це на-
певно найбільш популярний підхід до розу-
міння іпотеки, що зустрічається у багатьох 
наукових працях [1; 6; 7; 8]. Поширеність 
цього підходу обумовлюється існуванням 
досить міцного законодавчого підґрунтя. 
Так, відпо відно до ст. 575 ЦК України «іпо-
тека – це застава нерухомого майна, що за-
лишається у володінні заставодавця або ін-
шої особи» [9]. Закон України «Про заставу» 
визначає іпотеку так: «Іпотекою визнається 
застава землі, нерухомого майна, при якій 
земля та (або) майно, що становить пред-
мет застави, залишається у заставодавця 
або третьої особи» [10]. Подібний підхід, до 
речі, використовують також у законодавстві 
іноземних країн, наприклад, у Німеччині 
[11] та Франції [12]. Однак існують деякі за-
конодавчі та теоретико-практичні питання 
щодо зведення іпотеки до поняття застави. 
Так, законодавець у ЗК України терміноло-
гічно розмежовує дані поняття. При цьому 
відмінність між іпотекою і заставою можна 
простежити за положеннями ст. 133 та ч. 4 
і 6 розділу 9 «Прикінцеві положення» ЗК 
України. Так, сутність її полягає у наступ-
ному: іпотекою повинні займатися банки, 
в тому числі державний земельний (іпотеч-
ний) банк, який створюється, а операції за-
стави земельних ділянок можуть здійснюва-
ти власники – громадяни або юридичні осо-
би. Безумовно, цей підхід, що ґрунтується 
на нормах ЗК, має суто теоретичний харак-
тер і суперечить положенням ЦК України і 
Закону України «Про іпотеку» [6].
Учені приводять аргументи щодо недо-

цільності тлумачення іпотеки як застави. 
О. С. Кізлова вважає, що іпотека пропонує 
не лише заставу майна. Вона становить со-
бою цілу юридично-правову систему оцінки 
нерухомості, що перебуває в заставі, справ-
жність її належності заставодавцю та стан її 
розрахунків з кредиторами за вказане май-
но [2]. Зустрічається думка, що тлумачення 
іпотеки як застави нерухомого майна для 
забезпечення кредиту є вузьким, оскільки, 
по-перше, не розкриває суті іпотеки як ре-
чового права на задоволення вимог коштом 
предмета іпотеки, по-друге, обмежує вико-
ристання іпотеки лише кредитними відно-
синами [13];

2) Іпотека як самостійний різновид забез-
печення виконання зобов’язань. Такий підхід 
теж є досить поширеним [11; 14; 15]. Зако-
нодавче підґрунтя для його існування надає 
безпосередньо Закон України «Про іпоте-
ку», відповідно до якого іпотека – це вид за-
безпечення виконання зобов’язання неру-
хомим майном, що залишається у володінні 
і користуванні іпотекодавця, згідно з яким 
іпотекодержатель має право в разі невико-
нання боржником забезпеченого іпотекою 
зобов’язання одержати задоволення своїх 
вимог за рахунок предмета іпотеки пере-
важно перед іншими кредиторами цього 
боржника у порядку, встановленому цим 
Законом [16];

3) Іпотека як обтяження прав на землю. 
До цього земельно-правового підходу зна-
чно менше доктринальної уваги, однак це 
не знижує його цінності. Так, Н. В. Грищук, 
наприклад, визначає іпотеку як «передба-
чене законом на певний строк обтяження 
земельної ділянки та інших пов’язаних із 
нею об’єктів, які залишаються у володінні та 
користуванні іпотекодавця або уповноваже-
ної третьої особи, що надає у визначених за-
коном випадках іпотекодержателю право їх 
реалізації з метою задоволення вимог щодо 
земельної ділянки» [17]. Справді, класифі-
куючи обтяження прав на земельні ділян-
ки, О. О. Хотько поділяє такі обмеження за 
правовими формами на: земельний сервітут, 
іпотеку, ренту [18];

4) Іпотека як обмеження прав на землю. 
Значно рідше у спеціальній літературі мож-
на зустріти дімку про те, що іпотека є обме-
женням права власності. Так, Ю. В. Шевцова 
пише про те, що застава є обмеженням пра-
ва власності заставодавця на земельну ді-
лянку, яке встановлюється на підставі дого-
вору або в силу закону, та полягає у забороні 
землевласнику здійснювати правомочність 
щодо розпорядження земельною ділянкою 
без згоди заставодержателя [19]. Розвиває 
цю думку І. В. Мироненко під час дослі-
дження обмежень, які охороняють приват-
ний інтерес. Приклад останніх, на думку 
вченого, це обмеження, які випливають із 
укладеного договору іпотеки земельної ді-
лянки. Таке обмеження на себе встановлює 
власник, який передав свою ділянку в іпо-
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теку. У науковій літературі таке обмеження 
прийнято називати «самообмеженням» [20]. 
Проаналізувавши думки, висловлені 

вченими, та згрупувавши їх у вищевиділені 
чотири наукові підходи, можна дійти пев-
них висновків та навести деякі міркування. 
По-перше, іпотеку дійсно недоречно ви-

значати виключно через поняття застави, 
оскільки іпотечний механізм настільки роз-
винувся, обріс додатковими особливостями, 
що з часом з’явилося багато правових від-
мінностей між поняттям іпотеки та застави. 
Тобто певна частина поняття іпотеки вже 
не вміщується до традиційного розуміння 
застави. Саме тому його вже важко втисну-
ти у «прокрустове ложе» звичайної застави – 
такі спроби виглядають штучним спрощен-
ням реальної ситуації. При цьому відмовити 
повністю в «заставних коренях» іпотеки теж 
неможливо, оскільки це буде ігноруванням 
очевидної схожості та історично-правової 
спільної долі. Саме тому, враховуючи ці мір-
кування, іпотеку слід визначати як особли-
вий різновид застави.
По-друге, земельна іпотека є різновидом 

іпотеки як загального поняття. Так, іпоте-
ка вже давно являє собою неоднорідне пра-
вове явище: через особливу цінність своїх 
предметів та високе значення у суспільстві, 
іпотека розвинулася до «системи в системі», 
поєднуючи специфічне правове регулюван-
ня окремих об’єктів – земельних ділянок, 
прав на них, будівель та споруд, космічних 
об’єктів тощо. При цьому можна простежи-
ти тенденцію особливого розвитку земель-
ного різновиду іпотеки, який є найбільш 
специфічним та ускладненим еколого-пра-
вовим, соціально-правовим та економіко-
правовим значенням землі. 
По-третє, варто більш детально зупини-

тися на категоріях обмеження та обтяження 
у земельному праві. Розмежуванню цих по-
нять приділяється багато уваги у доктрині 
[21; 22], тому ми застосуємо найбільш уза-
гальнену та визнану формулу розмежування 
цих понять. Так, обтяженнями є будь-які 
права на земельні ділянки речового харак-
теру, окрім права власності, в той час як об-
меження – це звуження меж суб’єктивного 
права, яке не випливає із прав інших осіб. 
Обмеження права власності на земельну ді-

лянку стосуються суб’єкта права і спрямо-
вані на вчинення землевласником дій або 
утримання від них на користь третіх осіб. 
Натомість, обтяження стосуються земельної 
ділянки як об’єкта права та поєднуються з 
правами третіх осіб, що перешкоджає влас-
никові вільно здійснювати свою правомоч-
ність щодо неї [23].
Якщо застосувати таке концептуальне 

бачення співвідношення земельно-право-
вих обмежень та обтяжень до іпотечного 
механізму, то варто наголосити на такому:

- іпотека, безумовно, є обтяженням 
прав на земельну ділянку, оскільки це пря-
мо передбачено у законодавстві, крім того 
вона повністю відповідає цьому визначенню 
за своєю сутністю;

- іпотека сама по собі не є обмеженням 
прав власника земельної ділянки, оскільки 
відповідно до законодавства предмет іпоте-
ки залишається в його користуванні;

- іпотека може супроводжуватися об-
меженням прав власника, якщо сторони 
про це домовилися, і власник добровільно 
взяв на себе певні додаткові обмеження (на-
приклад, протягом дії іпотечного договору 
він не має права висаджувати рис на цій зе-
мельній ділянці тощо).
Як помітно з проведеної першої частини 

аналізу поняття іпотеки, центральним еле-
ментом, що обумовлює її правові особливос-
ті, є її первинний матеріальний об’єкт. Так, 
особливість земельної іпотеки сконцентро-
вана в її специфічному предметі – земельній 
ділянці та правах на неї. Законом виокрем-
лено кілька загальних вимог до предмета 
іпотеки:

- нерухомість (визначення нерухомості 
як «об’єкта, розташованого на земельній ді-
лянці і невід’ємно пов’язаного з нею, перемі-
щення якого є неможливим без його знеці-
нення та зміни його призначення» експерти 
розуміють як наявність двох обов’язкових 
критеріїв – фізичного і юридичного – яким 
повинен відповідати об’єкт [24]. При цьо-
му нерозривність фізичного зв’язку об’єкта 
із землею потрібно розуміти, як запоруку 
його тривалого існування та збереження ці-
лісних характеристик. Нерухоме майно бу-
ває фізичним та фікційним – останнє Ю. Є. 
Ходико визначає як «квазінерухомість» [25], 
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тобто рухомі речі, на які поширено режим 
нерухомості;

- належність на праві власності або на 
праві господарського відання (нерухоме майно 
належить іпотекодавцю на праві власності 
або на праві господарського відання, якщо 
іпотекодавцем є державне або комунальне 
підприємство, установа чи організація. У 
літературі тривала досить жвава дискусія 
щодо необхідності та доцільності включен-
ня державних та комунальних земель до 
кола потенційних предметів іпотеки [26; 27; 
28], однак законодавець вирішив це питан-
ня досить ліберально); 

- оборотоздатність (нерухоме майно 
може бути відчужене іпотекодавцем і на 
нього відповідно до законодавства може 
бути звернене стягнення. Така вимога є ціл-
ком виправданою, оскільки без можливос-
ті забезпечити дієве стягнення та продаж 
предмета іпотеки, втрачається сенс такого 
правового механізму);

- реєстрація як окремого об’єкту права 
(хоча загальне правило досить однозначне: 
нерухоме майно має бути зареєстроване у 
встановленому законом порядку як окремий 
виділений у натурі об’єкт права власності, - 
однак при цьому існує потенційна можли-
вість виключення, адже норма закінчується 
словами «якщо інше не встановлено цим 
Законом». Найчастіше дискусія ведеться 
щодо можливості передати в іпотеку части-
ну земельної ділянки або долю в праві влас-
ності. Щодо першого проблемного питання 
думається, що частина земельної ділянки не 
може бути предметом іпотеки, оскільки, для 
того щоб її закласти, її необхідно індивідуа-
лізувати [29], а процесі такої індивідуаліза-
ції народжується нова земельна ділянка як 
новий об’єкт права. Щодо другого питання, 
як пише Н. І. Креснікова, іпотека земельної 
частки, яка не виділена на місцевості і не пе-
ретворена в земельну ділянку, неможлива. 
За великим рахунком у земельного пайови-
ка ніякої конкретної землі не існує, а є лише 
визнані законом його права в загальній зе-
мельній нерухомості, на які не можна звер-
нути стягнення за заставним зобов’язанням 
[30].
Відносно предмета земельної іпотеки за-

гальні вимоги мають виключення та уточ-

нення. Наприклад, земельна іпотека ґрун-
тується не лише на праві власності. Так, її 
предметом можуть бути і право оренди зе-
мельної ділянки, і право емфітевзису, і пра-
во суперфіцію. Крім того, на можливість 
стати предметом іпотеки впливає право-
вий режим відповідної земельної ділянки. 
Наприклад, далеко не усі земельні ділянки 
можуть бути включені до ринкового обігу 
через особливості свого правового режиму. 

Висновки та пропозиції
 Отже, на підставі проведеного теорети-

ко-практичного аналізу було виділено чоти-
ри наукові підходи до визначення іпотеки 
землі: 1) іпотека як застава; 2) іпотека як са-
мостійний вид забезпечення зобов’язання; 
3) іпотека як обтяження прав на землю; 4) 
іпотека як обмеження права власності. За 
результатами комплексного підходу до ви-
явлення юридичної природи іпотеки зем-
лі було сформульовано пропозицію щодо 
її земельно-правової дефініції. Так, іпотека 
землі – це двохфазна система речових та 
зобов’язальних правовідносин, спрямова-
них на заставне забезпечення виконання 
зобов’язань між кредитором та боржником 
шляхом накладення обтяження на предмет 
такої іпотеки – земельну ділянку та/або пра-
ва на неї.
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LAND LEGAL DEFINITION OF 
MORTGAGE

Despite the fact that the origin of the mort-
gage took place in ancient Greece, this legal 
institution proved to be extremely useful, and 
therefore invariably accompanies mankind to 
this day. At the same time, the evolution of land 
mortgages continues, and it is very important 
now to monitor these processes in modern con-
ditions, to determine their current specifi cs, to 
model the best ways to improve these relations 
in the future. One of the important areas that 
require the attention of legal science can be 
considered the formation of the land-legal es-
sence of the mortgage under modern law and 
legislation.

The central element that determines its le-
gal features is its primary material object. Thus, 
the peculiarity of the land mortgage is concen-
trated in its specifi c subject - land and rights 
to it. The law sets out several general require-

ments for the subject of the mortgage: real es-
tate, turnover, ownership or ownership, regis-
tration as a real estate. Regarding the subject of 
the land mortgage, the general requirements 
have exceptions and clarifi cations that follow 
from the legal regime of the land plot. 

Based on the theoretical and practical anal-
ysis, four scientifi c approaches to determining 
the mortgage of land were identifi ed: 1) mort-
gage as collateral; 2) mortgage as an indepen-
dent type of collateral; 3) mortgage as an en-
cumbrance of land rights; 4) mortgage as a re-
striction of property rights. Based on the results 
of a comprehensive approach to identifying the 
legal nature of land mortgages, a proposal was 
formulated for its land-legal defi nition. Thus, 
a land mortgage is a two-phase system of real 
and obligatory legal relations aimed at secur-
ing the fulfi llment of obligations between the 
creditor and the debtor by imposing an encum-
brance on the subject of such a mortgage - land 
and / or rights to it. 

