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В статье автором проведен анализ обстоя-
тельств внешнего социально-правового влияния, 
непосредственно влияющих на появление новей-
ших отраслей права в Украине.
Доказано, что исследование системы права, 

отраслей права и других элементов представля-
ет существенный научный интерес, поскольку 
обусловлен ростом уровня организации общества 
и изменением национального законодательства. 
Исторический генезис отраслевой трактовки 
норм права, системы права и законодательства в 
целом имеет устоявшееся, проверенное годами на 
практике и теории проявлений. Однако не всегда 
отвечает ныне действующим реформаторским 
подходам. Поэтому появление новых отраслей 
права – это естественный эмпирический про-
цесс, обусловленный внешними синергетически-
ми обстоятельствами. Новейшие отрасли при-
обретают для самого права дополнительные, 
трансформированные признаки и проявления.
В целом констатировано, что появление 

новых отраслей права – это естественный 
генезисный процесс обновления системы права 
Украины, изменяющий юридическую практику и 
общетеоретическую юриспруденцию.
Появление новых отраслей права обусловлено 

следующими обстоятельствами: возникновени-
ем дополнительных возможностей в сфере ис-
кусственного интеллекта (общемировой сегодня 
проблема практически полного отсутствия нор-
мативного правового регулирования и норматив-
ного технического регулирования основ, условий и 
особенностей разработки, запуска в работу, функ-
ционирования и деятельности, интеграции в дру-
гие системы и контроля применения технологий 
искусственного интеллекта (указанное может 
быть преодолено путем прогрессивного развития 

 ÆÀÐÎÂÑÜÊÀ ²ðèíà Ìèðîñëàâ³âíà - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð 
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норм информационной отрасли права); разви-
тием биологии и медицины, что, в свою очередь, 
влечет за собой укрепление медицинской отрасли 
права. Она является межкомплементарным об-
разованием и взаимодействует с такими отрас-
лями традиционного права, как гражданское 
право, административное право, уголовное право, 
социальное право, гражданское и уголовно-про-
цессуальное право. Однако сейчас эта тенденция 
значительно шире и вмещает научные знания не 
только в пределах права. Медицинское право нуж-
дается в согласованной комплексной методологии, 
в том числе в области медицины, этики, социо-
логии, культурологии, политологии, техники, би-
ологи и и экономики; экологическими проблемами 
окружающей среды соответственно требуют на-
ционального и международного взаимодействия в 
рамках экологической отрасли права.
Ключевые слова: отрасль права, система 

права, общетеоретическая юриспруденция, гло-
бализация, обновление.

Постановка проблеми
Загальнотеоретична юриспруденція роз-

вивається так само, як і вся правова реальність. 
Конструкти, термінопоняття, принципи, кон-
цепції та загалом підхід до праворозуміння по-
требує оновлення та уніфікації відповідно до 
нових реалій та позитивної правової практики. 
Суттєвим невід’ємним елементом системи 

права є галузь права, яка об’єктивує правові 
інститути та норми права за однорідною су-
купністю. Інституційність галузі права полягає 
в її ключовому значенні у певних сферах сус-
пільного життя. Норма права існує не окремо, 
відділено від інших, а комплексно з ними утво-
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рює певну правову теоретичну матрицю, яка 
вміщує нормативне утворення в однорідній 
суспільній сфері. Як справедливо зазначають 
А. С. Піголкін та Ю. А. Дмитрієв, галузь права 
визначається як найбільш великий відносно 
відокремлений підрозділ системи права, який 
включає в себе правові норми, що регулюють 
визначену, якісно відмежовану сферу суспіль-
них відносин, і зазвичай потребує специфіч-
них засобів правового регулювання [1, c. 464]

 Дослідження системи права, галузей пра-
ва та інших елементів становить суттєвий на-
уковий інтерес, оскільки зумовлений зростан-
ням рівня організації суспільства та якісною 
зміною національного законодавства. Істо-
ричний генезис галузевого трактування норм 
права, системи права та законодавства загалом 
має усталений, перевірений роками на прак-
тиці та теорії вияв. Однак не завжди відпові-
дає чинним нині реформаторським підходам. 
Тому поява нових галузей права – це при-
родний емпіричний процес, що зумовлений 
зовнішніми синергетичними обставинами. 
Новітні галузі набувають для самого права до-
даткових, трансформованих ознак та проявів. 
Тому актуальним для науки теорії держа-

ви і права, а також загалом для правознавства 
дослідити аспекти трансформації системи пра-
ва в аспекті появи новітніх галузей права. 

Метою статті є аналіз обставин зовнішньо-
го соціально-правового впливу, котрі безпосе-
редньо впливають на появу новітніх галузей 
права в Україні. 
Стан дослідження. Питання оновлення 

загальнотеоретичної юриспруденції не нове, 
зокрема, ним займаються провідні науковці 
національної школи права, зокрема М. Кель-
ман, М. Козюбра, Н.Оніщенко, О.Петришин, 
В.Ковальчук та інші. Однак питання має ши-
рокий характер, тому потребує додаткового 
аналізу саме в контексті зовнішніх чинників 
впливу на процес оновлення системи права. 

Виклад основних положень
Термін поняття «глобалізація» стало мод-

ним словом, яке охоплює дуже широку сферу 
розуміння. Воно включає практично всю пра-
вову реальність, у якій існує третє тисячоліття 
і сприйняття світу навколо нас, що змінюється 
із загрозливою швидкістю. Захоплення термі-

ном «глобалізація», здається, походить від того 
факту, що він означає все для всіх людей. Для 
деяких глобалізація символізує посилення 
впливу глобальних корпорацій, нових засобів 
комунікації та споживання; усьому сприяла 
зростаюча лібералізація обох ринків і регу-
лювання, що регулює рух капіталу та прямі 
іноземні інвестиції. Для інших це інкапсулює 
відчуття, що рішення приймаються більше не 
на місцевому чи національному рівні, а на яко-
мусь наднаціональному глобальному зібранні. 
Але, можливо, найважливіше для наших цілей, 
це нагадує нам, що громадяни формують нові 
мережі і що правозахисний рух стає все більш 
пов’язан им і здатним здійснювати глобальний 
вплив. Однак ці три виміри – не кінець історії. 
Наше індивідуальне усвідомлення цих змін 
часто нечітко, але іноді конкретно [2]. 
Зміни та трансформації глобального зо-

внішнього і глобального внутрішнього світу 
породжують трансформацію багатьох устале-
них галузей знань. «Сучасний етап демокра-
тичних перетворень в Україні характеризу-
ється загостренням політичних і соціальних 
суперечностей»[3, c.242]. Серед них і юриспру-
денція. Вона не може мати закритий характер, 
адже функціонує «каркас», механізм допомоги 
функціонування і співжиття членів громадян-
ського суспільства та держави. Змінюється лю-
дина, простір навколо неї, культурні парадиг-
ми, ідейні доктрини, комунікативна практика 
– усе це, відповідно, змінює правознавство. 
Варто погодитися із Л. Заморською в тому, 

що «всі галузі права є структурними елемента-
ми системи права як нормативного утворен-
ня, хоч і не рівноцінні за своїм значенням. 
Утворення нових галузей є закономірним на-
слідком об’єктивних змін, що відбуваються в 
соціально-політичній системі. Ускладнення 
суспільних відносин зумовлює необхідність 
виникнення нових соціально-правових регу-
ляторів. При цьому відбувається поступове 
накопичення однотипного нормативного ма-
теріалу, що потребує в кінцевому результаті 
уніфікації та відокремлення. Одним із видів 
такої уніфікації саме і є процес утворення но-
вих галузей права»[4].
Поява нових галузей права зумовлена, на 

нашу думку, наступними обставинами. 
По-перше, появою додаткових можли-

востей у сфері штучного інтелекту. Технології 
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штучного інтелекту зараз інтенсивно розви-
ваються, у тому числі через розвиток техноло-
гій стійких нейронних мереж та інфраструк-
тур хмарних обчислень, технологій нечітких 
систем, ентропійного управління, роєвого 
інтелекту, еволюційних обчислень та багато 
інших. При цьому загальносвітовою сьогодні 
є проблема практично повної відсутності нор-
мативного правового регулювання та норма-
тивного технічного регулювання основ, умов 
та особливостей розробки, запуску в роботу, 
функціонування та діяльності, інтеграції в інші 
системи та контролю застосування технологій 
штучного інтелекту. 
Штучний інтелект, впливаючи на правову 

науку, формує нову галузь права – інформацій-
не право. Інформаційне право — це комплек-
сна галузь права, яка є сукупністю правових 
норм, що закріплюють і регулюють суспільні 
відносини, які виникають у процесі створення, 
перетворення, зберігання, розповсюдження 
та споживання інформації, тобто практично 
у всіх сферах людської діяльності, пов’язаної 
з інформацією або діяльністю в інформаційній 
сфері [5, c. 14-15].
Професори юридичного факультету Уні-

верситету Торонто доводять, що штучний ін-
телект впливає на всі професії та галузі. У нас 
є автономні транспортні засоби, миттєвий пе-
реклад серед провідних мов світу та пошуко-
ві системи, які швидко знаходять інформацію 
в будь-якій точці Інтернету, відповідно до ін-
тересів користувача та минулої історії пошу-
ку. Право не застраховане від руйнування но-
вих технологій. Програмні засоби починають 
впливати на різні аспекти роботи юристів, у 
тому числі на ті завдання, які історично покла-
далися на експертні людські судження, напри-
клад, прогнозування результатів суду. Ці нові 
програмні інструменти створюють нові ви-
клики та нові можливості. У короткостроковій 
перспективі ми можемо очікувати більшої юри-
дичної прозорості, ефективнішого вирішення 
спорів, покращення доступу до правосуддя, та 
нові виклики для традиційної організації при-
ватних юридичних фірм, які надають юридич-
ні послуги на оплачуваній годинній основі за 
допомогою моделі партнер-партнер. Завдяки 
новій технології юристи отримають можли-
вість працювати ефективніше, поглибити та 
розширити свої знання та надати більше цін-

ності клієнтам. Ці події передбачувано змінять: 
як адвокати виконують юридичну роботу, так і 
вирішують суперечки від імені своїх клієнтів. У 
довгостроковій перспективі важко передбачи-
ти, яким буде вплив інструментів штучного 
інтелекту, оскільки юристи впроваджують їх у 
свою практику та розширюють спектр послуг 
від імені клієнтів [6]. 
Штучний інтелект впливає не тільки на 

розвиток практики адвокатури та нотаріату 
чи процесуальних галузей права, але й інших, 
зокрема й класичного конституційного пра-
ва. Електронні вибори, засоби електронного 
голосування, виборчий процес у соціальних 
мережах, петиційні електронні форми участі 
громадськості, адміністративні послуги в елек-
тронній формі визначають потребу оновлення 
основних тенденцій правового регулювання. 
По-друге, розвитком біології та медицини. 

Він є надстрімкий т а дуже широкий. Перераху-
ємо тільки ключові можливості, що з’явилися в 
цій сфері: подолання проблеми безпліддя шля-
хом застосування низки новітніх репродуктив-
них методів, у тому числі запліднення in vitro 
та використання гестаційного репродуктивно-
го кур’єра (сурогатне материнство); оновлення 
здоров’я та відтворення органів та тканин, у 
тому числі за допомогою трансплантації орга-
нів живого чи мертвого донора та штучних ор-
ганів; кріоконсервація як метод заморожуван-
ня і тривалого зберігання біологічних об’єктів 
у рідкому азоті не тільки дав змогу подолати 
певні вірусні інфекції, але й ставити питання 
про майбутнє правове регулювання зберіган-
ня тіла людини після її смерті з можливістю в 
майбутньому відновлення життя; створення 
генетично ідентичної копії людини чи органів 
тощо. Усі ці питання мають повинні регулюва-
тися не тільки техніко-медичними нормами, 
але й морально-правовими. Тому нині можна 
говорити про розвиток медичного права як 
комплексної галузі сучасної системи права. 
Медичне право – комплексна галузь права, 

яка регулює організаційні, майнові, особисті 
немайнові відносини, що виникають у зв’язку 
із проведенням санітарно-епідеміологічних 
заходів і надання лікувально-профілактичної 
допомоги громадянам [7, c.36]. 
Медичне право перетворилося на все-

осяжну юридичну сферу, яка стосується пра-
вових питань, пов’язаних із лікуванням, охо-
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роною здоров’я, біоетикою та технологіями 
наук про життя. З юридичного боку, медичне 
право не є самостійною юридичною галуззю. 
Воно є міжкомплементарним утворенням та 
взаємодіє з такими галузями традиційного 
права, як цивільне право, адміністративне 
право, кримінальне право, соціальне право, 
цивільне та кримінально-процесуальне право. 
Однак зараз ця тенденція є значно ширшою 
і вміщує наукові знання не тільки в межах 
права. Медичне право потребує узгодженої 
комплексної методології, у тому числі у сфері 
медицини, етики, соціології, культурології, по-
літології, техніки, біології та економіки.
По-третє, екологічними проблемами на-

вколишнього природного середовища. Нині 
існує безліч незаперечних доказів серйознос-
ті проблем у сфері перенаселення, ресурсів та 
навколишнього середовища у світі – бідності 
та голоду, вирубки лісів та втрат видів тварин 
та рослин, ерозії ґрунтів та опустелювання, за-
бруднення повітря та води, кислотних опадів 
та руйнування озонового шару, а також пар-
никового впливу і зміни клімату. 
Ситуація насправді є критичною. Звіти 

ООН подають невтішні факти. У 2019 році 
концентрація CO2 в атмосфері була вищою, 
ніж будь-коли за останні 2 мільйони років. Гло-
бальна температура поверхні з 1970 р. зросла 
швидше, ніж за будь-який інший 50-річний 
період протягом, принаймні, за останні 2000 
років. У 2011–2020 рр. середньорічна площа 
арктичного морського льоду досягла найниж-
чого рівня щонайменше з 1850 р. Глобальний 
середній рівень моря підвищувався швидше з 
1900 року, ніж за будь-яке попереднє століття, 
принаймні, за останні 3000 років [8, c.41]. 
Вказане зумовлює потребу появи нової га-

лузі – екологічне право. У цьому контексті важ-
ливо розуміти інтегрованість правового ре-
гулювання. За твердженням Хоель М., у гло-
бальних екологічних проблемах власний вне-
сок кожної країни у світові викиди невеликий, 
тому країна мало що може зробити сама. Для 
вирішення глобальних екологічних проблем 
потрібні скоординовані дії між країнами. Еко-
логічні групи часто виступають за те, що, не-
зважаючи на глобальний характер проблеми, 
країна повинна вжити односторонніх дій для 
зменшення шкідливих для навколишнього 
середовища викидів. Аргументом для таких 

односторонніх дій є те, що вони, принаймні, 
дають внесок у правильному напрямку (навіть 
невеликий), а також те, що, «подаючи хоро-
ший приклад» такого типу, можна вплинути 
на поведінку інших країн та/або покращити 
шанси досягнення міжнародних домовленос-
тей щодо узгоджених скорочень шкідливих 
викидів [9]. 