Key words: mortgage, pledge, land mort-
gage, land plot, encumbrance of land rights, 
ensuring fulfi llment of obligations
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У статті проведений аналіз встановлення 
кримінальної відповідальності за незаконне 
збагачення та окреслені проблемні дискусійні 
питання кваліфікації за вчинення таких кри-
мінальних правопорушень. Критичний аналіз 
Конституції України, міжнародно-правових 
актів, чинних на території України, Кри-
мінального кодексу України, Кодексу України 
про адміністративні правопорушення, рішен-
ня Конституційного Суду України, постанов 
Пленуму Верховного Суду України та прак-
тики правозастосування дозволив оцінити 
стан чинного кримінального законодавства в 
контексті предмету дослідження. З’ясовано, 
що незаконне збагачення, як корупційне кри-
мінальне правопорушення за своєю природою є 
факультативною нормою, тобто кожна кра-
їна-учасниця відповідно до своєї конституції 
та основоположних принципів своєї правової 
системи визначає можливість впровадження 
даного складу кримінального правопорушення у 
своє національне законодавство. Констатова-
но, що встановлення ознак «незаконного збага-
чення» покладається на органи досудового роз-
слідування, як обов’язок доведення відсутності 
законних підстав набуття активів, що відпо-
відає конституційним приписам презумпції 
невинуватості особи і неприпустимості при-
тягнення особи до відповідальності за відмову 
давати показання або пояснення щодо с ебе, 
членів сім’ї чи близьких родичів.
Ключові слова: незаконне збагачення, кри-

мінальне правопорушення, кримінальна відпо-
відальність, конвенція, кваліфікація, активи.

 ÒÈ×ÈÍÀ Äìèòðî Ìèõàéëîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé 
íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê, ïðîâ³äíèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê íàóêîâî¿ ëàáîðàòîð³¿ ç 
ïðîáëåì ïðîòèä³¿ çëî÷èííîñò³ Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

(https://orcid.org/0000-0002-9430-6101)
ÓÄÊ 343.31+343.852

DOI 10.32782/NP.2021.1.32

Постановка проблеми
Прагнення України до євроінтеграції 

стало поштовхом для проведення правових 
реформ, які, певним чином, відобразились 
у законотворчому процесі. Приєднавшись 
до міжнародного антикорупцій ного руху, 
Україна ратифікувала низку міжнарод-
но-правових документів і розробила на ї х 
основі національне антикорупцій не законо-
давство. Однією з вимог вступу України до 
Європейського союзу стало введення кримі-
нальної відповідальності за незаконне збага-
чення, як один із засобів протидії корупції.
На виконання цього, ще у 2003 р. на за-

гальносвітовому рівні прийнято Конвенцію 
ООН проти корупції, у ст. 20 якої встановле-
но можливість ужиття таких законодавчих 
та інших заходів, які можуть бути необхід-
ними для визнання злочином умисне неза-
конне збагачення, тобто значне збільшен-
ня активів державної посадової особи, яке 
перевищує її законні доходи та які вона не 
може раціонально обґрунтувати, за умови 
дотримання своєї конституції та основопо-
ложних принципів своєї правової системи 
[1]. Хоча відповідальність за згаданий зло-
чин існувала в окремих країнах і до при-
йняття Конвенції, але саме із цього моменту 
питанню протидії незаконному збагаченню 
як окремому злочину почали приділяти від-
повідну увагу у багатьох країнах світу.
Україна не залишилася осторонь цього 

процесу і 18 жовтня 2006 р. ратифікувала 
зазначену Конвенцію. Згодом незаконне 
збагачення було криміналізоване, Кримі-
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нальний кодекс (КК) України доповнено 
ст. 3682, яка неодноразово піддавалася змі-
нам і отримувала нові редакції, а в 2019 р. 
ця стаття загалом була визнана Конститу-
ційним Судом України такою, що не відпо-
відає Конституції України. У цьому ж 2019 
р. кримінальна відповідальність за вказане 
кримінальне правопорушення була віднов-
лена введенням в КК України ст. 3685, яка 
залишається чинною [2, с. 76; 3].
Безумовно, Україна перебуває ще на 

шляху становлення та розвитку криміналь-
ної відповідальності за незаконне збага-
чення, і безліч наукових дискусій із цього 
питання, які тривають від самого початку 
запровадження такої відповідальності, є 
тому свідченням. Метою цих дискусій є ви-
роблення оптимальної для нашої країни 
моделі кримінальної відповідальності за не-
законне збагачення, що стало б потужним 
складником у механізмі боротьби з корупці-
єю. І передусім це стосується формулюван-
ня самої норми КК України, що у чинній ре-
дакції, на жаль, не здатна належним чином 
відповідати сучасним викликам у цій сфері 
[2, с. 76].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання кримінальної відповідальності 
за незаконне збагачення в Україні розгляда-
ли у своїх працях: А. В. Андрушко, П. П. Ан-
друшко, А. А. Вознюк, О. І. Гузоватий, 
О. П. Денега, О. О. Дудоров, В. М. Киричко, 
О. В. Кришевич, М. І. Мельник, Д. Г. Ми-
хайленко, В. О. Навроцький, А. С. Полі-
това, А. В. Савченко, С. С. Чернявський, 
Н. О. Симоненко, В. Я. Тацій, О. О. Тита-
ренко, В. І. Тютюгін, Г. О. Усатий, М. І. Хав-
ронюк, І. Б. Юрчишин, І. М. Ясінь та інші. 
Праці зазначених науковців, безперечно, 
становлять наукову та практичну цінність, 
однак чимало питань пов’язаних з кваліфі-
кацією таких кримінальних правопорушень 
залишаються дискусійними, а окремі недо-
статньо чи взагалі не дослідженими в кон-
тексті змін та доповнень. 

Виклад основного матеріалу
На сьогодні корупція не тільки підриває 

демократичний устрій та нівелює всі право-

ві інститути, загрожує верховенству права, 
підриває соціальну справедливість, легітим-
ність публічних інституцій. Конфіскація ак-
тивів поза кримінальним процесом наявна 
у таких країнах, як Австралія, Ізраїль, Ір-
ландія, Канада, Ліхтенштейн, Литва, Пів-
денно-Африканська Республіка, Словенія, 
Сполучене Королівство, Таїланд, Фіджі, Фі-
ліппіни, Швейцарія. Цивільна конфіскація 
допускається Директивою Європейського 
Союзу 2014/42/EU [4]. 
Першою серед міжнародних організа-

цій, яка визначила невідповідність доходів 
і видатків посадовців займаним посадам, 
виконуваним функціям як незаконне збага-
чення та необхідність його криміналізації, 
стала Організація Американських Держав. 
У ст. ІХ Міжамериканської конвенції про 
боротьбу з корупцією встановлюється вимо-
га визнання як злочину суттєвого збільшен-
ня майна урядового чиновника, що він не 
може зрозуміло пояснити у відношенні до 
його законних заробітків під час здійснення 
своїх функцій [5]. Докорінно інший підхід 
до розуміння терміну «незаконне збагачен-
ня» містить Конвенція Африканського со-
юзу про недопущення корупції та боротьбу 
з нею. Згідно із ст. 1 цієї Конвенції, незакон-
ним збагаченням визнається не лише зна-
чне збільшення активів державної посадової 
особи, яке він або вона не може раціонально 
обґрунтувати по відношенню до його або її 
доходу, а й будь-якої іншої особи [6]. Також 
Конвенція встановлює обов’язковість визна-
ння та імплементацію в національне законо-
давство країн-учасниць «незаконного зба-
гачення», як акту пасивної корупції. Таким 
чином, у випадку наявності у громадянина 
майна значно більшого за його офіційні до-
ходи незалежно від належності державній 
службі, це буде визнаватися актом корупції 
та вимагатиме відповідного розслідування. 
На теренах європейського континенту в 

рамках Кримінальної конвенції Ради Євро-
пи про боротьбу з корупцією та Конвенції 
складеної на основі Договору про Європей-
ський Союз по боротьбі з корупцією, яка 
стосується посадових осіб Європейських 
Співтовариств або посадових осіб держав-
членів Європейського Союзу взагалі відсут-
ні будь-які згадки про таке кримінальне ді-



196

Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2021

яння як «незаконне збагачення». Стаття 20 
Конвенції ООН проти корупції встановлює 
можливість вжиття таких законодавчих та 
інших заходів, які можуть бути необхідними 
для визнання злочином умисне незаконне 
збагачення, тобто значне збільшення акти-
вів державної посадової особи, яке переви-
щує її законні доходи та які вона не може 
раціонально обґрунтувати, за умови дотри-
мання своєї конституції та основоположних 
принципів своєї правової системи [1]. 
Незаконне збагачення, як корупцій-

не кримінальне правопорушення за своєю 
природою є факультативною нормою, тобто 
кожна країна-учасниця відповідно до сво-
го Основного закону та основоположних 
принципів своєї правової системи визначає 
можливість впровадження даного складу 
кримінального правопорушення у своє на-
ціональне законодавство. Україною 11 груд-
ня 2003 року в місті Меріда було підписано, 
а 18 жовтня 2006 року ратифіковано Кон-
венцію Організації об’єднаних націй проти 
корупції [1], саме даний факт став причиною 
введення норми про незаконне збагачення, 
при цьому виконавши формально свої між-
народні зобов’язання, пов’язані з ратифіка-
цією Конвенції, а не відображає належним 
чином ознаки незаконного збагачення як ді-
яння, визначеного в ст. 20 («Незаконне зба-
гачення») Конвенції ООН проти корупції 
2003 року. Американський підхід полягає 
у його використанні як інструменту кримі-
нального чи цивільного переслідування за 
неподання фінансової звітності разом з об-
винуваченням в ухиленні від сплати подат-
ків, отже, незаконне збагачення викорис-
товується, як інструмент розслідування ко-
рупції. Відповідно до Рекомендацій Групи з 
розробки фінансових заходів боротьби з від-
миванням грошей (FATF), країни повинні 
створювати механізми, які б дозволяли без 
винесення обвинувального вироку конфіс-
кацію доходів, отриманих злочинним шля-
хом, або інструментів злочину (Рекоменда-
ція 4) [7].
Кримінальну відповідальність за неза-

конне збагачення в Україні ввели в 2015 
році в рамках виконання Плану дій з візо-
вої лібералізації ЄС, також було включена 
в меморандум співпраці з Міжнародним 

валютним фондом. Закон «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України 
щодо конфіскації незаконних активів осіб, 
уповноважених на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, і пока-
рання за набуття таких активів» (№ 263-IX) 
[3] доповнює у 2019 році КК України новою 
ст. 3685 «Незаконне збагачення», оскільки 
26 лютого Конституційний суд визнав не-
конституційною ст. 3682 КК України, яка 
передбачала покарання для чиновників за 
незаконне збагачення, узаконену Верхо-
вною Радою 8 скликання, а одним із аргу-
ментів суду була презумпція невинуватості, 
закріплена в Конституції. Головний мінус 
цього, що Рішення Конституційного Суду 
України означає, що всі кримінальні про-
вадження в частині, що стосується незакон-
ного збагачення, були закриті кримінальні 
впровадження, які вже слухалися в суді, а це 
факти незаконного збагачення на загальну 
суму понад півмільярда гривень в межах 65 
кримінальних проваджень. Серед осіб, по-
ходження статків яких викликає питання 
на предмет законності джерел походження 
– чимало суддів, прокурорів, народних де-
путатів, колишніх та чинних керівників ор-
ганів державної влади. 
Подібні суперечки щодо нібито некон-

ституційності редакції статті мали місце і у 
Литві. Однак, розглянувши це питання, ли-
товський Конституційний Суд визнав норму 
«Незаконного збагачення» такою, що відпо-
відає Основному Закону держави. Зазначи-
мо, що ця норма у Литві набагато жорсткіша 
за українську редакцію. Її дія поширюється 
не лише на фізичних, а й на юридичних 
осіб. Зокрема, стаття передбачає, що особа, 
яка на основі речового права володіє май-
ном вартістю понад 500 мінімальних роз-
мірів прожиткового мінімуму (понад 19,5 
тис. євро) і знала або повинна була знати, 
що дане майно не могло бути придбане за 
рахунок законних доходів, підлягає по-
каранню у формі штрафу або арешту, або 
тюремного ув’язнення на строк до 4 років 
з обов’язковою конфіскацією власності [8, с. 
172].
Під дію закону підпадали топ-посадовці, 

судді та інші чиновники або політичні діячі, 
однак тепер до цієї категорії додали керів-
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ника Офісу президента, його першого за-
ступника і посадовців патронатної служби, 
крім тих, хто виконує свої обов’язки на гро-
мадських засадах, а також помічників суддів. 
Термін «незаконне збагачення» був за-

пропонований у проєкті Закону України 
«Про систему спеціально уповноважених 
суб’єктів у сфері протидії корупції» (2014) 
[9]. Й саме тоді ст. 3682 КК отримала нову 
редакцію, яка набула чинності з 26.01.2015 
року. Так, із зазначеної дати «незаконним 
збагаченням» було визначено «набуття осо-
бою, уповноваженою на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, у 
власність майна, вартість якого значно пе-
ревищує доходи особи, отримані із закон-
них джерел, або передача нею такого май-
на близьким родичам». Тобто, ця норма не 
містила положень, які б прямо чи опосеред-
ковано перекладали тягар доказування за-
конності суттєвого збільшення активів на 
саму цю особу. Доведення того, що вартість 
набутого публічним службовцем у власність 
майна, що значно перевищує його доходи, 
отримані із законних джерел, покладалося 
на сторону обвинувачення.
Але, варто зазначити, що ця норма КК 

України проіснувала приблизно трішки 
більше одного місяця (до 04.03.2015) і вже 
з березня 2015 року (до скасування цієї 
норми Конституційним Судом України 
26.02.2019 року) ст. 3682 КК України діяла 
в редакції Закону України № 198-VIII від 
12.02.2015 року, яка передбачала зовсім 
інше, а саме: незаконним збагаченням стало 
«Набуття особою, уповноваженою на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування, у власність активів у значному 
розмірі, законність підстав набуття яких не 
підтверджено доказами, а так само переда-
ча нею таких активів будь-якій іншій особі» 
[10]. Саме така редакція і впровадила фак-
тично обмеження дії принципу презумпції 
невинуватості, знівелювала право особи не 
доводити свою невинуватість у вчиненні 
злочину та не давати показання або пояс-
нення щодо себе, членів сім’ї чи близьких 
родичів, порушила такі засади правосуддя, 
як змагальність та рівність сторін, свобода в 
наданні ними суду своїх доказів і в доведен-
ні перед судом їх переконливості.

Згідно зі ст. 3685 КК України набуття 
посадовими особами активів, вартість яких 
більш ніж на 6,5 тисячі неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян перевищує їхні 
законні доходи [11]. У той же час, якщо 
сума непідтверджених статків певного по-
садовця менша за 6,243 млн гривень, то все 
одно доведеться відповісти і за це, хоча і 
не в межах кримінального процесу. Тобто, 
якщо фактичні доходи особи перевищують 
законні на 500+ прожиткових мінімумів 
працездатних осіб (наразі це близько 1 млн 
гривень), то Спеціалізована антикорупцій-
на прокуратура зможе домогтися через суд 
визнати такі активи необґрунтованими та 
стягнути їх в дохід держави. З початку На-
ціональне агентство з питань запобігання 
корупції займається первісною перевіркою 
електронних декларацій чиновників та у 
випадку виявлення у деклараціях відомос-
тей про набуття останніми права власності 
на необґрунтовані активи має звернутися 
до правоохоронних органів із відповідним 
повідомленням, але поновити криміналь-
ні провадження з незаконного збагачення, 
закриті через визнання відповідної статті 
неконституційною, не вдасться. Є й інший 
шлях відкриття кримінального проваджен-
ня. Це або інформація із загальнодоступних 
джерел про наявність у чиновника акти-
вів, які явно неспіврозмірні із його статка-
ми, або безпосередньо заява про вчинення 
кримінально правопорушення, але тут уже 
детективи повинні довести зв’язок майна 
із чиновником як прямий, так і через будь-
яких інших осіб, якщо буде доведено, що 
таке набуття було здійснено за дорученням 
самого можновладця.
Під набуттям активів слід розуміти отри-

мання їх службовою особою або особою, 
уповноваженою на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, у влас-
ність, а також набуття активів у власність 
іншою фізичною або юридичною особою, 
якщо таке набуття було здійснено за дору-
ченням службової особи або особи, уповно-
важеної на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування в усній або пись-
мовій формі, набуття активів у власність 
іншою фізичною або юридичною особою, 
якщо особа, уповноважена на виконання 
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функцій держави та-або місцевого самовря-
дування, може прямо чи опосередковано 
вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за 
змістом здійсненню права володіння, та/або 
користування, та/або розпорядження ними. 
Предмет незаконного збагачення дослі-

джуватимуть наступні активи, серед яких 
готівка, кошти на рахунках у банках, фінан-
сових установах; нерухомість та інше май-
но; майнові права; немайнові права, в т.ч. 
криптовалюти; обсяг зменшення фінансо-
вих зобов’язань; роботи чи послуги, надані 
особі, уповноваженій на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування [12]. 
Також слід зважати на те, що при визначенні 
різниці між вартістю набутих активів та за-
конними доходами не враховуються активи, 
які є предметом проваджень та їх стягнення 
в дохід держави. Крім того, вводиться по-
няття законних доходів, під якими розумі-
ються доходи, правомірно отримані особою 
із законних джерел, зокрема визначених 
п. 7 і 8 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запо-
бігання корупції» [13]. Це отримані доходи 
суб’єкта декларування або членів його сім’ї, 
у тому числі доходи у вигляді заробітної 
плати (грошового забезпечення), отримані 
як за основним місцем роботи, так і за суміс-
ництвом, гонорари, дивіденди, проценти, 
роялті, страхові виплати, благодійна допо-
мога, пенсія, доходи від відчуження цінних 
паперів та корпоративних прав, подарунки 
та інші доходи, а також наявні у суб’єкта де-
кларування або членів його сім’ї грошові ак-
тиви, у тому числі готівкові кошти, кошти, 
розміщені на банківських рахунках або які 
зберігаються у банку, внески до кредитних 
спілок та інших небанківських фінансових 
установ, кошти, позичені третім особам, а 
також активи у дорогоцінних (банківських) 
металах. 
Таким чином, щодо «незаконного зба-

гачення», то це обов’язок доведення відсут-
ності законних підстав набуття активів по-
кладатиметься на органи досудового розслі-
дування, що відповідатиме конституційним 
приписам презумпції невинуватості особи і 
неприпустимості притягнення особи до від-
повідальності за відмову давати показання 
або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи 
близьких родичів. Окрім того, у ст. 59 КК 

України передбачать, що за вчинення не-
законного збагачення, незалежно від його 
тяжкості, відбуватиметься конфіскація май-
на (визначає засади застосування конфіска-
ції майна, передбачивши, що конфіскація 
майна може застосовуватися за вчинення 
незаконного збагачення, незалежно від його 
тяжкості, а не лише у випадках, коли такий 
злочин є тяжким чи особливо тяжким).
Внесено зміни до Цивільного проце-

суального кодексу, згідно з якими справи 
про визнання активів необґрунтованими та 
їхнє стягнення в дохід держави розглядає 
Вищий антикорупційний суд. Позивачами 
виступають представники Національного 
антикорупційного бюро України або про-
курори Генеральної прокуратури України. 
Позов про визнання необґрунтованими 
активів може подаватися без наявності об-
винувального вироку стосовно особи. Кон-
фіскація незаконних активів посадових осіб 
відбуватиметься за рішенням суду в цивіль-
ному процесі. Стаття 290 Цивільного про-
цесуального кодексу України передбачає, 
що позов про визнання необґрунтованими 
активів та їх стягнення в дохід держави 
пред’являється щодо активів, набутих після 
дня набрання чинності цим законом, якщо 
різниця між їхньою вартістю та законними 
доходами особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або місцевого само-
врядування, у 500 і більше разів перевищує 
розмір прожиткового мінімуму для працез-
датних осіб, а також щодо доходів від цих 
активів [14]. Термін позовної давнини щодо 
необґрунтованих активів становить 4 роки 
від дня набуття таких активів у власність. 
Цивільна конфіскація – потенційний інстру-
мент стягнення у дохід держави незаконно 
набутого за останні роки чиновниками май-
на, це спосіб вилучення в особи у держав-
ну власність майна, яке не стало предметом 
конфіскації і спеціальної конфіскації, і щодо 
якого не встановлено законності підстав 
його набуття. Пошук та встановлення неза-
конних активів здійснюватиметься в межах 
кримінального досудового розслідування, 
під час якого відбуватиметься виявлення, 
фіксація, арешт грошових коштів та інших 
незаконних активів. Тобто, доведення від-
сутності законних підстав для набуття осо-
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бою у власність активів покладатиметься на 
органи досудового розслідування, що ґрун-
туватиметься на конституційних приписах, 
які гарантують презумпцію невинуватості 
особи і неприпустимість притягнення особи 
до відповідальності за відмову давати пока-
зання або пояснення щодо себе, членів сім’ї 
чи близьких родичів (ст. 62, 63 Конститу-
ції України [15]). Європейський суд з прав 
людини визнає конфіскацію активів поза 
кримінальним провадженням такою, що не 
суперечить презумпції невинуватості, не по-
рушує майнові права та заборони покаран-
ня без закону [16]. Незаконне збагачення, 
вчинене у формі «переадресації», буде до-
казане, якщо предмет кримінального пра-
вопорушення набутий будь-якою іншою 
особою з відома особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. А також із метою запобі-
гання незаконному притягненню особи до 
кримінальної відповідальності за незакон-
не збагачення близькі особи або особи, які 
спільно проживають з особою, уповнова-
женою на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, повинні повідо-
мляти про наявні у них активи, або набуття 
ними активів у власність упродовж періоду 
службової діяльності особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування.
Іншими можливими способами неза-

конного збагачення є привласнення, роз-
трата майна або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим становищем (ч. 
2 ст. 191), легалізація доходів, одержаних 
злочинним шляхом, пов’язана із зловжи-
ванням владою або службовим станови-
щем (сукупність ст. 209 та 364), нецільове 
використання бюджетних коштів, здій-
снення видатків бюджету чи надання кре-
дитів з бюджету без встановлення бюджет-
них призначень або з їх перевищенням 
(ст. 210), порушення встановлених законо-
давством вимог та обмежень для відповід-
ної категорії осіб, а також інші корупцій-
ні зловживання, які призвели до набуття 
активів у власність. Відповідно, стаття про 
незаконне збагачення повинна застосо-
вуватися тоді, коли суспільно небезпечне 
діяння, вчинене суб’єктом кримінального 

правопорушення, не охоплюється озна-
ками іншого корупційного зловживання, 
або факт учинення такого діяння не дове-
дений, а рівень життя особи не відповідає 
її офіційним, щорічно декларованим до-
ходам. Тобто, стаття про незаконне зба-
гачення повинна застосовуватися у тому 
разі, коли будь-яка інша стаття про коруп-
ційне збагачення не застосовується, а у ді-
яннях особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самовря-
дування, наявні ознаки незаконного збага-
чення, яке, можна резюмувати, було вчи-
нено у спосіб корупційного зловживання. 
Альтернативною формою незаконного 

збагачення є передача особою, уповно-
важеною на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, активів 
будь-якій  іншій особі. Поняття «передача» 
як одна із форм незаконного збагачення 
не є новим, достатньо проаналізованим у 
кримінально-правовій літературі, в меж-
ах досліджуваного складу кримінального 
правопорушення [17; 18], але питання про 
його зміст досі залишається дискусійним. 
Передача активів здійснюється особою, 
яка вже набула такі активи у власність 
і передає їх будь-якій іншій особі. Необ-
хідність проведення такої диференціації 
обумовлена потребою встановлення пра-
вового зв’язку між суспільно небезпечним 
діянням та суб’єктом кримінального пра-
вопорушення. 
Так, незаконне збагачення, вчинене у 

формі «переадресації», буде доказане, якщо 
предмет злочину набутий будь-якою іншою 
особою з відома особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. А також із метою запобі-
гання незаконному притягненню особи до 
кримінальної відповідальності за незакон-
не збагачення близькі особи або особи, які 
спільно проживають з особою, уповнова-
женою на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, повинні повідо-
мляти про наявні у них активи, або набуття 
ними активів у власність упродовж періоду 
службової діяльності особи, уповноваженої 
на виконання функцій держави або місцево-
го самоврядування.



200

Äèñêóñ³¿, îáãîâîðåííÿ, àêòóàëüíî

Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2021

Висновки
У науці кримінального права питан-

ня кваліфікації є надзвичайно важливим, 
оскільки правильна юридична оцінка вчи-
неного особою діяння є необхідною умовою 
для досягнення законності під час відправ-
лення правосуддя у зв’язку з проведенням 
кримінального провадження.
Кримінальну відповідальність за нако-

пичення суб’єктами владних повноважень 
статків незрозумілого походження передба-
чено у понад 45 країнах світу, в яких впро-
ваджується активна антикорупційна полі-
тика шляхом притягнення до кримінальної 
відповідальності державних службовців за 
вчинення незаконного збагачення за таки-
ми моделями: визнання нез’ясованого зба-
гачення кримінальним правопорушенням і 
притягнення винних до кримінальної від-
повідальності та конфіскація майна, похо-
дження якого особа не може пояснити, у ци-
вільному порядку. Ефективне використання 
зазначених правових інструментів стимулює 
осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, до 
правомірної поведінки, що в свою чергу 
сприяє зниженню рівня корупції в державі, 
а також надає змогу за рахунок кон фіскації 
майна вилучити незаконно здобуті активи й 
обернути їх у дохід держави.

Література
1. Конвенція Організації Об’єднаних 

Націй проти корупції від 31.10.2003 р. Вер-
ховна Рада України. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/–laws/show/995_c16

2. Юрчишин І. Б. Актуальні питання 
вдосконалення кримінальної відповідаль-
ності за незаконне збагачення. Прикарпат-
ський юридичний вісник. 2021. № 3 (38). С. 76–
84.

3. Про внесення змін до деяких зако-
нодавчих актів України щодо конфіскації 
незаконних активів осіб, уповноважених на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, і покарання за набуття та-
ких активів : Закон від 31.10.2019 р. № 263-
IX. Верховна Рада України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/263-20/

4. Про наближення законів, 
підзаконних нормативно-правових актів та 

адміністративних положень держав-членів 
щодо виробництва, представлення та прода-
жу тютюнових виробів і супутніх продуктів 
та про скасування Директиви 2001/37/ЄС 
: Директива Європейського парламенту і 
ради 2014/40/ЄС від 3.04.2014 р. Верховна 
Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/984_021-14#Text

5. Міжамериканська конвенція про-
ти корупції від 29.03.1960 р. Верховна Рада 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/998_089#Text

6. Конвенция Африканского союза о 
предупреждении и противодействии кор-
рупции. URL: http://archiv.council.gov.ru/
fi les/journalsf/–item/20110603131554.000000.
pdf (8)

7. Сорок Рекомендацій Групи з 
розробки фінансових заходів бороть-
би з відмиванням грошей (FATF) при-
йняті 25.09.2003 р. Верховна Рада Укра-
їни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/835_001#Text

8. Неганов В. В., Климчук М. П. Ана-
ліз результатів розгляду конституційних по-
дань щодо відповідності національної Кон-
ституції статті Кримінального кодексу про 
незаконне збагачення: на прикладі Україні 
й Литви. Реалізація державної антикорупцій-
ної політики в міжнародному вимірі. 2020. 
С. 171–173.

9. Пояснювальна записка до проекту 
Закону України «Про систему спеціально 
уповноважених суб’єктів у сфері протидії 
корупції» від 29.08.2014 № 5085. Ліга 360. 
URL: https://ips.ligazakon.net/document/
GG3X900A?an=41

10. Рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційним подан-
ням 59 народних депутатів України щодо 
відповідності Конституції України (консти-
туційності) статті 3682 Кримінального кодек-
су України від 26.02.2019 р. № 1-р/2019. Ліга 
360. URL: https://ips.ligazakon.net/document/
view/ks19003?an=4

11. Кримінальний кодекс України: За-
кон від 5.04.2001 р. Верховна Рада Укра-
їни. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/2341-14

12. Кришевич О. В., Безгинський Б. Г. 
Кримінально-правова характеристика 



201

Òè÷èíà Ä.Ì. - Ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ êâàë³ô³êàö³¿ íåçàêîííîãî çáàãà÷åííÿ 

предмету незаконного збагачення. Challenges 
of Legal Science and Education: An Experience of 
EU Countries and Introduction in Ukraine. 2020. 
С. 247–265

13. Про запобігання корупції: Закон 
від 14.10.2014 р. № 1700-VII. Верховна Рада 
України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/1700-18#Text

14. Цивільний процесуальний кодекс 
України: Закон від 18 бер. 2004 р. Верховна 
Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/1618-15#Text

15. Конституція України: Закон від 
28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Верховна Рада 
України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/–254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

16. Європейський суд з прав людини, 
справа Гогітідзе та інші проти Грузії, заява 
№ 36862/05, рішення від 12 травня 2015 
року

17. Гузоватий О. І., Титаренко О. О. 
Кримінальна відповідальність за незаконне 
збагачення в Україні та деяких зарубіжних 
країнах : монографія. Дніпро : Дніпроп. 
держ. ун-т внутр. справ, 2018. 260 с.