Висновок
Поява нових галузей права – це природ-

ний генезисний процес оновлення системи 
права України, що змінює юридичну практи-
ку та загальнотеоретичну юриспруденцію. 
Поява нових галузей права зумовлена на-

ступними обставинами: виникненням додат-
кових можливостей у сфері штучного інтелек-
ту, що зумовлює прогресивний розвиток норм 
інформаційної галузі права; розвитком біоло-
гії та медицини, що, у свою чергу, спричиняє 
укріплення медичної галузі права; екологічні 
проблеми навколишнього природного сере-
довища, відповідно, потребують національної 
та міжнародної взаємодії в межах екологічної 
галузі права. 
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АНОТАЦІЯ 
У статті автором проведено аналіз обста-

вин зовнішнього соціально-правового впливу, ко-
трі безпосередньо впливають на появу новітніх 
галузей права в Україні. 
Доведено, що дослідження системи права, 

галузей права та інших елементів становить 
суттєвий науковий інтерес, оскільки зумовлений 
зростанням рівня організації суспільства та 
якісною зміною національного законодавства. 
Історичний генезис галузевого трактування 
норм права, системи права та законодавства 
загалом має усталений, перевірений роками на 
практиці та теорії вияв. Однак не завжди відпо-
відає чинним нині реформаторським підходам. 
Тому поява нових галузей права – це природний 
емпіричний процес, що зумовлений зовнішніми 
синергетичними обставинами. Новітні галузі 
набувають для самого права додаткових, транс-
формованих ознак та проявів. 
Загалом констатовано, що поява нових га-

лузей права – це природний генезисний процес 
оновлення системи права України, що змінює 
юридичну практику та загальнотеоретичну 
юриспруденцію. 
Поява нових галузей права зумовлена на-

ступними обставинами: виникненням додат-
кових можливостей у сфері штучного інтелекту 
(загальносвітовою сьогодні є проблема практич-
но повної відсутності нормативного правового 
регулювання та нормативного технічного регу-
лювання основ, умов та особливостей розробки, 
запуску в роботу, функціонування та діяльності, 
інтеграції в інші системи та контролю застосу-
вання технологій штучного інтелекту. Вказане 
може бути подолене шляхом прогресивного роз-
витку норм інформаційної галузі права); роз-
витком біології та медицини, що, у свою чергу, 
спричиняє укріплення медичної галузі права. 
Вона є міжкомплементарним утворенням та 
взаємодіє з такими галузями традиційного пра-
ва, як цивільне право, адміністративне право, 
кримінальне право, соціальне право, цивільне 
та кримінально-процесуальне право. Однак за-
раз ця тенденція є значно ширшою і вміщує на-
укові знання не тільки в межах права. Медичне 
право потребує узгодженої комплексної мето-
дології, у тому числі у сфері медицини, етики, 
соціології, культурології, політології, техніки, 
біології та економіки; екологічними проблемами 
навколишнього природного середовища відповідно 
потребують національної та міжнародної вза-
ємодії в межах екологічної галузі права. 
Ключові слова: галузь права, система права, 

загальнотеоретична юриспруденція, глобаліза-
ція, оновлення.

SUMMARY 
In the article the author analyzes the 

circumstances of external social and legal infl uence, 
which directly affect the emergence of new branches 
of law in Ukraine.

It is proved that the study of the legal system, 
branches of law and other elements is of signifi cant 
scientifi c interest, as it is due to the growing level 
of organization of society and qualitative changes 
in national legislation. The historical genesis of the 
sectoral interpretation of the rules of law, legal system 
and legislation in general has a well-established, 
tested over the years in practice and theory. However, 
it does not always correspond to the current 
reformist approaches. Therefore, the emergence of 
new branches of law is a natural empirical process 
due to external synergistic circumstances. The 
newest industries acquire for the right additional, 
transformed signs and displays.

In general, it is stated that the emergence of 
new branches of law is a natural genesis process of 
updating the legal system of Ukraine, which changes 
the legal practice and general jurisprudence.

The emergence of new branches of law is due 
to the following circumstances: the emergence of 
additional opportunities in the fi eld of artifi cial 
intelligence (worldwide today is the problem of almost 
complete lack of legal regulation and regulatory 
technical regulation control of the use of artifi cial 
intelligence technologies (this can be overcome 
by progressive development of the rules of the 
information fi eld of law); development of biology and 
medicine, which in turn leads to the strengthening of 
the medical fi eld of law. It is an intercomplementary 
entity, and interacts with such areas of traditional 
law as civil law, administrative law, criminal 
law, social law, civil and criminal procedure law. 
However, now this trend is much broader and 
includes scientifi c knowledge not only within the 
law. Medical law requires a coherent integrated 
methodology, including in the fi elds of medicine, 
ethics, sociology, cultural studies, political science, 
technology, biology and economics; environmental 
problems of the environment, respectively, require 
national and international cooperation within the 
environmental fi eld of law.

Key words: branch of law, system of law, general 
theoretical jurisprudence, globalization, renewal.
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ÏÎÍßÒÒß ÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ ÒÅÕÍ²ÊÈ 
ÒËÓÌÀ×ÅÍÍß ÍÎÐÌ ÏÐÀÂÀ

Целью научной статьи является 
раскрытие понятийно-категориального ап-
парата для понимания юридической техники 
толкования норм права. Именно понятийно-
категориальный аппарат юридической науки 
выступает важной методологической осно-
вой при изучении новейших теоретических и 
прикладных проблем. В результате исследова-
ния аргументировано, что для того, чтобы 
нормы права были понятны неопределенно-
му кругу лиц, необходимо применять правила 
юридической техники и осуществлять толко-
вание норм права. Толкование является де-
ятельностью по установлению содержания 
нормы права.
Ключевые слова: правотворчество, 

нормативный правовой акт, правопримене-
ние, правовая экспертиза, судебное толкова-
ние.