18. Денега О. П. Кримінально-правова 
кваліфікація незаконного збагачення: дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.08. Національна 
академія прокуратури України. Київ, 2015. 
194 с.

PROBLEM ISSUES OF THE 
QUALIFICATION OF ILLEGAL 

ENRICHMENT
The article analyzes the establishment of criminal 

liability for illegal enrichment and outlines problematic 
and debatable issues of qualifi cation for committing 
such criminal offenses. A critical analysis of the 
Constitution of Ukraine, international legal acts in 
force on the territory of Ukraine, the Criminal Code 
of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative 
Offenses, decisions of the Constitutional Court of 
Ukraine, decisions of the Plenum of the Supreme 
Court of Ukraine and law enforcement practice 
allowed to assess the state of current criminal 
legislation in the context of the subject of the study. 
It was found that illegal enrichment, as a corruption 
criminal offense, is by its nature an optional norm, 
that is, each participating country, in accordance 
with its constitution and the fundamental principles 
of its legal system, determines the possibility of 
introducing this criminal offense into its national 
legislation. It was established that the establishment 
of signs of «illegal enrichment» is entrusted to pre-
trial investigation bodies, as the duty of proving the 
absence of legal grounds for the acquisition of assets, 
which corresponds to the constitutional prescriptions 
of the presumption of innocence of a person and the 
inadmissibility of bringing a person to justice for 
refusing to testify or explain about himself, members 
of the family or close relatives.

Key words: illegal enrichment, criminal offense, 
criminal responsibility, convention, qualifi cation, 
assets.
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У статті встановлено, що збирання до-
казів при проведенні окремих слідчих (розшу-
кових) дій (огляд, обшук, допит) під час роз-
слідування незаконної порубки або незаконного 
перевезення, зберігання, збуту лісу обумовлено 
слідовою специфікою та ситуаціями, які скла-
даються на початковому етапі розслідування, 
зокрема ефективність: огляду – це здатність 
у законний спосіб, що передбачений КПК 
України, у максимально короткий проміжок 
часу досягнути мети щодо встановлення та 
фіксування наявності або відсутності слідів 
кримінального правопорушення передбаченого 
ст. 246 КК України; обшуку – це обов’язкове 
дотримання процесуальності документів, що 
складаються при проведенні у кримінально-
му провадженні: клопотання; ухвала; про-
токол; додатки (спеціально виготовлені ко-
пії, зразки об’єктів, речей та документів; 
письмові пояснення спеціалістів, які брали 
участь у проведенні відповідної процесуальної 
дії; стенограма, аудіо-, відеозапис процесу-
альної дії; фототаблиці, схеми, зліпки, носії 
комп’ютерної інформації та інші матеріали, 
що пояснюють зміст протоколу); допиту по-
лягає в отриманні достовірних показань від 
особи, яку допитують, з урахуванням її обізна-
ності в обставинах учиненого протиправного 
діяння, через що всі тактичні прийоми його 
проведення спрямовані на виключення чи по-
долання конфліктності й встановлення пси-
хологічного контакту з допитуваною особою.
Ключові слова: лі с, розслідування, слідчі 

(розшукові) дії, огляд, обшук, допит.

Вступ
Ліс – тип природних комплексів (еко-

система), у якому поєднуються переважно 
деревна та чагарникова рослинність з від-
повідними ґрунтами, трав’яною рослинніс-
тю, тваринним світом, мікроорганізмами 
та іншими природними компонентами, що 
взаємопов’язані у своєму розвитку, вплива-
ють один на одного і на навколишнє при-
родне середовище. Такі природні ресурси 
України є її національним багатством і за 
своїм призначенням та місцерозташуванням 
виконують переважно водоохоронні, захис-
ні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреацій-
ні, естетичні, виховні функції та є джерелом 
для задоволення потреб суспільства в лісо-
вих ресурсах. Відповідно до ст. 13 Конститу-
ції України, лісові ресурси, які знаходяться в 
межах території України, її континентально-
го шельфу, виключної (морської) економічної 
зони є об’єктами права власності Українсько-
го народу [1]. Від імені Українського народу 
права власника здійснюють органи держав-
ної влади та органи місцевого самоврядуван-
ня в межах, визначених Основним законом. 
Лісистість України становить 15 % та вклю-
чає понад тридцять видів деревних порід, з 
яких 70 % складають сосна, дуб, бук, ялина, 
береза, вільха, ясен, граб, ялиця.

Аналіз публікацій, в яких 
започатковано розв’язання даної 

проблеми
Окремі питання охорони лісів були 

реалізовані в роботах О. М. Будяченко, 
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С. Б. Гавриша, О. О. Дудорова, О. В. За-
ічка, Т. В. Корнякової, В. К. Матвійчука, 
Р. О. Мовчана, Ю. В. Орлова, Є. О. Письмен-
ського, В. М. Присяжного, О. В. Скворцової, 
О. В. Ткаченка, Ю. А. Турлової, А. М. Шуль-
ги. Окремі криміналістичні основи методи-
ки розслідування незаконної порубки лісу 
досліджували М. О. Духно, С. О. Книжен-
ко, А. О. Новицький, О. М. Пилипенко, 
О. В. Одерій, Р. Р. Романенко. Вагомий вне-
сок згаданих учених у розроблення пред-
мету дослідження є безперечним, однак 
аналіз слідчої практики показує, що кримі-
налістичні рекомендації не охоплюють по-
вного комплексу питань щодо особливостей 
тактики проведення окремих слідчих (роз-
шукових) дій при розслідуванні незаконної 
порубки або незаконного перевезення, збе-
рігання, збуту лісу.

Виклад основного матеріалу
Після початку кримінального прова-

дження здійснюють низку процесуальних 
дій, зокрема слідчі (розшукові) дії (СРД), 
за допомогою яких збирають і перевіряють 
докази. Перелік цих дій чітко визначено 
в кримінальному процесуальному законі. 
Проте не є обов’язковим, щоб у процесі роз-
слідування за кожним кримінальним про-
вадженням усі вони виконувалися. Залежно 
від конкретних обставин, тобто від сформо-
ваної слідчої ситуації, особа, яка провадить 
розслідування, самостійно вирішує, які саме 
дії, коли і в якій послідовності слід прово-
дити.
Загальні вимоги до проведення СРД за-

значено в ст. 223 КПК України, а саме: це 
встановлені законом найбільш суттєві пра-
вила проведення СРД, дотримання яких по-
кликано забезпечити законність та обґрун-
тованість їх проведення, досягнення їх мети 
та вирішення завдань кримінального прова-
дження [2, с. 368]. СРД проводяться лише 
після внесення відповідних відомостей до 
ЄРДР (ч. 2 ст. 214 КПК України) і лише в 
межах строків, передбачених ст. 219 КПК 
України, крім випадків їх ініціювання судом 
згідно ч. 3 ст. 333 КПК України. Будь-які 
СРД, проведені з порушенням цього пра-
вила, є недійсними, а встановлені внаслідок 
них докази – недопустимими

Розслідування незаконної порубки або 
незаконного перевезення, зберігання, збуту 
лісу, як і розслідування будь-яких групових 
кримінальних правопорушень, передбачає 
проведення відповідних СРД чи тактичних 
операцій як засобів впливу на ситуації, що 
виникають. Ідеться, зокрема, про такі СРД, 
як огляди (місця події, документів, тран-
спортних засобів, пилорам, складів тощо), 
обшук, допити (підозрюваного, потерпілих 
та свідків), а також тимчасовий доступ до ре-
чей і документів, витребування та отриман-
ня документів, висновків ревізій та актів пе-
ревірок (в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України), 
судові експертизи. Причому своєрідність 
тактики проведення зазначених СРД поля-
гає в тому, що здебільшого процес розсліду-
вання відбувається, як правило, паралельно 
з розслідуванням предикатного криміналь-
ного правопорушення, наприклад кримі-
нальних правопорушень у сфері службової 
діяльності. Це вимагає від слідчого застосу-
вання комплексного підходу як до організа-
ції розслідування загалом, так і тактики про-
ведення окремих СРД зокрема.
Однією зі СРД, від своєчасності та якості 

проведення якої може залежати успіх роз-
слідування у кримінальному проваджен-
ні загалом, є огляд. Відповідно до ч. 1 ст. 
237 КПК слідчий, прокурор проводять 
огляд місцевості, приміщення, речей та до-
кументів з метою виявлення та фіксації відо-
мостей про обставини вчинення криміналь-
ного правопорушення [3]. 
Як зазначає О. В. Одерій, місця події та 

його огляд слідчим мають виняткове значен-
ня для розслідування конкретного злочину, 
оскільки саме місце події містить значну 
інформацію про подію злочину й осіб, що 
його вчинили. Воно являє собою фрагмент 
об’єктивно існуючої події, де відбито її окре-
мі сторони, моменти. Більшою або меншою 
мірою воно містить об’єктивну інформацію 
про подію злочину, виражену в зміні обста-
новки, слідах перебування злочинця, слідах 
його дій, їхніх наслідках, намірах злочинця 
та інших даних, що дозволяють побудувати 
уявну або частково матеріальну модель зло-
чину, його обставин. Кожний злочин при-
зводить до певних змін матеріальної обста-
новки, відображається у свідомості людей. 
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Зміни в обстановці місця події можуть бути 
виявлені, зафіксовані, досліджені й викорис-
тані як докази [4, с. 324–325].
У свою чергу, О. М. Пилипенко зазна-

чила, що огляд місця події за фактами не-
законної порубки лісу є невідкладною СРД, 
яка проводиться на початковому етапі роз-
слідування та, залежно від слідчої ситуації, 
що складається на момент його проведен-
ня, має свої особливості, які виявляються 
в: наявності значної території, яку потрібно 
оглянути; вжитті заходів щодо залучення 
до огляду спеціалістів відповідного про-
філю (працівників лісгоспу та ін.); обран-
ні відповідного методу огляду залежно від 
площі порубки та об’єму незаконно добутої 
деревини; необхідності вилучення різно-
манітних слідів злочину та об’єктів (зокре-
ма торцевих зрізів пеньків, зразків ґрунту); 
обов’язковому складанні відповідних схем 
місця події; доцільності використання ква-
дрокоптерів для проведення фото- або віде-
озйомки значної за площею ділянки, на якій 
здійснюється порубка лісу; наявності труд-
нощів, пов’язаних з прив’язкою виявлених 
слідів до місцевості, для вирішення яких за-
пропоновано використовувати сучасні GPS-
навігатори тощо [5, с. 12].
Така СРД має свої особливості, які вияв-

ляються у: наявності значної території, яку 
необхідно оглянути; вжитті заходів щодо 
залучення до огляду спеціалістів відповід-
ного профілю; обрання відповідного спо-
собу огляду залежно від площі порубки та 
обсягу незаконно добутої деревини; необ-
хідності вилучення різноманітних слідів 
злочину та об’єктів (зокрема торцевих зрі-
зів пеньків, зразків ґрунту); обов’язковому 
складенні відповідних схем місця події; до-
цільності використання квадрокоптерів для 
проведення фото- або відеозйомки значної 
за площею території; наявності складнощів, 
що пов’язані з прив’язкою до місцевості ви-
явлених слідів та ін. [5, с. 15].
Однак, як встановлено у ході вивчення 

матеріалів кримінальних проваджень при 
проведенні огляду місця події виникають 
певні проблеми, зокрема:
слідчі не мають достатнього досвіду ро-

боти, необхідного професійного рівня у роз-
слідуванні таких кримінальних правопору-

шень (приблизно 70 % слідчих мають стаж 
роботи на займаній посаді менше п’яти ро-
ків і тільки 12 % понад 10 років);
попри те, що кримінально-процесуальне 

законодавство має значну кількість право-
вих норм, що регламентують проведення 
СРД загалом та огляд місця події зокрема, 
положення, що в них містяться, не завжди 
достатньо чітко виписані;
прив’язка до місцевості виявлених слі-

дів, що зумовлюється її віддаленістю від по-
стійних орієнтирів (доріг, річок або інших 
споруд), значними площами порубок, від-
сутністю якісних мап тощо;
неналежною технічною оснащеністю 

органів досудового розслідування та ви-
користання технічних засобів під час такої 
СРД [4, с. 332].
Отже, спираючись на наукові здобутки 

криміналістики та враховуючи результати 
проведеного нами дослідження, а також ви-
ходячи з усталеного положення щодо поді-
лу огляду місця події на три етапи (підго-
товчий, робочий та заключний) [6; 7]. При 
цьому, під час огляду необхідно проводити 
фото- або відеофіксацію місця події без вне-
сення змін до його обстановки. При значній 
площі порубки для проведення фіксації до-
цільно застосовувати фото- або відеозйомку 
з використанням квадрокоптера. На сьо-
годні можливості його застосування під час 
проведення окремих слідчих (розшукових) 
дій, зокрема огляду місця події, у криміна-
лістичній літературі висвітлені недостатньо. 
Підготовчий етап характеризується ді-

ями слідчого до виїзду на місце події, зо-
крема: отриманням вичерпної інформа-
цію щодо події розкрадання лісодеревини; 
з’ясуванням, чи організована охорона місця 
події, а також чи є на місці очевидці; ви-
значенням учасників огляду місця події [9, 
с. 139].
У межах підготовчого етапу огляду міс-

ця незаконної порубки лісу, до прибуття на 
місце події слідчий повинен: з’ясувати ві-
домості щодо характеру та обставин події, 
умов та обстановки, в яких буде проводи-
тися огляд; визначити коло та забезпечити 
явку осіб, участь яких є необхідною під час 
огляду (зокрема, представників лісництва, 
відповідних спеціалістів лісової галузі, спе-
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ціаліста-кінолога – за наявності відомостей 
щодо втечі злочинця без використання 
транспортного засобу [10, с. 449] тощо); пе-
ревірити готовність та, за необхідності, до-
укомплектувати валізу слідчого (обов’язкова 
наявність вимірювальних приладів, паку-
вального матеріалу, справних технічних 
засобів: фотоапарату, відеокамери тощо); 
забезпечити участь понятих (особливо при 
проведенні огляду у віддаленій від житло-
вих районів місцевості); вирішити питання 
щодо отримання картографічних матеріа-
лів, необхідних для кращого орієнтування 
на місцевості та прив’язки місця вчинення 
злочину до орієнтирів (запросити відповідні 
документи: схему лісу, план лісонасаджень, 
лісовпорядкування, план лісосіки тощо або 
самостійно завантажити відповідну мапу з 
мережі Інтернет та завчасно роздрукувати 
її).
Також підготувати (за необхідності): ве-

ликомасштабні карти або схеми (планів) 
території, яку буде оглянуто, оскільки з їх 
використанням огляд набуває методично 
упорядкованого та системного характеру; 
транспортні засобі (гелікоптери, автомобілі, 
човни, катери та ін.), а інколи – й транспорт-
ні засобі підвищеної прохідності (всюдихо-
ди).
Виходячи із розробленої криміналіс-

тичної характеристики незаконної порубки 
лісу, під час детального огляду слідчий по-
винен спрямовувати свої дії на виявлення та 
вилучення таких слідів злочину:

– слідів, що пов’язані з предметом пося-
гання – пеньки, зрубані дерева (чагарники), 
а також їх частини;

– взуття та транспортних засобів;
– біологічні сліди людини (кров, слина, 

піт, виділення з носа, сеча тощо);
– слідів знарядь і засобів учинення кримі-

нального правопорушення [11, с. 126–130].
При виявлені на місці незаконної по-

рубки лісу автотранспорту, на якому пере-
сувалися злочинці або призначеного для 
перевезення незаконно добутої деревини, 
проводиться його детальний огляд. Особли-
ва увага звертається на виявлення в салоні 
автомобіля слідів рук злочинців, які можуть 
бути залишені на ручках дверей, рульовому 
колесі, важелі перемикання передач, ручно-

му гальмі, ручці переключення покажчиків 
повороту, зовнішніх поверхнях попільни-
чок, бічних і задніх дверях, вікнах і дзерка-
лах, важелях, якими здійснюється регулю-
вання положення сидінь; а також виявлен-
ня в ньому часток деревини (тирси, кори). 
Також необхідним є вилучення слідів шин 
транспортного засобу для забезпечення по-
дальшого проведення ідентифікаційних до-
сліджень [12, с. 235].
Фіксація відбувається після аналізу ре-

зультатів, які слідчий отримав при про-
веденні огляду місця події. Протокол – це 
основний спосіб фіксації під час огляду міс-
ця події. При складанні протоколу в описо-
вій частині необхідно вказати: межі місця 
події, його місцезнаходження; час, місце 
вчинення розкрадання лісодеревини; на-
зву лісництва, район, номер кварталу; межі 
вирубки та її площу; способи й методи здій-
снення вирубки; територію та категорію 
лісів, кількість і породи вирубаних дерев. 
Коли є зрубані дерева, додатково зазнача-
ються: кількість звалених і необроблених (з 
гілками), розкряжених стовбурів; їх породи, 
діаметр комлевої та верхньої частини, вид і 
спосіб проведеної вирубки; кількість пень-
ків, їх діаметр і висота, а також особливості 
слідів розпилу.
Після оформлення протоколу слід-

чий: складає плани місця події, схеми з 
обов’язковою локалізацією місць виявлен-
ня слідів кримінального правопорушення 
та інші додатки (фототаблиці, відео- та ау-
діозаписи тощо); вживає заходів щодо ви-
рішення заяв, які надійшли від учасників 
огляду; упаковує вилучені з місця події речі. 
Упакування речових доказів здійснюється у 
пакети встановленого зразка. Як внутрішні 
упаковки можна використовувати: поліе-
тиленову плівку, папір, целофанові мішки, 
картонні коробки. На пакеті робиться напис 
із вказівкою назви речі, місця і часу її вилу-
чення, номер кримінального провадження, 
підписують поняті, спеціаліст та слідчий 
[8, с. 221]. Також, на завершальному етапі 
огляду вирішуються питання щодо майбут-
нього зберігання незаконно добутої дереви-
ни, автомобільної техніки та інших речових 
доказів, вилучених під час огляду.
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Досить розповсюдженим різновидом 
огляду при розслідуванні незаконної поруб-
ки і контрабанди лісу, вчиненої організова-
ною злочинною групою, є огляд документів. 
При цьому слід зазначити, що такий огляд 
може проводитися як окрема слідча (роз-
шукова) дія, об’єктом якої є документ, або 
як складова іншої процесуальної дії – огля-
ду місця події, огляду приміщення, огляду 
транспортного засобу, обшуку, тимчасового 
доступу до речей і документів. Під час огля-
ду документів, передусім, встановлюються 
його реквізити та зміст, а також вирішується 
питання про наявність зв’язку між інформа-
цією, що міститься в документі, і вчиненою 
злочинною діяльністю. Для цього необ-
хідно перевірити наявність логічної відпо-
відності всіх реквізитів між собою (збіг чи 
розходження дат, змісту тексту у відбитках 
печаток і штампів, відповідність практичної 
змоги виконати зазначені в документі дії за 
визначений проміжок часу, певною кіль-
кістю осіб за допомогою або без допомоги 
технічних засобів), оцінити реальну можли-
вість перебігу подій (процесів, зазначених 
у документі) [13, с. 391]. Для встановлення 
підробки документа необхідний ретельний 
комплексний огляд, вивчення змісту та сти-
лю документа, почерку і машинописного 
тексту, підписів, реєстраційних позначок 
(дати, номера), матеріалу документа (папір, 
барвники), а також знаків, що посвідчують 
даний документ – відбитків печаток і штам-
пів. Таке комплексне вивчення дозволяє 
встановити ознаки як інтелектуальної, так і 
матеріальної підробки [14, с. 363; 15, с. 157–
158].
Обшук у кримінальних провадженнях 

досліджуваної категорії проводили у 70 % та 
спрямований на виявлення документів (про 
видані, діючі лісорубні квитки; декларації 
на кількість зрубаної, виготовленої, вивезе-
ної лісопродукції тощо), знарядь і засобів 
учинення протиправного діяння; відшу-
кання зрубаного та транспортованого лісу, 
місць розпилювання, зберігання, грошових 
коштів; встановлення умов учинення кри-
мінального правопорушення; пошук слідів. 
Така процесуальна дія проводиться у лісо-
господарських підприємствах (82 %), за міс-
цем проживання і роботи підозрюваного/

підозрюваних (27 %), у приміщеннях, що 
належать їх близьким особам чи знайомим 
(17 %), у транспортних засобах, складах, пи-
лорамах тощо.
На початковому етапі найчастіше про-

водилися допити свідків та підозрюваних 
(81 %), а отримана при цьому інформація 
виступала основою формування доказів та 
спрямування розслідування. 
Повне або часткове визнання вини під-

озрюваним значно спрощує роботу слідчо-
го, оскільки в такому випадку злочинець 
активно допомагає під час розслідування, 
детально розповідає про вчинення незакон-
ної порубки та про причини, що підштов-
хнули його на зазначений вчинок. У такому 
випадку, для захисту прав підозрюваного та 
уникнення у подальшому звинувачень у бік 
слідчого (наприклад, щодо примусу давання 
показань) необхідно запросити захисника, 
який має бути присутнім на допиті.
Однак, допит підозрюваного у більшос-

ті випадків носить конфліктний характер 
(67 %) й супроводжується запереченням 
протиправного характеру своїх дій, відмо-
вою давати показання або надання неправ-
дивих показань, а тому слідчому необхідно: 
ознайомитися з нормативно-правовими 
актами, які регулюють лісову діяльність; 
детально вивчити та оцінити існуючі мате-
ріали у кримінальному провадженні (функ-
ціональні (посадові) обов’язки працівників 
лісових господарств; дозвільні документи 
тощо); скласти перелік запитань із зазначен-
ням уже існуючих доказів та обрати тактич-
ні прийоми для проведення допиту, спла-
нувати таку СРД; провести консультації із 
спеціалістами із наданням їм незрозумілих 
документів; забезпечити відеофіксацію про-
ведення допиту; встановити психологічний 
контакт з допитуваним. 
При затриманні злочинця на місці вчи-

нення незаконної рубки лісових насаджень 
в 72 % розглянутих кримінальних прова-
дженнях підозрювані визнавали себе ви-
нними в кримінальному правопорушенні, 
активно сприяли розслідуванню, детально 
розповідали про те, що сталося і причини, 
які змусили піти їх на цей крок. У даному ви-
падку слід провести допит в якості підозрю-
ваного в присутності захисника і детально 
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відобразити в допиті наступне: коли у нього 
виник умисел на незаконну порубку лісових 
насаджень; для чого він планував здійснити 
рубку; чи розумів він, що заподіює шкоду; 
яким чином він підготувався до вчинення 
незаконної рубки; чи були у нього будь-які 
дозвільні документи на рубку та перевезен-
ня; хто знає про його підготовці і вчинен-
ні злочину; де він зробив незаконну рубку; 
які знаряддя і засоби він застосовував для 
вчинення злочину; чи має він навик валки 
лісових насаджень; які породи лісових наса-
джень він вирубав, скільки; здійснював чи 
незаконні рубки раніше; яким чином розпо-
рядився вирубаної деревиною та ін.
У якості свідків можуть бути допита-

ні працівники лісового господарства (ди-
ректор та інженер, майстер лісу, лісничий, 
вальщик лісу, охоронець лісу), уповноваже-
них державних органів з охорони навко-
лишнього середовища (Держлісохорона, 
Держлісагенство, Держекоінспекція та ін.), 
заявники, працівників поліції, які виявили 
факт вчинення протиправних дій за ст. 246 
КК України або брали участь у затриманні 
злочинців; понятих.
У протоколі допиту працівників лісового 

господарства в обов’язковому порядку по-
винні бути відображені відповіді на наступні 
питання: хто саме, коли виявив незаконну 
рубку лісових насаджень, за яких обставин; 
в який період була здійснена рубка; дані 
представника лісгоспу, на чиїй території 
сталася рубка, як він характеризується; ви-
давав чи хто-небудь дозвільні документи на 
рубку лісових насаджень в місці незаконної 
рубки або прилеглої місцевості, якщо так, 
то на якій підставі, коли саме видавалися 
дані документи, кому, для вирубки яких 
порід, в якому обсязі, на який термін; який 
загальний обсяг незаконно вирубаної дере-
вини, які породи були незаконно вирубані, 
кількість і діаметр пнів; яка сума збитку від 
незаконної рубки; хто міг зробити незакон-
ну рубку; чи є у жителів розташованих не-
подалік населених пунктів лісозаготівельна 
техніка, в тому числі трактори, автомобілі 
з крановими установками в кузові, трелю-
вальник, лісовози та інше; куди злочинці 
могли збути деревину; чи є неподалік від 
місця незаконної рубки деревообробні під-

приємства, вантажно-розвантажувальні 
майданчики; хто притягувався раніше в ад-
міністративному порядку за незаконну по-
рубку лісових насаджень в районі виявленої 
незаконної рубки.
Особливо ретельно слід проводити до-

пит свідків, які виявили злочинців на місці 
незаконної рубки, зокрема детально опи-
сати тих осіб, які там знаходилися на місці 
рубки, їх кількість, зовнішність, одяг, рухи 
(кульгав, підстрибуююча хода, швидко і 
ефективно здійснював рубку, як показник 
наявності навичок валки лісу у злочинця та 
ін.). 
У допитах осіб, що мають лісозаготівель-

ну техніку, слід з’ясовувати наступне: яка 
лісозаготівельна техніка у них є, опис її зо-
внішнього вигляду; чи здійснювали вони 
рубку лісових насаджень в районі вчинення 
незаконної рубки; чи звертався хтось до них 
з проханням про тимчасове експлуатації 
лісозаготівельної техніки, її оренді або про 
участь в рубці лісових насаджень в період, 
коли була здійснена незаконна рубка або на-
передодні неї. Якщо так, то хто саме, чи зна-
йомі їм ці особи, якщо немає, то докладно 
описати прикмети даних осіб, чи зможуть 
впізнати їх, вказати будь-що ті були одягне-
ні, як назвалися, що розповідали про себе, 
пред’являли документи на право здійснен-
ня рубки , в який бік пішли, обіцяли прийти 
знову тощо.
Водія, який перевозив деревину і по-

відомив, що працював за наймом у незна-
йомої особи, необхідно допитати в якості 
свідка з наступних питань: як виглядав чо-
ловік, який попросив його перевезти дере-
вину (прикмети зовнішності, рухів, голосу, 
одягу), наскільки він його добре запам’ятав, 
чи зможе його впізнати, якщо так, то за 
якими саме прикметами; де і хто здійсню-
вав завантаження деревини в автомашину; 
куди планувалося привезти деревину; чи є 
у водія товарно-транспортна накладна на 
перевезення деревини; чи показували йому 
документи, що підтверджують законність 
рубки; як повинна була відбуватися оплата 
його роботи.
Такі питання, що підлягають з’ясуванню 

при допиті свідків, не є вичерпними. Необ-
хідність з’ясування інших питань виникає 
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вже в ході допиту, при цьому слід пам’ятати, 
що особа, яка провадить розслідування, 
може задавати будь-які питання, що від-
носяться до розслідуваного кримінального 
правопорушення, що не відносяться до на-
відних. Врахування особливостей прове-
дення окремих слідчих (розшукових) дій на 
початковому етапі розслідування дозволить 
зібрати максимально повну інформацію про 
подію передбачену ст. 246 КК України, на-
дасть можливість оцінити зібрані докази в 
сукупності, уникнути неповно ти досудового 
розслідування.