 ÑÅÐÅÄÞÊ Â³òàë³é Þð³éîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 
äîöåíò, íà÷àëüíèê òåðèòîð³àëüíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ¹8049 
ðåã³îíàëüíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ÃÑÖ ÌÂÑ â ì. Êèºâ³ (ô³ë³ÿ 
ÃÑÖ ÌÂÑ)

 ÓÄÊ 340.132(477)
ORCID: 0000-0002-2423-4931

DOI 10.32782/NP.2022.1.2

Під впливом прогресивного динамічно-
го духу теперішнього часу вивчення питан-
ня юридичної техніки у тлумаченні норм 
права переважно орієнтоване на майбутнє. 
Водночас великий науковий інтерес пред-
ставляє виявлення джерел правотлумачної 
діяльності, за допомогою яких можна про-
стежити передумови й динаміку розвитку 
права в цілому.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Слід зазначити, що розробкою питань 
юридичної техніки тлумачення норм пра-
ва займаються як вітчизняні, так і закор-
донні дослідники, зокрема: В. Белоно-
сов [7]; О. Беляева [6]; С. Болдирєв [1]; 
Т. Кашаніна [2]; А. Лахмостова [9]; І. Ки-
сельова [5]; Н. Малиновська [13]; А. Ме-
льохін [8]; Ю. Неділько [15]; В. Нємечкін 
[5]; І. Онищук [11; 17; 18]; О. Ремізова [3]; 
В. Ротань [4]; І. Самсін [4]; К. Шелестов 
[14]; І. Шутак [10; 16; 18]; А. Ярема [4] та 
інші. 
Питання про поняття юридичної тех-

ніки тлумачення норм права потребує де-
тального дослідження, адже співвідносить-
ся з таким видом юридичної діяльності, як 
правозастосування. Науковий інтерес до 
юридичної техніки тлумачення норм права 
пов’язаний з потребою оптимізації право-
тлумачної діяльності та об’єктивації при-
йняття Закону України «Про нормативно-
правові акти».

Постановка проблеми
Необхідність тлумачення норм права 

продиктована потребою забезпечення най-
більш правильного застосування норм пра-
ва. На сучасному етапі розвитку правової 
науки є багато способів, методів, правил та 
інструментів тлумачення норм права. 
Професія юриста передбачає наявність 

не лише спеціальних знань, а й особливої 
професійної майстерності, яка зазвичай на-
зивається юридичною технікою. Діяльність, 
яка пов’язана з тлумаченням норм права, 
характеризується набором потрібного на 
всіх етапах правового розвитку суспільства 
техніко-юридичного інструментарію. 
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Формулювання завдання
Мета дослідження – розкрити понят-

тєво-категорійний апарат розуміння юри-
дичної техніки тлумачення норм права та 
виокремити основні підходи до визначення 
цього поняття.

Наукова новизна полягає в теоретично-
му осмисленні поняття юридичної техніки 
тлумачення норм права та його загальній 
характеристиці; обґрунтуванні роз’яснення 
та тлумачення як основних елементів юри-
дичної техніки тлумачення норм права, які 
характеризуються взаємозв’язком філософ-
ських категорій змісту і форми.

Методологія дослідження
Важливою групою методів пізнання по-

няття юридичної техніки тлумачення норм 
права є загальні (філософські) методи, у 
якості яких виступають відповідні категорії 
та моделі, які характеризуються загально-
застосовністю не тільки у всіх галузях на-
укового пізнання, а й на всіх етапах, стадіях 
наукового дослідження. Зокрема, у роботі 
застосовано аналіз з метою з’ясування влас-
тивостей елементів як підстави та причини 
їх зв’язку та синтез для формування науко-
вих термінів та виявлення закономірностей. 
Застосовано ще й формально-логічний ме-
тод (догматичний), який полягає у логічній 
послідовності думки, у її суворому дотри-
манні законів (тотожності, несуперечності, 
виключення третьої та достатньої підстави) 
та правил формальної логіки. 

Виклад основних положень
Дослідники виокремлюють вузьке та 

широке значення поняття юридичної техні-
ки, що, своєю чергою, передбачає і її аналіз 
у вузькому та широкому значеннях. Вузьке 
значення ототожнюється з сукупністю при-
йомів та інших засобів, які застосовуються 
у процесі здійснення юридичної діяльності 
(практичної діяльності юриста); у широко-
му значенні юридична техніка – засоби та 
прийоми, що застосовуються загалом у всій 
правовій сфері. Учені-теоретики права юри-
дичну техніку зазвичай визначають як сфе-
ру правотворчості (нормотворчості). З усім 
тим, юридична техніка зустрічається в біль-

шості різних видів юридичної діяльності, не 
менший її сенс у (правореалізаційній) пра-
возастосовній та інтерпретаційній практиці 
[1, с. 27].
У повсякденному житті «тлумачити» 

означає знаходити точний сенс явища, ро-
бити зрозумілим і очевидним те, що здається 
нечітким, двозначним або заплутаним, вста-
новлювати та пояснювати зв’язки та взаєми-
ни між фактами. Термін «тлумачення» похо-
дить від слів «толк», «сенс», «пізнання». Річ 
у тому, що мова (термінологічна оболонка 
думки) і сенс часто не збігаються. Поряд із 
терміном, що означає розумову операцію зі 
встановлення змісту та сенсу якогось явища, 
процесу, документа, тексту, зокрема право-
вого, існують інші терміни: 1) «інтерпрета-
ція» – роз’яснення (термін латинського по-
ходження, який використовується не тільки 
в юриспруденції, а й у повсякденній мові; 
2) «екзегеза» – термін, який використовував-
ся в античності та Середньовіччі і означав 
тлумачення пророцтв, сновидінь; 3) «герме-
невтика» – термін, що позначає мистецтво 
роз’яснення, аналіз тексту [2, с. 369].
Також візьмемо до уваги підхід щодо 

сутності інтерпретаційного процесу, за яким 
тлумачення (інтерпретація) – реконструкція 
авторських смислів та їх виявлення в дослі-
джуваному об’єкті. Тому за допомогою до-
ступних прийомів і методів інтерпретації 
тексту необхідно встановити, зафіксувати і 
пояснити внутрішні психологічні процеси 
автора тексту, виявити авторський сенс, не 
допускаючи викривлень, доповнень і змін 
[3, с. 353].
Фрідріх Карл фон Савіньї, переосмислю-

ючи твори Гете, стверджує, що «тріумфом іс-
торичного дослідження буде, якщо вдасться 
досліджуване, як щось пережите, викласти 
як таке, що безпосередньо розглядається, і 
якраз у цьому випадку обидва погляди, іс-
торичний і практичний, пронизують один 
одного. Але не завжди вдається розпізнати 
цей своєрідний дух історії, а намір працю-
вати тільки заради цієї нагороди, і не менше 
цього, неминуче призводить до абсолютно 
поверхневого трактування, яке при пус-
тих претензіях на дух на ділі є більш без-
плідним, ніж протилежне, суто матеріальне 
прагнення» [4].
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Для визначення юридичної техніки у 
процесі тлумачення норм права доцільно 
розкрити такі поняття, як юридична техні-
ка та тлумачення норм права. Розглянемо 
підходи до визначення поняття «юридична 
техніка»: 1) інструментальний: юридична 
техніка є сукупністю певних юридичних за-
собів (прийомів, методів, способів, інстру-
ментів), необхідні вдосконалення права;-
2) діяльнісний: юридична техніка є застосу-
вання апробованих практикою науково об-
ґрунтованих раціональних юридичних спо-
собів, засобів та процедур впливу права на 
свідомість, поведінку та діяльність окремо-
го виду та соціальних спільнот; 3) якісний: 
юридична техніка є рівнем досконалості 
чинного права; 4) динамічний: юридична 
техніка – сукупність, система певних елемен-
тів та діяльність; 5) документальний підхід: 
юридична техніка – це сукупність правил, 
прийомів, способів підготовки, складання, 
оформлення юридичних документів, їх сис-
тематизації та обліку [5].
Видається необхідним розкрити понят-

тя «тлумачення права», «тлумачення норм 
права». О. Бєляєва тлумачення права трак-
тує як необхідний та важливий елемент пра-
вореалізаційного процесу, оскільки немож-
ливо застосувати норму права, не усвідомив-
ши її точний зміст, а в деяких випадках і 
роз’яснивши [6, с. 35].
Погоджуємось з О. Бєляєвою тому, що 