Висновки
На початковому етапі розслідування не-

законної порубки або незаконного переве-
зення, зберігання, збуту лісу проводяться 
такі СРД як огляди (місця події, докумен-
тів, транспортних засобів, пилорам, складів 
тощо), обшук, допити (підозрюваного, по-
терпілих та свідків).
Огляд місця події є невідкладною, ін-

формативною СРД, яка проводиться на по-
чатковому етапі розслідування зі складання 
карти-схеми та залежно від слідчої ситуації 
характеризується: значною територією, яку 
потрібно оглянути й фіксація обстановки 
події та площі знищеного або пошкоджено-
го лісового масиву; залученням спеціалістів 
(працівників лісгоспу, Держлісохорони та 
ін.) з метою інформування слідчих про спе-
ціальну лісову термінологію, основні ознаки 
незаконної рубки лісу, визначенням порід 
деревини за зовнішнім виглядом торцевого 
спилювання, встановлення способів, зна-
рядь і засобів учинення; обранням методу 
огляду залежно від площі рубки, об’єму не-
законно добутої деревини та його транспор-
тування або відшукання місцезнаходження 
незаконно зрубленої деревини (встановлен-
ня місця вчинення, транспортування лісу 
до місця зберігання з використанням спе-
ціальних засобів (безпілотного літального 
апарату, засобів навігації, гелікоптера), до-
цільність використання квадрокоптерів для 
проведення фото- або відеозйомки); необхід-
ністю пошуку та вилучення слідів вчинення 
кримінального правопорушення (торцеві 
зрізи пеньків, зразки ґрунту та транспорту), 
у тому числі для підтвердження групового 

характеру протиправного діяння (органі-
зованої злочинної групи) з використанням 
сучасних техніко-криміналістичних засобів 
(наприклад, GPS-навігатори).
Проведення обшуку спрямоване на ви-

явлення документів (про видані, діючі лісо-
рубні квитки; декларації на кількість зруба-
ної, виготовленої, вивезеної лісопродукції 
тощо), знарядь і засобів учинення проти-
правного діяння; відшукання зрубаного та 
транспортованого лісу, місць розпилюван-
ня, зберігання, грошових коштів; встанов-
лення умов учинення кримінального право-
порушення; пошук слідів. Така процесуаль-
на дія проводиться у лісогосподарських під-
приємствах (72 %), за місцем проживання і 
роботи підозрюваного/підозрюваних (27 %), 
у приміщеннях, що належать їх близьким 
особам чи знайомим (17 %), у транспортних 
засобах, складах, пилорамах тощо. 
На початковому етапі найчастіше про-

водилися допити свідків та підозрюваних 
(81 %), а отримана при цьому інформація 
виступала основою формування доказів та 
спрямування розслідування. Допит підо-
зрюваного у більшості випадків носить кон-
фліктний характер (67 %) й супроводжуєть-
ся запереченням протиправного характеру 
своїх дій, відмовою давати показання або 
надання неправдивих показань, а тому слід-
чому необхідно: ознайомитися з норматив-
но-правовими актами, які регулюють лісо-
ву діяльність; детально вивчити та оцінити 
існуючі матеріали у кримінальному прова-
дженні (функціональні (посадові) обов’язки 
працівників лісових господарств; дозвільні 
документи тощо); скласти перелік запи-
тань із зазначенням уже існуючих доказів 
та обрати тактичні прийоми для проведен-
ня допиту, спланувати таку СРД; провести 
консультації із спеціалістами із наданням їм 
незрозумілих документів; забезпечити віде-
офіксацію проведення допиту; встановити 
психологічний контакт з допитуваним. 
У якості свідків можуть бути допита-

ні працівники лісового господарства (ди-
ректор та інженер, майстер лісу, лісничий, 
вальщик лісу, охоронець лісу), уповноваже-
них державних органів з охорони навко-
лишнього середовища (Держлісохорона, 
 Держлісаген  ство, Держекоінспекція та ін.), 
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заявники, працівників поліції, які виявили 
факт вчинення протиправних дій за ст. 246 
КК України або брали участь у затриманні 
злочинців; понятих. 
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ства України, запропоновано авторське визна-
чення принципів підготовки особового складу 
підрозділів сил охорони правопорядку до ви-
конання службово-бойових завдань із забезпе-
чення внутрішньої безпеки України від про-
типравних посягань. Здійснено класифікацію 
відповідних принципів та надано їм змістовно 
характеристику.
Ключові слова: принципи, загальноправові 

принципи, спеціальні принципи, підготовка, 
особовий склад, охорона, правопорядок, дер-
жавна безпека.

ченої проблематики має важливе теоретич-
не та практичне значення.

Стан дослідження
Окремі проблемні питання, пов’язані із 

підготовкою особового складу підрозділів 
сил охорони правопорядку до виконання 
службово-бойових завдань у своїх наукових 
працях розглядали: О.М. Бандурка, В.І. Дя-
ченко, Н.А. Зелінська, М.М. Пендюра, 
Ю.В. Аллєрова, І.І. Іжніна, С.Є. Кучерини та 
багато інших. Втім, незважаючи на суттєвий 
науковий доробок, вчені фактично залиши-
ли поза своєю увагою проблему принципів 
підготовки особового складу підрозділів сил 
охорони правопорядку до виконання служ-
бово-бойових завдань із забезпечення вну-
трішньої безпеки України від протиправ-
них посягань.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є встановити систему прин-

ципів підготовки особового складу підрозді-
лів сил охорони правопорядку до виконан-
ня службово-бойових завдань із забезпечен-
ня внутрішньої безпеки України від проти-
правних посягань та надати їм змістовну 
характеристику. Для досягнення вказаної 
мети необхідно вирішити такі завдання: 
розкрити загальнотеоретичний зміст по-
няття «принцип»; здійснити систематизацію 
відповідних принципів в контексті пред-
ставленої проблематики; надати характе-
ристику окресленим принципам.

Постановка проблеми
Підготовка особового складу підрозділів 

сил охорони правопорядку до виконання 
службово-бойових завдань із забезпечен-
ня внутрішньої безпеки України від про-
типравних посягань це складна за своєю 
сутністю та змістом діяльність в основі якої 
лежить система вихідних засад, відправних 
ідей, які прийнято називати принципа-
ми. У найбільш загальному та спрощеному 
розумінні принципи являють собою уза-
гальнений вираз суті тих чи інших явищ, 
оскільки вони не є продуктом абстрактного 
теоретизування, а відображають об’єктивно 
існуючу реальність та діючі в ній закономір-
ності [1, с.20]. Тож, принципи формують не 
просто ідейну основу здійснення відповідної 
діяльності, а й визначають напрямки розви-
тку відповідних суспільних правовідносин. 
Саме тому їх дослідження в контексті визна-
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Наукова новизна дослідження
Наукова новизна статті полягає у тому, 

що робота є однією із перших спроб, комп-
лексно, на основі аналізу наукових погля-
дів вчених та норм чинного законодавства, 
встановити коло та надати характеристику 
принципам підготовки особового складу 
підрозділів сил охорони правопорядку до 
виконання службово-бойових завдань із за-
безпечення внутрішньої безпеки України 
від протиправних посягань.

Виклад основного матеріалу
Аналіз наукових думок вчених дає змогу 

говорити про те, що під принципами під-
готовки особового складу підрозділів сил 
охорони правопорядку до виконання служ-
бово-бойових завдань із забезпечення вну-
трішньої безпеки України від протиправ-
них посягань найбільш доцільно розміти 
розчинені у нормах чинного законодавства 
відправні начала (ідеї), вихідні вимоги, які 
лежать в основі здійснення відповідної ді-
яльності, а їх дотримання є обов’язковим 
для всіх учасників цих правовідносин. Вар-
то відзначити, що вказані принципи є бага-
томанітними за своєї сутністю та змістом, а 
тому, на нашу думку, їх найбільш доцільно 
поділити на дві великі групи: 1) загально-
правові принципи (верховенства права, за-
конності, рівності, доцільності, ефективності 
та результативності, гласність); 2) спеціальні 
принципи (обов’язковості підготовки, без-
перервності, науковості, комплексності, сис-
темності, диференціації підготовки). Розгля-
немо кожен із окреслених вище принципів 
більш детально.
Загальноправові – це принципи, що ле-

жать в основі здійснення будь-якої діяль-
ності, незалежно від того в якій сфері сус-
пільних відносин вона здійснюється. Серед 
загальноправових принципів в першу чергу 
слід виділити засади верховенства права та 
законності. Категорія «верховенство права» 
має багато різноманітних інтерпретацій, 
кожна з яких відіграє важливу роль у до-
слідженні даного поняття, так як, на нашу 
думку, саме воно є базисним конституцій-
ним принципом, на якому ґрунтуються всі 
суспільні відносини і за допомогою якого 
реалізуються права і свободи людини і гро-

мадянина. Множинність концепцій дає нам 
можливість розуміти поняття «верховенство 
права» в різних його аспектах, а також за-
стосовувати в практичній діяльності в усіх 
проявах [2]. Конституційний Суд Украї-
ни неодноразово звертався до принципу 
верховенства права та його складових. За-
гальне визначення терміну «верховенства 
права» було викладено в абзаці другому і 
третьому підпункту 4.1 пункту 4 мотиву-
вальної частини Рішення Конституційного 
Суду України від 2 листопада 2004 року N 
15-рп/2004: «Верховенство права – це па-
нування права в суспільстві. Верховенство 
права вимагає від держави його втілення у 
правотворчу та правозастосовну діяльність, 
зокрема у закони, які за своїм змістом мають 
бути проникнуті передусім ідеями соціаль-
ної справедливості, свободи, рівності тощо. 
Одним з проявів верховенства права є те, 
що право не обмежується лише законодав-
ством як однією з його форм, а включає й 
інші соціальні регулятори, зокрема норми 
моралі, традиції, звичаї тощо, які легітимо-
вані суспільством і зумовлені історично до-
сягнутим культурним рівнем суспільства [3].
Що ж стосується принципу законності, 

то він тісно пов’язаний із засадою верховен-
ства права. Принцип законності – це універ-
сальний принцип, дія якого поширюється 
на всі сфери правового регулювання сус-
пільних відносин. Законність, як принцип 
адміністративної діяльності державних ор-
ганів, безпосередньо випливає з підзаконно-
розпорядчого характеру цієї діяльності і по-
лягає в тому, щоб державні органи викону-
вали свої завдання та функції відповідно до 
чинного законодавства України [4, с.86-87]. 
Ця засада є системою вимог неухильного 
додержання законів та їх дійсної реалізації 
державою, усіма її органами, громадськими 
організаціями, комерційними фірмами, по-
садовими особами і громадянами. Дослід-
ники законність розуміють у двох вимірах: 
широкому і вузькому. В широкому сенсі за-
конність розглядається як владорювання 
законів у суспільному житті, тобто як право-
вий режим (порядок), за якого норми права 
здійснюються усіма учасниками правових 
відносин. У вузькому – як принцип діяль-
ності державних органів [5, с.348].
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Таким чином, принципи верховенства 
права та законності є ключовими засадами, 
які лежать в основі підготовки особового 
складу підрозділів сил охорони правопоряд-
ку до виконання службово-бойових завдань 
із забезпечення внутрішньої безпеки Укра-
їни від протиправних посягань. Їх зміст 
полягає безумовному та обов’язковому до-
триманні сторонами відповідних правовід-
носин норм чинного законодавства, а також 
інших соціальних регуляторів, як-то норми 
моралі, правові звичаї. Окрім того, саме за-
сади верховенства права та законності ле-
жать в основі всіх інших: як загальних, так і 
спеціальних принципів. 
Наступним загальноправовим принци-

пом є засада рівності. Рівність, зазначає О.С. 
Мордовец, це не юридична категорія, а со-
ціально-моральне, політичне явище. Рів-
ність - це ідеал, загальнолюдська цінність, 
гарантія правового, політичного й соціаль-
ного порядку, це оціночний критерій від-
повідності ідеалу й реальності його втілен-
ня в конкретній, соціально значимій сфері 
громадського життя. Рівноправність - це, 
насамперед, рівні можливості суб’єктів прав 
людини [6, c.8]. Мета принципу рівності – не 
допустити несправедливої дискримінації, 
забезпечивши однакове ставлення до осіб, 
які перебувають в однаковій ситуації де-
факто чи де-юре, коли йдеться про реаліза-
цію певного дискреційного повноваження. 
Якщо різниця в ставленні ґрунтується на 
правомірних підставах, які об’єктивно мо-
жуть її виправдовувати з точки зору мети, 
тоді це не становить порушення принципу 
рівності перед законом. Несправедлива дис-
кримінація наявна лише тоді, якщо різниця 
в ставленні не має розумного виправдання з 
точки зору мети та передбачуваних наслід-
ків відповідного заходу. Цей принцип не 
виключає можливості зміни адміністратив-
ним органом влади способу своєї діяльності 
з огляду на загальні інтереси або внаслідок 
визнання попередньої практики незакон-
ною або неприйнятною [7, с. 445–446]. Що 
ж стосується представленої проблематики, 
то зміст вказаного принципу означає, що всі 
працівники повинні мати рівні можливості 
до підготовки, а також рівне ставлення до 
себе збоку уповноважених суб’єктів.

Далі в контексті представленої пробле-
матики слід вказати принцип доцільності. 
Розмірковуючи про сутність та зміст прин-
ципу доцільності І.В. Борщевський дійшов 
до наступних висновків: по-перше, принцип 
доцільності заснований на потребах держа-
ви, суспільства і особистості; реалізується як 
у правотворчій, так і правозастосовчій діяль-
ності; знаходить безпосереднє вираження у 
виборі та реалізації найбільш ефективного, 
оптимального, у кожному конкретному ви-
падку рішення; по-друге, не зважаючи на 
те, що доцільність тісно пов’язана з прин-
ципом справедливості, вона є самостійною 
правовою вимогою, що висувається до ак-
тів застосування норм права і виявляється 
лише в рамках закону. Тільки справедливе 
рішення може бути доцільним, а не навпа-
ки; по-третє, у випадках, коли закон перед-
бачає різні варіанти вирішення питання за-
лежно від конкретних умов та обставин, або 
вирішення питання в зазначених законом 
межах надається на розсуд суду, доцільним 
рішенням буде те, яким у повному обсязі 
досягається мета закону, тобто йдеться про 
вимогу знаходити оптимальне вирішення 
питання у випадках, коли в межах, встанов-
лених законом, можливі різні варіанти ви-
рішення на основі врахування конкретних 
умов; по-четверте, будь-яка юридична ді-
яльність потребує використання принципу 
доцільності [8, с.19-20].
Із засадою доцільності тісно пов’язані 

принципи ефективності та результативнос-
ті. Взагалі, ефективність є багатоаспектним 
і складним поняттям, під яким розуміють: 
по-перше, результативність діяльності (про-
цесу, проекту, реалізації заходів), що ха-
рактеризується відношенням отриманого 
економічного ефекту до витрат ресурсів, які 
зумовили отримання цього результату; по-
друге, комплексну оцінку результатів вико-
ристання всіх видів ресурсів; по-третє, міру 
досягнення поставлених цілей [9]. Автори 
«Сучасного економічного словника» вказу-
ють, що ефективність – це результативність 
економічної діяльності, економічних про-
грам і заходів, що характеризується відно-
шенням отриманого економічного ефекту, 
результату до витрат факторів, ресурсів, 
який зумовив отримання цього результату; 
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досягнення найбільшого обсягу виробни-
цтва із застосуванням наявної обмеженої 
кількості ресурсів або забезпечення задано-
го випуску при мінімальних витратах [10].
В свою чергу результативність – це 

максимізація результату поставленого за-
вдання, а також засіб визначення (вимірю-
вання), за допомогою якого визначається 
стан, за якого витрачені ресурси приносять 
необхідний результат [11]. Л. І. Федулова, 
яка вказує, що результативність — це міра 
точності здійснення будь-якої діяльності, 
яка характеризується досягненням очікува-
ного стану певного об’єкта [12]. Вчена від-
мічає, що результативність, з одного боку, 
залежить від створення умов і результатів 
праці на конкретному об’єкті, а з іншого — 
від зовнішнього середовища та ситуацій, які 
визначають кон’юнктуру ринку та від вели-
чини акціонерного капіталу й величини си-
туаційного доходу від реалізованого товару. 
Л.І. Федулова також наголошує, що факто-
рами, які впливають на результативність 
організації, є: потенціал системи організа-
ції; збалансованість складових організації; 
процеси на всіх стадіях кругообігу фондів; 
рівень розвитку всіх підсистем; раціональ-
ність співвідношення між результативністю 
господарської та результативністю фінансо-
вої діяльності; оптимальна залежність між 
активною і пасивною адаптивними реакція-
ми системи; потенціал конкурентного стату-
су організаційних формувань тощо [12].
Таким чином, принцип результативності 

та ефективності підготовки особового скла-
ду підрозділів сил охорони правопорядку 
до виконання службово-бойових завдань із 
забезпечення внутрішньої безпеки України 
від протиправних посягань означає, що до-
сягнення кінцевої мети вказаної діяльності 
має бути здійснено за рахунок оптимальної 
витрати фінансових, матеріальних та люд-
ських ресурсів на підготовки певної кількос-
ті працівників.
Наступною групою принципів підготов-

ки особового складу підрозділів сил охорони 
правопорядку до виконання службово-бо-
йових завдань із забезпечення внутрішньої 
безпеки України від протиправних пося-
гань є спеціальні, тобто такі, що є власти-
вими безпосередньо до вказаної діяльності. 