тлумачення права дійсно сприяє найбільш 
правильному з’ясуванню сенсу норми пра-
ва. Отже, тлумачення права – це спеціаль-
ний вид юридичної діяльності з метою роз-
криття смислового змісту норм права у про-
цесі законотворчості та правореалізації.
Розуміння тлумаченням норм права зво-

диться до таких основних концептів: 1) тлу-
мачення норм права – тільки з’ясування їх 
сенсу; 2) роз’яснення норм права; 3) двоїс-
тий процес як з’ясування, так і роз’яснення 
норм права [7, с. 96]; 4) з’ясування сенсу 
норми права, а саме того змісту, який вклав 
законодавець та результат цього з’ясування 
(інтерпретація) [8, с. 313].
Мовну досконалість та ефективність за-

конодавства досягають шляхом дотримання 
умов раціонального використання юридич-
ної термінології. Вкрай важливим видаєть-

ся забезпечення зрозумілості, максимальної 
доступності тлумачення та застосування 
нормативно-правового акта [9, с. 69].
Як відзначив І. Шутак, метою правотвор-

чості є встановлення норм права. Мета ж 
тлумачення норм права полягає в з’ясуванні 
їх змісту. У ході тлумачення права не можна 
створювати нові норми права або вносити в 
чинні правові приписи будь-які зміни і до-
повнення. Однак дотримати цю вимогу на 
практиці досить непросто. Над інтерпрета-
тором завжди висить загроза неправильно-
го тлумачення норм права, у результаті чого 
він може спотворити зміст тих чи інших пра-
вових приписів. Коли ж нормативно-право-
вий акт встановлюється тим органом, який 
його прийняв, то небезпека неправильності 
його інтерпретації ще більше посилюється. 
Причому, якщо в першому випадку це від-
бувається несвідомо, то в другому, що нерід-
ко діється при тлумаченні права, здійсню-
ється свідомо, коли правотворчий орган із 
найрізноманітніших причин змінює зміст 
нормативно-правового акта. Причому, таке 
прагнення є для правотворчого органу ціл-
ком природним. Володіючи правотворчими 
повноваженнями, він просто не бачить ні-
чого поганого у фактичній зміні змісту акта 
шляхом його тлумачення [10, с. 7-8].
Цікаво, що серед усіх найдавніших ци-

вілізацій найбільший внесок у розвиток ме-
тодик тлумачення здійснила юдейська, рим-
ська та грецька традиції. Тлумачення права 
в рамках цих соціальних спільнот було обу-
мовлене сакральним началом. 
Закони пишуться не для юристів, а для 

звичайних людей. Тому їх зміст повинен 
бути ясний. Закон говорить з усіма однаково 
(lex uno ore om nes alloquitur). Процес витлума-
чення протікає у свідомості людини у формі 
різних внутрішніх інтелектуально-вольових 
операцій (з’ясування вимог норм), що знахо-
дять вираження зовні (роз’яснення) у формі 
інтерпретаційного акта, юридичної поради. 
З’ясування та роз’яснення норм права – це 
дві взаємопов’язані сторони процесу тлума-
чення. Глибоке розуміння нормативно-пра-
вового акта породжується ясністю щодо тлу-
мачення норм права. За текстом норм пра-
ва лежить їх зміст. Справа не обмежується 
лише розшифруванням текстів. Інтерпре-
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татор розкриває зміст правових явищ, що 
знаходяться за текстом норми права, волі 
суб’єкта правотворчості [11, с. 47].
Найпотужніший поштовх розвитку ін-

терпретаційного процесу в древньому юда-
їзмі здійснила Тора – найвищий за силою 
регулятор суспільних відносин у Стародав-
ньому Ізраїлі. Святе Письмо стало джере-
лом розвитку давньоюдейської інтерпрета-
ції як самостійної, науково обґрунтованої 
діяльності та визначило становлення юри-
дичного тлумачення. Будучи первинним і 
основним об’єктом інтерпретації, Тора вже 
у своєму текстуальному викладі й структурі 
закладала причини та необхідність її тлума-
чення (невизначеність тексту, поєднання 
абстрактності та казуїстичності у викладі 
норм, відсутність хронології), які в сукуп-
ності з численними зовнішніми факторами 
стимулювали розвиток інтерпретації [12,-
с. 129-130].
У Старому Завіті, крім етичних і релігій-

них норм, була велика кількість норм пра-
вового характеру, які також потребували 
тлумачення, що сприяло розвитку системи 
методів тлумачення. Серед них можна ви-
окремити такі, як умовивід за аналогією; 
висновки з тотожних понять; обмежувальне 
тлумачення; розширене тлумачення; дове-
дення до абсурду тощо.
Висновки з тотожних понять створюва-

ли прецеденти, що дозволяли застосовувати 
такий метод тлумачення, як конструювання 
загального посилання для кількох регуля-
тивних норм. Обмежувальне тлумачення, 
коли законодавче формулювання було в уза-
гальненій формі, а її буквальне застосуван-
ня суперечило канонам здорового сенсу, і, 
таким чином, сенс норми конкретизували 
та звужували за допомогою тлумачення; 
розширене тлумачення, тобто розширен-
ня сенсу правового припису; порівняння 
паралельних уривків у випадку виявлення 
в Торі норм, що суперечать одна одній.-
У такому випадку юдейські інтерпретатори 
вважали, що розв’язання колізії можливе 
лише шляхом знаходження третьої нор-
ми, що узгоджує дві попередні. Метод до-
ведення до абсурду часто використовував-
ся юдейськими інтерпретаторами з метою 
пом’якшення та гуманізації норм Святого 

Письма, що стосуються кримінальної відпо-
відальності та покарань. Виділяючи особли-
вості давньоюдейської інтерпретації, слід за-
значити, що вона дозволяла створювати як 
нові норми, поряд з положеннями Тори, так 
і здійснювати тлумачення в межах староза-
вітних приписів. Останнє ріднить юдейську 
інтерпретацію із сучасним правовим тлу-
маченням. Однак при цьому необхідно від-
значити й унікальні риси, властиві тільки 
юдейській інтерпретації – це породження 
нею феномена «тлумачення на тлумачен-
ня», коли чергові результати інтерпретації 
норм Тори ставали одночасно причиною і 
об’єктом подальшого тлумачення. Саме така 
інтерпретаційна методика стала головним 
фактором динаміки юдейської правової сис-
теми, сприяв подоланню зайвого догматиз-
му поряд зі збереженням і повагою древніх 
традицій [13, с. 264-265]. 
Особливий вплив на розвиток мето-

дології тлумачення норм права здійснила 
герменевтика як наука про правила тлума-
чення (екзегетика) біблійних текстів, творів 
поетів, філософів, письменників, учених. 
Особливий імпульс герменевтика отримала 
у зв’язку з діяльністю Аврелія Августина в 
контексті його тлумачення Святого Письма. 
Цікаво, що на герменевтику часів Серед-
ньовіччя звернули увагу юристи як на осо-
бливий напрям догматичної юриспруденції, 
основи якої були закладені ще глосаторами, 
які інтерпретували норми римського права 
з метою встановлення їх первинного змісту 
і пристосування до економічного життя се-
редньовічної Європи [14, c. 110].
Поряд з «правоутворюючим» римська 

юриспруденція застосовувала і тлумачення 
в межах норми. Ця обставина в сукупності з 
переважним правовим характером римської 
інтерпретації визначила наступну систему 
використовуваних нею методів: широке за-
стосування логічної та граматичної інтер-
претації; обґрунтування на основі аргу-
ментів попередників; виведення з наявних 
норм загального принципу для підведення 
під нього інших однорідних положень; за-
стосування юридичних фікцій; тлумачення 
на основі загальних принципів права (при-
роди речей, справедливості, загального бла-
га тощо).
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Зіставлення юдейської та давньорим-
ської інтерпретації дозволяє зробити висно-
вок про подібність більшості вироблених 
ними методик тлумачення права. Прин-
ципова відмінність, однак, полягає у вико-
ристанні інтерпретаторами раніше даних 
тлумачень. Якщо в Стародавньому Римі ін-
терпретації авторитетних юристів практич-
но не отримували свого подальшого смисло-
вого розвитку в працях наступних поколінь 
і слугували аналогами законодавчих норм, 
прості посилання на них були достатніми 
аргументами в суперечці, то судження юдей-
ських інтерпретаторів, як правило, піддава-
лися подальшому тлумаченню. У стародав-
ньому юдаїзмі розвиток інтерпретаційних 
положень і зіставлення їх з текстами Тори 
стало традицією, яка сформувала цілу систе-
му актів тлумачення, яка переважно дотри-
мувалася нормативних кордонів священ-
них текстів, ніж римська інтерпретація [13, 
с. 269]. 
У Стародавній Греції теж були закладені 

основи тлумачення норм права, яке поділя-
лось на буквальне, розширювальне та об-
межувальне; неофіційне й офіційне; доктри-
нальне і професійне. Давньогрецькі юристи 
тлумачили норми права, виходячи з букви 
або з духу закону. Ці досягнення згодом до-
повнювалися і вдосконалювалися в інших 
державно-правових системах.
Згідно з аналізом наявних джерел, у Ста-

родавній Греції велике значення надавали 
правильному розумінню змісту норм права. 
Як доказ можна навести рядки Еннія, які 
він вклав в уста свого Піфійського Аполло-
на, на підставі яких народи, царі та всі гро-
мадяни від нього «ради чекають». Це можна 
побачити на прикладі законів Лікурга. Як 
зазначено в одній з його ретр, вони не були 
писаними, але при цьому міцно увійшли в 
спосіб життя людей, «зжилися» з ними. Спо-
сіб життя спартанців підтверджує, що зміст 
законів точно перетворювався в життя. На 
цьому наголошується на висловлюваннях 
Сократа, який стверджував: спартанець 
Лікург ніколи не підняв би Спарту над ін-
шими державами, якби не вселив у неї  ви-
сокий ступінь духу покори законам. Якщо 
закони, необхідні для щастя і моральної до-
сконалості громадян, виконувалися добро-

вільно, при цьому будучи не письмовими, а 
передавалися з вуст в уста, це означає, що в 
спартанській державі проводилася правиль-
на їх інтерпретація [15].
На сучасному етапі різноманіття теорій і 

правил тлумачення є безсумнівним плюсом 
з точки зору підтримки та реалізації демо-
кратичних засад законодавчої влади. Таке 
різноманіття надає, з одного боку, широкі 
можливості у виборі належного підходу до 
кожної конкретної ситуації неясного, неточ-
ного, двозначного або навіть непрописаного 
тексту закону. З іншого боку, відсутність чіт-
ких методологічних установок і алгоритму 
дій зі встановлення змісту понять закону як 
базису для опори призводить до хаотичного 
прийняття різнорідних рішень, які однако-
во аргументовано підтримують абсолютно 
протилежні підходи до тлумачення іноді аб-
солютно ідентичних ситуацій [16, с. 6].
На практиці, як зауважив І. Шутак, тра-

пляються випадки, де різне тлумачення 
правових положень судами виникає вна-
слідок відсутності дефініцій, лише право-
тлумачна діяльність вищих судів може слу-
гувати тим запобіжником, що забезпечува-
тиме узгодженість і послідовність судової 
практики. Важливим є і те, що в країнах 
континентального права, до яких належить 
і правова система України, судове тлумачен-
ня, яке здійснюють вищі суди, забезпечує 
роль судових рішень як джерела права. Від-
повідно, під судовим тлумаченням правових 
норм, а зокрема і норм-дефініцій, слід розу-
міти не що інше, як роз’яснення органами 
судової юрисдикції змісту норми права, яке 
має загальнообов’язковий характер для всіх 
суб’єктів, що застосовують правову норму. 
Про це свідчить і позиція Європейського 
суду, який визнає судову практику джере-
лом права і підкреслює, що «поняття «за-
кон» слід розуміти як правову норму у тому 
вигляді, як її тлумачать національні суди; 
таким чином, поняття «закону» включає ста-
тутне право і право, вироблене суддівською 
практикою» [16, с. 8].
На сьогодні згідно з частиною третьою 

статті 21 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України» комітети з питань, 
віднесених до предметів їх відання, мають 
право надавати роз’яснення щодо засто-
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сування положень законів України. Такі 
роз’яснення не мають статусу офіційного 
тлумачення [10, с. 8].
В українській правовій системі саме Кон-

ституційному Суду України – єдиному орга-
ну конституційної юрисдикції в Україні – на-
дано можливість за допомогою офіційного 
тлумачення здійснювати контроль за відпо-
відністю Конституції України законів та ін-
ших правових актів. Проте наділення Кон-
ституційного Суду повноваженнями здій-
снювати офіційне тлумачення Конституції 
не може вважатися ефективним інструмен-
том, який застосовується у випадку наявнос-
ті множинного неузгодженого тлумачення. 
Перш за все, слід взяти до уваги обмежену 
предметну юрисдикцію Суду – тлумачення 
положень Конституції України, проте не за-
конів чи інших нормативно-правових актів, 
положення яких породжують непорозумін-
ня у правозастосовній діяльності. У 2006 
році Конституційний Суд сформував юри-
дичну позицію, вказуючи, що «відповідно 
до статті 150 Конституції України, статті 13 
Закону України «Про Конституційний Суд 
України» розгляд питання щодо наявності 
правових колізій (суперечностей) у законах 
України не належить до повноважень Кон-
ституційного Суду України. Державна вла-
да в Україні здійснюється на засадах її поді-
лу на законодавчу, виконавчу та судову (час-
тина перша статті 6 Конституції України), а 
тому Конституційний Суд України не може 
втручатися у діяльність законодавчого орга-
ну державної влади та ухвалювати рішення 
про наявність колізій у законах України» 
[16, с. 8-9].
Розбіжності та помилки тлумачення 

норм права можна усунути внаслідок про-
ведення правової експертизи, у результаті 
якої суб’єкт тлумачення уникає труднощів 
у роз’ясненні норм права, а правозастосову-
вач не вдається до помилкових норматив-
них приписів. На відміну від тлумачення, 
метою якого є правильне, точне й однако-
ве розуміння вже прийнятих нормативних 
положень, основним завданням правової 
експертизи є виявлення розбіжностей та 
помилок, допущених при конструюванні 
тексту проєкту нормативно-правового акта. 
Правова експертиза є складовою частиною 

нормотворчої діяльності та припускає до-
слідження проєктів нормативно-правових 
актів на предмет їх відповідності актам ви-
щої юридичної сили та техніко-юридичним 
вимогам. Правова експертиза схожа до тлу-
мачення права. Експерт повинен також роз-
крити сенс пропонованих норм права, зро-
зуміти нові юридичні приписи [17, с. 197].
Зауважмо, що тлумачення вторинне, 

а норма права є первинною. З’ясування, 
роз’яснення та акт тлумачення – основні 
елементи поняття тлумачення, які характе-
ризуються на практиці взаємозв’язком фі-
лософських категорій змісту і форми. При 
цьому з’ясування і роз’яснення – це безпо-
середня пізнавальна діяльність. Процес її 
об’єктивізації зовні виступає у вигляді спе-
цифічного змісту поняття тлумачення. Вод-
ночас акт тлумачення – це форма, у межах 
якої пізнається і роз’яснюється зміст норм 
права [18, с. 413].