Такими засадами, на наше переконання, є 
наступні:

- безперервності професійної підго-
товки. Варто відзначити, що принцип без-
перервності не вичерпується лише система-
тичним поповненням знань, удосконален-
ням умінь і навичок. Крім того, безперерв-
ність не слід розуміти буквально, тому що 
«в принципі безперервності віддзеркалений 
головний орієнтир удосконалення системи 
освіти – досягнення цілісності освітянсько-
го процесу, інтегрованості усіх його етапів 
і шаблонів» [13, с.19]. Безперервність під-
готовки повинна осмислюватися як форма 
управління процесами розвитку. Це вима-
гає відмови від багатьох уявлень, що скла-
лися, та визначення нового підходу і нової 
ідеології в царині освіти. Ідея безперервної 
освіти – це програма розвитку мислення та 
діяльності, в рамках якої розвиток людини і 
виробничих систем можуть виступати тіль-
ки як приватні, фрагментарні задач. Це осо-
блива політика не тільки в царині навчання, 
але і в сфері організації вільного часу людей, 
суспільних відношень та соціокультурних 
систем [14].

- обов’язковості професійної підго-
товки. Зміст вказаного принципу полягає у 
тому, що підготовка, а також подальше під-
вищення рівня знань, умінь та навичок є 
обов’язком кожного працівника підрозділів 
сил охорони правопорядку до виконання 
службово-бойових завдань із забезпечення 
внутрішньої безпеки України від проти-
правних посягань;

- наукової обґрунтованості. Науко-
вість – це принцип, який передбачає ви-
користання при аналізі наукових розробок 
спеціальних методик, загальновизнаних ме-
тодів і прийомів аналізу. Це дає можливість 
скласти науково обґрунтовані програму та 
план аналізу, чітко визначити його мету, 
об’єкт і предмет, зібрати, обробити необхід-
ну об’єктивну інформацію, підібрати методи 
і способи дослідження, а також сформулюва-
ти висновки і пропозиції щодо підвищення 
ефективності господарювання. Завдяки на-
уковому підходу забезпечується об’єктивна 
оцінка економічного стану, пошук і визна-
чення величини невикористаних резервів 
його покращання [15]. Таким чином, зміст 
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принципу науковості в контексті представ-
леної проблематики має декілька значень: 
по-перше, він передбачає застосування на-
укового підходи у визначенні кількості пра-
цівників того, чи іншого рівня підготовки; 
по-друге, його суть полягає у тому, щоб під-
готовка має здійснюватися з урахуванням 
сучасних наукових напрацювань;

- комплексності та системності про-
фесійної підготовки. Комплексність – це не 
просто кількісна, а загальна кількісно-якіс-
на властивість окремого явища щодо його 
складної будови, причому необхідною пе-
редумовою є те, щоб складові обов’язково 
перебували у взаємодії та взаємозв’язках. 
При цьому вимога щодо конкретизації ха-
рактеру цих взаємозв’язків і взаємодії не 
висувається: досить простої констатації 
факту їхньої наявності. Для визнання яви-
ща комплексним достатньо дійти загально-
го висновку про його складну будову і на-
явність взаємозв’язків і взаємодії між його 
складовими. Мінімальна і максимальна 
кількість складових комплексного явища та-
кож не має важливого значення [16, с. 24]. 
В свою чергу системність – це закономірна, 
обов’язкова ознака об’єктивного права, її де-
формація, руйнування - аномалія, яка може 
звести нанівець його регулятивні можли-
вості, перешкоджати очікуваному законо-
давцем соціальному результату [17, с.94]. А 
відтак, в контексті представленої пробле-
матики зміст комплексності та системності 
означає, що в процесі підготовки особового 
складу підрозділів сил охорони правопоряд-
ку до виконання службово-бойових завдань 
із забезпечення  внутрішньої безпеки Украї-
ни від протиправних посягань повинні ви-
користовуватись найбільш оптимальні та су-
часні форми і методи професійного навчан-
ня;

- диференціації підготовки. Цей прин-
цип означає, що підготовка здійснюється за-
лежно до наявних знань, умінь та навичок, 
тобто формування груп для навчання у сис-
темі професійної підготовки залежно від на-
явності базових знань [18].

Висновок
Отже, підбиваючи підсумок представле-

ного наукового дослідження слід констату-

вати, що вказаний вище перелік принципів 
підготовки особового складу підрозділів 
сил охорони правопорядку до виконання 
службово-бойових завдань із забезпечення 
вн утрішньої безпеки України від проти-
правних посягань, найбільш змістовно та 
якісно характеризує відповідну діяльність. 
Окрім того, саме вказані нами принципи 
вказують на шлях розвитку системи від-
повідної  підготовки особового складу до-
сліджуваних суб’єктів. Саме тому, для того, 
щоб відповідні принципи були належним 
чином втіленні у життя, вони потребують 
законодавчого закріплення у спеціальних 
законодавчих та підзаконних нормативно-
правов их актах. 
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SUMMARY 
It has been found that under the principles of 

training the personnel of law enforcement units 
for the performance of offi cial and combat tasks 
to ensure the internal security of Ukraine from 
illegal encroachments, it is most expedient to defi ne 
the principles (ideas) dissolved in the norms of 
the current legislation, the initial requirements, 
which are the basis of the implementation relevant 
activity, and their observance is mandatory for all 
participants of this legal relationship.

Attention is focused on the fact that the 
specifi ed principles are multifaceted in their essence 
and content, and therefore it is most expedient 
to divide them into two large groups: 1) general 
legal principles (rule of law, legality, equality, 
expediency, effi ciency and effectiveness, publicity); 
2) special principles (mandatory training, 
continuity, scientifi city, complexity, systematicity, 
differentiation of training).

It has been established that the list of principles 
for training the personnel of law enforcement 
units to perform offi cial and combat tasks to 
ensure the internal security of Ukraine from illegal 
encroachments, outlined in the article, characterizes 
the relevant activity in the most meaningful and 
qualitative way. In addition, it is emphasized 
that the indicated principles refl ect the way of 
development of the system of appropriate training of 
the personnel of the studied subjects. That is why, in 
order for the corresponding principles to be properly 
implemented, they need to be legally enshrined in 
special legislative and by-law normative legal acts.

Key words: principles, general legal principles, 
special principles, training, personnel, security, 
law and order, state security.
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Констатовано, що до шляхів удосконален-
ня організаційних засад взаємодії та коорди-
нації у сфері правоохоронної діяльності на 
регіональному рівні слід відносити наступні: 
забезпечення недопущення дублювання заходів 
із взаємодії та координації регіональними про-
куратурами різного рівня, для чого необхідно 
чітко відмежовувати їх компетенцію по тим, 
чи іншим питанням правоохоронної діяль-
ності; більш ефективне використання засобів 
електронної координації дій правоохоронних 
органів регіонального рівня, особливо за умов 
необхідності швидкісного реагування на за-
грози життю та здоров’ю громадян, а також 
національній безпеці, як однієї з можливих та 
особливо небезпечних загроз; розширення вза-
ємодії правоохоронних органів з населенням, 
засобами масової інформації, приватними 
охоронними службами тощо, а також напра-
цювання методичних рекомендацій із здій-
снення такої взаємодії; розширення взаємодії 
та координації у сфері правоохоронної діяль-
ності на регіональному рівні на сферу протидії 
адміністративним правопорушенням, особли-
во тим, що загрожують здоров’ю громадян, 
майновим інтересам фізичних та юридичних 
осіб, зокрема діями чи бездіяльністю пред-
ставників органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, завдання шкоди, 
або підозри щодо завдання шкоди життю, 
здоров’ю чи майну фізичних чи юридичних 
осіб джерелом підвищеної небезпеки, а також в 
разі здійснення дисциплінарного провадження 
відносно протиправної поведінки державних 
службовців. 

Акцентовано увагу на необхідності вдоско-
налення нормативно-правового врегулювання 
засад взаємодії та координації у сфері право-
охоронної діяльності на регіональному рівні. 
Підтримано пропозиції тих вчених, які на-
голошують на необхідності прийняття окре-
мого адміністративно-правового акту, яким 
мають бути визначені засади взаємодії та ко-
ординації в сфері правоохоронної діяльності на 
регіональному рівні. 
Доведено, що на законодавчому рівні необ-

хідно визначити: критерії оцінки ефектив-
ності взаємодії та координації в сфері право-
охоронної діяльності на регіональному рівні; 
правове становище громадян, юридичних осіб 
та інших суспільних інституцій як суб’єктів 
взаємодії та координації в сфері правоохо-
ронної діяльності; умови, за яких взаємодія 
цих суб’єктів із правоохоронними органами є 
обов’язковою, форми та методи такої взаємо-
дії; тощо.
Ключові слова: взаємодія, організаційні за-

сади, правоохоронна діяльність, регіональний 
рівень.

Постановка проблеми
Аналіз норм чинного законодавства, 

правозастосовної практики та наукових 
поглядів вчених дав можливість виділити 
такі основні проблеми взаємодії та коор-
динації в сфері правоохоронної діяльності, 
які потребують ефективного вирішення: 
недостатньо повне нормативно-правове 
забезпечення взаємодії та координації, 
відсутність чіткої визначеності цілей, за-
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вдань, умов, кола суб’єктів взаємодії та ко-
ординації; недостатня визначеність проце-
дурних моментів реалізації форм взаємодії 
та координації; відсутність координацій-
ного центру, який би забезпечував орга-
нізацію зовнішньої та внутрішньої вза-
ємодії в сфері правоохоронної діяльності; 
дублювання дій правоохоронних органів 
при здійсненні взаємодії при вирішенні 
завдань правоохоронного характеру; не-
використання всіх можливих форм та ме-
тодів взаємодії та координації, що впливає 
на результативність правоохоронної ді-
яльності; недостатньо повне використання 
сучасних технічних ресурсів для забезпе-
чення оперативної та ефективної взаємодії 
у сфері правоохоронної діяльності на регі-
ональному рівні; необхідність збільшення 
фінансування заходів із взаємодії та коор-
динації у сфері правоохоронної діяльнос-
ті; підвищення рівня професійної майстер-
ності працівників правоохоронних орга-
нів щодо можливості використання ними 
існуючих форм та методів як внутрішньої, 
так і зовнішньої взаємодії в сфері право-
охоронної діяльності; недостатнє методо-
логічне забезпечення взаємодії та коорди-
нації у сфері правоохоронної діяльності; 
необхідність вдосконалення інформацій-
ного забезпечення взаємодії та координа-
ції з урахуванням сучасного стану розви-
тку технологій. А відтак, вказані проблеми 
потребують негайного вирішення, чому і 
буде присвячено представлене наукове до-
слідження.

Стан дослідження
Окремі проблемні питання, пов’язані 

із покращенням взаємодії та координації у 
сфері правоохоронної діяльності в своїх на-
укових працях розглядали: Я.О. Береський, 
М.Г. Губін, М.В. Гузела, І.І. Когутич, А.А. Ру-
сецький, В.В. Топчій, В.В. Чернєй, С.А. Ше-
петько та багато інших. Втім, незважаючи 
на суттєві теоретичні здобутки, в науковій 
літературі відсутні комплексні наукові до-
слідження, присвячені вдосконаленню ор-
ганізаційних засад взаємодії та координації 
у сфері правоохоронної діяльності на регіо-
нальному рівні.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є встановити напрями вдо-

сконалення організаційних засад взаємодії 
та координації у сфері правоохоронної ді-
яльності на регіональному рівні. Для до-
сягнення вказаної мети необхідно вирішити 
наступні завдання: встановити існуючі про-
блеми у відповідній сфері; здійснити аналіз 
наукових поглядів вчених стосовно зазначе-
ної проблематики.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна представленого науко-

вого дослідження полягає у тому, що у стат-
ті вперше комплексно опрацьовано шляхи 
удосконалення організаційних засад взає-
модії та координації у сфері правоохоронної 
діяльності на регіональному рівні.