Висновок
Норми права, нормативно-правові акти, 

зокрема закони, видаються не тільки для 
юристів, але і для пересічних громадян. Для 
того, щоб норми права були зрозумілі неви-
значеному колу осіб, необхідно застосовува-
ти правила юридичної техніки та здійсню-
вати тлумачення норм права. 
Тлумачення є діяльністю зі встановлен-

ня змісту норми права. Своєю чергою, для 
встановлення правильного змісту норми 
права необхідно, щоб тексти нормативно-
правових актів були складені правильно. 
Таким чином, методики тлумачення юдей-
ської, римської та грецької традиції лягли 
в основу сучасних прийомів і засобів пра-
вотлумачної діяльності та сприяють більш 
правильному застосуванню норм права.
Отже, юридична техніка тлумачення 

норм права – це сукупність методів, спосо-
бів, правил та інструментів для з’ясування 
сенсу норми права під час правозастосуван-
ня.
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THE CONCEPT OF LEGAL 
TECHNIQUE OF LEGAL NORMS 

INTERPRETATION
Purpose. The purpose of the study is to re-

veal the conceptual and categorical apparatus 
of understanding the legal technique of inter-
pretation of legal norms.

Methodology. An important group of 
methods of cognition of the concept of the le-
gal technique of interpretation of legal norms 
is general (philosophical) methods, which are 
relevant categories and models, which are 
characterized by general applicability not only 
in all fi elds of scientifi c knowledge but also at 
all stages of research. In particular, the paper 
uses analysis to determine the properties of ele-
ments as the basis and reasons for their connec-
tion and synthesis for the formation of scientifi c 
terms and identify patterns. The formal-logical 
method (dogmatic) is also used, which consists 
in the logical sequence of thought, in its strict 
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observance of laws (identity, inconsistency, ex-
clusion of the third and suffi cient ground) and 
the rules of formal logic.

Originality. The scientifi c novelty lies in 
the theoretical understanding of the concept 
of the legal technique of interpretation of the 
law and its general characteristics; substantia-
tion of explanation and interpretation as the 
main elements of legal technique of interpreta-
tion of legal norms, which are characterized by 
the relationship of philosophical categories of 
content and form.

Results. For the rules of law to be under-
stood by an indefi nite circle of persons, it is 
necessary to apply the rules of legal technique 
and give an interpretation of the rules of law. 
Interpretation is an activity to establish the con-
tent of the rule of law. In turn, to establish the 
correct content of the rule of law, it is neces-
sary that the texts of regulations were drafted 
correctly. Thus, the methods of interpretation 
of the Jewish, Roman, and Greek traditions 
have formed the basis of modern methods and 
means of legal interpretation and contribute to 
the more correct application of the law. Legal 
technique of interpretation of legal norms is a 
set of methods, ways, rules, and tools for clari-
fying the meaning of legal norms during law 
enforcement. The conceptual apparatus of le-
gal science serves as an important methodolog-
ical basis for studying the latest theoretical and 
applied problems.

Practical importance. The results of the 
study can be used in such a type of legal activity 
as law enforcement. Scientifi c and practical in-
terest in the legal technique of interpreting legal 
norms is related to the need to optimize legal in-
terpretation activities and objectify the adoption 
of the Law of Ukraine “On Legal Acts”.

Keywords: lawmaking, normative legal act, 
law enforcement, legal expertise, judicial inter-
pretation.

АНОТАЦІЯ 
Метою наукової статті є розкрити по-

няттєво-категорійний апарат розуміння 
юридичної техніки тлумачення норм права. 
Саме поняттєво-категорійний апарат юри-
дичної науки виступає важливою методоло-
гічною основою при вивченні новітніх теоре-
тичних і прикладних проблем. У результаті 
дослідження аргументовано, що для того, 
щоб норми права були зрозумілі невизначено-
му колу осіб, необхідно застосовувати правила 
юридичної техніки та здійснювати тлума-
чення норм права. Тлумачення є діяльністю 
зі встановлення змісту норми права. 
Ключові слова: правотворчість, норма-

тивно-правовий акт, правозастосування, пра-
вова експертиза, судове тлумачення.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÏÐÀÂÀ ËÞÄÈÍÈ ÍÀ ÇÄÎÐÎÂ’ß Â ×ÅÕ²¯ ÒÀ 

ÏÎËÜÙ²: ÊÎÌÏÀÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÐÀÊÓÐÑ 
ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

Целью исследования является выявление 
на основе компаративно правового анали-
за общих и отличительных черт консти-
туционного обеспечения права человека на 
здоровье в Чешской Республике и Польской 
Республике. Основной задачей выступает 
обобщение опыта Чехии и Польши, а с его 
учетом – и определение направлений усовер-
шенствования конституционного законода-
тельства Украины в этой сфере. Установле-
но, что конституции указанных государств 
имеют общие черты по формулированию 
конституционных основ обеспечения права 
человека на здоровье. Вместе с тем выявлено, 
что опыт организации системы здравоох-
ранения в Польской Республике и Чешской 
Республике требует внесения изменений в 
конституционно-правовые акты Украины. 
Выявлено, что такие изменения должны 
быть направлены на: более четкую форму-
лировку дефиниций основных понятий и 
терминов, определяющих право на здоровье 
человека, формирование децентрализованной 
системы здравоохранения, которая отвечала 
бы основам политики ЕС в сфере здравоохра-
нения.
Ключевые слова: Чешская Республика, 

Польская Республика, конституция, право 
человека на здоровье, обеспечение, компара-
тивно-правовой метод
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Постановка проблеми
Істотне погіршення стану навколиш-

нього природного середовища в Украї-
ні на початку ХХІ ст. пов’язане із цілим 
комплексом проблем: рядом аварій тех-
ногенного характеру, забрудненням ат-
мосферного повітря через викидання 
промислових відходів й збільшення ви-
користання автотранспортних засобів, по-
гіршенням екологічного стану водних ре-
сурсів тощо, у сукупності із погіршенням 
якості уживаних продуктів харчування, 
веденням нездорового способу життя, не-
задовільною ситуацією у сфері медичного 
забезпечення охорони здоров’я – спричи-
нило зростання кількості хворих грома-
дян, зменшення тривалості життя серед 
українців. Беззаперечним фактом є погір-
шення демографічної ситуації в Україні. 
Наразі йдеться не тільки про її покращен-
ня, але й збереження генофонду нації, що 
впливає й на національну безпеку Укра-
їни, адже «створення дієвого механізму 
захисту прав людини є запорукою міні-
мізації загроз для національної безпеки 
України, що особливо актуально в умовах 
викликів сьогодення» [1, с. 346].
Зазначене вище актуалізує вирішення 