Виклад основного матеріалу
У науковій літературі авторами пропо-

нуються різні шляхи вдосконалення засад 
взаємодії та координації у тому чи іншому 
напрямку сфери правоохоронної діяльнос-
ті. Зокрема, пропонуючи шляхи вдоско-
налення взаємодії в сфері правоохоронної 
діяльності О. Деревягін вважає за необхід-
не налагодження чіткої системної інформа-
ційної взаємодії оперативних підрозділів, 
чому може сприяти здійснення комплексу 
організаційних заходів. Одним із видів зо-
внішньої взаємодії, яку автор вважає за до-
цільне розвивати, є взаємодія з державними 
та недержавними органами та установами, а 
також населенням, співпраця з приватними 
охоронними структурами та інформаційни-
ми фірмами. Доцільність взаємодії приват-
них охоронних структур та служб безпеки 
з оперативними підрозділами визначається 
низкою підстав: спільністю інтересів щодо 
захисту майна, забезпечення прав і свобод 
відпочивальників; значною суспільною не-
безпекою протиправних дій на курортних 
об’єктах, що знаходяться під охороною; об-
меженістю інформації про підготовку зло-
чинів та криміногенну обстановку за місцем 
розташування об’єктів відпочинку; неста-
чею сил і засобів у приватної охорони та від-
сутністю у неї прав здійснювати ОРД і спе-
ціальні профілактичні заходи [1, с. 329-330]. 
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Д. Павлов та О. Расевич, розглядаючи 
організаційно-правові засади підвищення 
ефективності взаємодії управління держав-
ної охорони України з іншими органами, 
пропонували застосування таких заходів: 
1) узгодження нормативно-правової бази, 
усунення колізійності норм і вдосконален-
ня чинного законодавства; 2) розроблення 
адекватних реаліям сучасності критеріїв 
оцінки ефективності взаємодії, здійснення 
діяльності на основі програмно-цільового 
підходу; 3) розвиток ефективної системи ко-
мунікацій для своєчасного й оперативного 
забезпечення взаємодії управління держав-
ної охорони України з іншими суб’єктами 
забезпечення національної безпеки; 4) 
оптимізація системи моніторингу і взаєм-
ного інформування та обміну інформацією 
між суб’єктами взаємодії у сфері безпеки, 
формування спільних інформаційно-теле-
комунікаційних баз; 5) забезпечення узго-
дженого процесу розроблення та прийнят-
тя нормативних документів стратегічного 
планування на основі ризик-орієнтованого 
підходу; 6) обов’язкове обговорення резуль-
татів взаємодії не лише на відомчому рівні, 
а й з представниками інших органів, що 
входять до складу сил безпеки і оборони з 
дотриманням вимог щодо здійснення демо-
кратичного цивільного контролю. З огляду 
на необхідність конкретизації та уточнення 
положень чинного законодавства доцільним 
є закріплення обов’язку державних органів 
України, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій сприяти 
діяльності управління державної охорони 
України, яке, у свою чергу, має координу-
вати (за винятком органів місцевого само-
врядування) діяльність з питань державної 
охорони. Авторами також запропоновано 
розроблення та прийняття міжвідомчого 
нормативно-правового акту з питань вза-
ємодії правоохоронних органів та на його 
основі – створення постійно діючого коор-
динаційного штабу [2, с. 83].
О. Крижановська, з метою вдосконален-

ня взаємодії громадських об’єднань, які бе-
руть участь в охороні публічної безпеки й 
порядку, з органами поліції, пропонує на 
рівні Кабінету Міністрів України видати по-
станови, на рівні МВС України – накази, роз-

робити інструкції та методичні матеріали, в 
яких чітко визначатимуться й розкривати-
муться форми взаємодії зазначених суб’єктів 
[3, с. 81-82]. Про важливість методичного за-
безпечення неодноразово наголошували й 
інші автори. Зокрема А. Войтенко зазначає, 
що важливе значення для ефективного здій-
снення координаційної діяльності посідає 
належний рівень методичного забезпечен-
ня. Підготовлення інформаційних листів чи 
інформаційних видань на спільній основі, 
проведення різних міжвідомчих нарад, кон-
ференцій, круглих столів та/чи семінарів ви-
магає належного рівня методичного забез-
печення [4, с. 4007].
А. Полянський пропонує розробити Ти-

повий порядок взаємодії судово-експертних 
установ з правоохоронними органами. Да-
ний порядок необхідний для того, щоб ви-
значити основні питання, які мають бути 
врегульовані у відомчих (міжвідомчих) по-
рядках, інструкціях щодо організації вза-
ємодії між зазначеними суб’єктами. Такий 
підхід забезпечить необхідний рівень єд-
ності та уніфікації у врегулюванні зазначеної 
взаємодії. До важливих питань, які, на дум-
ку автора, мають бути визначені у Типовому 
порядку належать цілі та принципи взаємо-
дії, основні завдання та напрямки, форми 
та методи її реалізації [5, с. 282]. Така думка 
є цікавою з точки зору розробки типових 
порядків взаємодії з правоохоронними ор-
ганами як судово-експертних установ, так 
й інших суспільних інституцій. Мова може 
йти про розробку підзаконних нормативно-
правових актів, що регулюватимуть взаємо-
дію насамперед правоохоронних органів з 
іншими суспільними інституціями в сфері 
правоохоронної діяльності.
Д. Назаренко з метою підвищення якос-

ті взаємодії оперативних підрозділів органів 
внутрішніх справ зі спеціальними підрозді-
лами при проведенні візуального спостере-
ження пропонує: нормативного регулюван-
ня питань, що стосуються взаємодії опера-
тивних підрозділів правоохоронних органів 
при підготовці і проведенні оперативно-
розшукових заходів у рамках застосування 
візуального спостереження; удосконалення 
системи спільної професійної підготовки 
фахівців різного профілю; спільне або вза-
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ємне видання й обмін спеціальною науко-
вою й навчально-методичною літературою 
з питань організації і тактики проведення 
візуального спостереження; узагальнення 
і поширення позитивного досвіду спільної 
роботи [6, с. 140]. Перелічені заходи мають 
безпосереднє відношення до вдосконален-
ня взаємодії та координації у сфері право-
охоронної діяльності на регіональному рів-
ні, зокрема: нормативно-правове вдоско-
налення врегулювання питань взаємодії та 
координації в правоохоронній сфері, вдо-
сконалення професійної підготовки праців-
ників правоохоронних органів, аналітичне, 
інформаційно-методологічне забезпечення.
В. Невядовський, підкреслюючи те, що 

термін «координація правоохоронної ді-
яльності» в рамках національного законо-
давства свого відображення не віднайшло, 
підкреслює надзвичайну гостроту питання 
наявності цього терміну у правовому полі 
нашої держави, оскільки виконуючи функ-
цію боротьби зі злочинністю, у тому числі 
з її організованими формами та корупцією, 
правоохоронні органи визначають напрям-
ки, а також мету і завдання спільних дій 
[7, с. 227]. Погоджуючись з цією думкою, 
зважаємо на необхідність нормативно-пра-
вового закріплення термінів «взаємодія в 
сфері правоохоронної діяльності» та «коор-
динація в сфері правоохоронної діяльності». 
А. Русецький в своїй роботі стосовно 

вдосконалення організаційно-правових за-
сад взаємодії та координації у сфері право-
охоронної діяльності на регіональному рівні 
пропонує три шляхи. По-перше, автор про-
понує створити центри забезпечення взає-
модії правоохоронних органів у регіоні. Да-
ний орган не матиме функцій і повноважень 
процесуального чи іншого керівництва ді-
яльністю правоохоронних органів, його за-
вданнями мають стати: залучення до широ-
кого діалогу та співпраці регіональних пра-
воохоронних органів і служб, а також інших 
суб’єктів, повноваження яких так чи інакше 
стосуються підтримки режиму законності, 
публічного порядку і безпеки на відповідній 
території; сприяння наданню їм відповідної 
ресурсної підтримки для змістовної та про-
дуктивної співпраці [8, с. 9-10]. Підтриму-
ючи позицію автора, доцільно зауважити, 

що такі центри мають сприяти як внутріш-
ній взаємодії правоохоронних органів та їх 
структурних підрозділів на регіональному 
рівні, так і зовнішній взаємодії правоохо-
ронних органів із фізичними, юридичними 
особами, з громадськими інституціями в 
сфері правоохоронної діяльності.
По-друге, А. Русецький пропонує роз-

робити та прийняти Концепцію розвитку 
взаємодії та координації діяльності право-
охоронних органів на регіональному рівні. 
Автор доводить, що важливість Концепції 
розвитку взаємодії та координації діяльнос-
ті правоохоронних органів на регіонально-
му рівні як правового базису удосконалення 
і розвитку адміністративного законодавства 
з питань взаємодії та координації діяльності 
правоохоронних органів у регіонах полягає 
в тому, що вона являє собою не декларатив-
ний документ, а науково обґрунтований по-
гляд на: по-перше, реальний стан взаємодії 
і координації правоохоронних органів у ре-
гіонах, їх ефективність та результативність, 
наявні у них проблеми та недоліки; по-
друге, цілі та завдання зазначеної взаємодії 
і координації, її суспільну місію з урахуван-
ням реалій і викликів сучасності; по-третє, 
пріоритети та перспективи подальшого роз-
витку інститутів взаємодії та координації ді-
яльності правоохоронних органів на регіо-
нальному рівні [8, с. 9-10].  На наш погляд, 
враховуючи вищезазначені зауваження 
науковців щодо необхідності нормативно-
правового визначення основних термінів в 
розглядуваній сфері, підтримуючи позицію 
А. Русецького, вважаємо за необхідне вклю-
чення до змісту вище пропонованої ним 
Концепції основних термінів щодо взаємо-
дії та координації в сфері правоохоронної 
діяльності на регіональному рівні. 
По-третє, базуючись на необхідності 

прийняття такої Концепції, А. Русецький 
доводить необхідність розроблення Страте-
гії і плану дій щодо реалізації Концепції роз-
витку взаємодії та координації діяльності 
правоохоронних органів на регіональному 
рівні. Стратегія і план дій щодо реалізації 
Концепції розвитку взаємодії та координа-
ції діяльності правоохоронних органів на 
регіональному рівні, на думку науковця, ма-
ють передбачати: а) постановлення чітких 
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цілей і практичних завдань, що потребують 
конструктивного розв’язання; б) визначен-
ня кола суб’єктів, які мають бути залуче-
ні до виконання даних завдань, і розподіл 
між ними відповідних обсягів конкретної 
роботи, з урахуванням специфіки функціо-
нального призначення і предмета відання 
кожного із суб’єктів; в) окреслення пріори-
тетних напрямків і форм роботи зазначених 
суб’єктів щодо реалізації покладених на них 
стратегічних завдань; г) визначення меха-
нізму контролю за реалізацією стратегії, а 
також критеріїв оцінювання якості та ефек-
тивності даного процесу [8, с. 10]. Пропоно-
вана науковцем Стратегія і план дій щодо 
реалізації Концепції розвитку взаємодії та 
координації діяльності правоохоронних 
органів на регіональному рівні, по суті, має 
містити етапи впровадження запропонова-
ної Концепції.

Висновок
Проведений у даному науковому дослі-

дженні аналіз дає змогу констатувати, що до 
шляхів удосконалення організаційних за-
сад взаємодії та координації у сфері право-
охоронної діяльності на регіональному рівні 
слід відносити наступні: забезпечення не-
допущення дублювання заходів із взаємодії 
та координації регіональними прокуратура-
ми різного рівня, для чого необхідно чітко 
відмежовувати їх компетенцію по тим, чи 
іншим питанням правоохоронної діяльнос-
ті; більш ефективне використання засобів 
електронної координації дій правоохорон-
них органів регіонального рівня, особливо 
за умов необхідності швидкісного реагуван-
ня на загрози життю та здоров’ю громадян, 
а також національній безпеці, як однієї з 
можливих та особливо небезпечних загроз; 
розширення взаємодії правоохоронних ор-
ганів з населенням, засобами масової інфор-
мації, приватними охоронними службами 
тощо, а також напрацювання методичних 
рекомендацій із здійснення такої взаємодії; 
розширення взаємодії та координації у сфе-
рі правоохоронної діяльності на регіональ-
ному рівні на сферу протидії адміністратив-
ним правопорушенням, особливо тим, що 
загрожують здоров’ю громадян, майновим 
інтересам фізичних та юридичних осіб, зо-

крема діями чи бездіяльністю представни-
ків органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування, завдання шкоди, 
або підозри щодо завдання шкоди життю, 
здоров’ю чи майну фізичних чи юридичних 
осіб джерелом підвищеної небезпеки, а та-
кож в разі здійснення дисциплінарного про-
вадження відносно протиправної поведінки 
державних службовців. 
Окремо слід зазначити про необхідність 

вдосконалення нормативно-правового вре-
гулювання засад взаємодії та координації у 
сфері правоохоронної діяльності на регіо-
нальному рівні. Доцільно підтримати про-
позиції тих вчених, які наголошують на 
необхідності прийняття окремого адміні-
стративно-правового акту, яким мають бути 
визначені засади взаємодії та координації 
в сфері правоохоронної діяльності на регі-
ональному рівні. Пропонуємо включити до 
нього визначення основних термінів щодо 
взаємодії та координації в сфері правоохо-
ронної діяльності на регіональному рівні, 
зокрема: «сфера правоохоронної діяльнос-
ті», «правоохоронні органи», «взаємодія в 
сфері правоохоронної діяльності», «коор-
динація в сфері правоохоронної діяльнос-
ті», «регіональний рівень взаємодії та коор-
динації», «оцінка ефективності взаємодії та 
координації в сфері правоохоронної діяль-
ності на регіональному рівні» та інші. Також 
необхідно визначити, критерії оцінки ефек-
тивності взаємодії та координації в сфері 
правоохоронної діяльності на регіонально-
му рівні, правове становище громадян, юри-
дичних осіб та інших суспільних інституцій 
як суб’єктів взаємодії та координації в сфері 
правоохоронної діяльності, умови, за яких 
взаємодія цих суб’єктів із правоохоронними 
органами є обов’язковою, форми та методи 
такої взаємод ії тощо.
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SUMMARY 
It was established that the ways of improving 

the organizational principles of interaction and 
coordination in the fi eld of law enforcement at the 
regional level should include the following: ensuring 
the prevention of duplication of interaction and 
coordination measures by regional prosecutors of 
different levels, for which it is necessary to clearly 
delimit their competence on certain or other issues of law 
enforcement ; more effective use of means of electronic 
coordination of the actions of law enforcement agencies 
at the regional level, especially under the conditions 
of the need for a rapid response to threats to the life 
and health of citizens, as well as to national security, 
as one of the possible and particularly dangerous 
threats; expanding the interaction of law enforcement 
agencies with the population, mass media, private 
security services, etc., as well as developing methodical 
recommendations for the implementation of such 
interaction; expansion of cooperation and coordination 
in the fi eld of law enforcement at the regional level 
to the fi eld of combating administrative offenses, 
especially those that threaten the health of citizens, the 
property interests of individuals and legal entities, in 
particular the actions or inaction of representatives 
of state authorities and local self-government bodies, 
causing damage, or suspicions of causing harm to the 
life, health or property of individuals or legal entities as 
a source of increased danger, as well as in the case of 
disciplinary proceedings regarding illegal behavior of 
public offi cials.

Attention is focused on the need to improve the 
regulatory and legal regulation of the principles 
of interaction and coordination in the fi eld of law 
enforcement at the regional level. The proposals of those 
scientists who emphasize the need to adopt a separate 
administrative-legal act, which should defi ne the 
principles of interaction and coordination in the fi eld 
of law enforcement at the regional level, are supported.

It has been proven that at the legislative level 
it is necessary to defi ne: criteria for evaluating the 
effectiveness of interaction and coordination in the fi eld 
of law enforcement activities at the regional level; the 
legal status of citizens, legal entities and other public 
institutions as subjects of interaction and coordination 
in the fi eld of law enforcement activities; the conditions 
under which the interaction of these subjects with law 
enforcement bodies is mandatory, the forms and methods 
of such interaction; etc.

Keywords: interaction, organizational principles, 
law enforcement activity, regional level.
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