проблеми забезпечення права людини на 
здоров’я, у першу чергу, – на конститу-
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ційному рівні, а також створення дієвого 
механізму реалізації цього права. Так, у 
розділі ІІ Основного закону України були 
закріплені природні, політичні, соціальні, 
економічні, культурні, сімейні, екологічні, 
інформаційні та інші права й свободи лю-
дини і громадянина в Україні [2, с. 536]. 
Разом з тим, прагнення України всту-

пити до ЄС, свідченням чого є підписан-
ня Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом від 21 березня та 
27 червня 2014 р., накладає свій відбиток 
і не необхідність звернення уваги до до-
свіду закріплення конституційних засад 
забезпечення права людини на здоров’я 
у країнах, які належать до Європейського 
Союзу.
У цьому контексті слід, на нашу думку, 

здійснити компаративний аналіз консти-
туційних засад забезпечення права люди-
ни на здоров’я в Україні й таких державах, 
як Чеська Республіка та Польська Респу-
бліка. Підставою вибору конституцій цих 
країн є те, що вони, по-перше, як і УРСР, 
певний час перебували у радянській по-
літико-правовій системі, по-друге, є од-
ними з послідовних прихильників вступу 
України до ЄС, по-третє, нас об’єднують 
давні історичні стосунки дружби й співро-
бітництва, а у правовій сфері – взаємної 
рецепції норм законодавства, їх адаптації 
до місцевих умов.

Постановка завдання
Мета статті полягає у з’ясуванні на 

основі компаративно-правового методу 
змісту конституційно-правових засад за-
безпечення права людини на здоров’я в 
Чеській Республіці та Польській Республі-
ці.

Наукова новизна полягає в з’ясуванні 
концептуальних підходів до розуміння 
змісту забезпечення права людини на 
здоров’я в Чеській Республіці та Поль-
ській Республіці в конституційно-правовій 
площині.

Виклад основних положень
У Конституції Польської Республіки 

від 2 квітня 1997 р. стверджується прин-

цип турботи держави за непорушність 
прав і свобод громадян. Це випливає, зо-
крема, із ст. 5: «Польська Республіка стоїть 
на сторожі незалежності і недоторканості 
своєї території, забезпечує свободи і права 
людини і громадянина, безпеку громадян, 
стоїть на сторожі національної спадщини, 
а також забезпечує охорону довкілля, ке-
руючись принципом збалансованого роз-
витку» [3]. З цього закономірно випливає, 
що в Конституції Польської Республіки 
свободи, права і обов’язки людини і гро-
мадянина уміщені у розділі ІІ. 
Цікаво, що право на здоров’я прямо не 

визначається, але з юридичного аналізу 
тексту Конституції Польської Республіки 
випливає намагання держави забезпечи-
ти це право. Так, у ст. 39 зазначається: 
«Ніхто не може бути підданий науковим 
дослідам, включаючи медичні, без вільно 
вираженої згоди», а у ст. 40 – «Ніхто не 
може бути підданий катуванню або жор-
стокому, нелюдському чи принизливому 
поводженню і покаранню. Забороняється 
застосування тілесних покарань» [3]. 
Разом з тим, особливістю Конституції 

Польської Республіки є те, що у ній про-
глядається позиція держави щодо закрі-
плення типологізації прав і свобод люди-
ни і громадянина. Так, право на здоров’я 
віднесено до підрозділу «Особисті свобо-
ди і права», натомість право на охорону 
здоров’я уміщено до підрозділу «Еконо-
мічні, соціальні і культурні свободи і пра-
ва». Причому, у Конституції Польської 
Республіки норма про право на охорону 
здоров’я, на нашу думку, виписана більш 
чітко, особливо, по-перше, у частині 
обов’язків держави дбати про забезпечен-
ня цього права; по-друге, зобов’язання 
держави опікуватись здоров’ям малоза-
хищених з тих чи інших причин верств 
населення. Так, у ст. 68 зазначається, що-
«1. Кожний має право на охорону здоров’я. 
2. Громадянам незалежно від їх матеріаль-
ного стану публічна влада забезпечує рів-
ний доступ до медичної допомоги, що фі-
нансується за рахунок публічних коштів. 
Умови і обсяг надання медичної допомоги 
визначаються законом. 3. Публічна вла-
да зобов’язана особливо піклуватися про 
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здоров’я дітей, вагітних жінок, осіб з фі-
зичними і розумовими вадами та осіб по-
хилого віку. 4. Публічна влада зобов’язана 
боротися з епідемічними захворюваннями 
і попереджати негативні для здоров’я на-
слідки погіршення стану довкілля. 5. Пу-
блічна влада підтримує розвиток фізичної 
культури, особливо серед дітей і молоді» 
[3].
Так само чітко прописані обов’язки 

держави стосовно забезпечення охорони 
навколишнього природного середовища. 
Зокрема, у ст. 74 зазначається, що «1. Пу-
блічна влада здійснює політику, що забез-
печує нинішньому і майбутнім поколінням 
екологічну безпеку. 2. Охорона довкілля 
є обов’язком публічної влади. 3. Кожний 
має право на інформацію про стан довкіл-
ля і про його охорону. 4. Публічна влада 
підтримує дії громадян, спрямовані на 
охорону довкілля і покращення його ста-
ну» [3].
Крах у кінці 80-х років ХХ ст. «соціа-

лістичного табору», прийняття Консти-
туції Польської Республіки і Конституції 
Чеської Республіки започаткували й ряд 
істотних змін у сфері охорони здоров’я 
громадян цих держав. У першу чергу, це 
пов’язано із низкою проведених реформ 
у медичній галузі, а такий досвід є корис-
ний і для України, у якій відхід від «моделі 
Семашка» (фінансування лише за рахунок 
оподаткування, жорстка централізація, 
повне безкоштовне медичне обслугову-
вання), на відміну від наших сусідів, від-
бувається лише з 2017 р.
Реформу у сфері охорони здоров’я лю-

дини і громадянина у Польській Республі-
ці було проведено протягом 1997 – 2003 р. 
Так, у 1997 р. було прийнято Закон про 
загальне медичне страхування, а разом із 
тим – створено Систему соціального ме-
дичного страхування, а також 17 фондів 
медичного страхування; у 2003 р. ці фонди 
були замінені Народним фондом охорони 
здоров’я, який фінансується за рахунок 
державного бюджету (система Беверіджа). 
«Сьогодні майже 98% населення охоплено 
Системою соціального медичного страху-
вання (SHI), яке є обов’язковою для біль-
шості громадян» [4, с. 14].

Як зазначають фахівці, «Польща побу-
дувала фінансування медицини за прин-
ципом солідарного обов’язкового медич-
ного страхування. Платником за медичні 
послуги і ліки виступає Національний 
фонд охорони здоров’я, наповнення яко-
го відбувається через індивідуальні подат-
кові відрахування. Їх здійснюють, у пер-
шу чергу, працівники і підприємці. Але 
навіть особи, які отримують допомогу з 
безробіття, зобов’язані робити такі відра-
хування» [5]. 
Ясно, що відрахування зазначених 

суб’єктів за своєю грошовою масою є різ-
ними, проте, відповідно до Конституції 
Польської Республіки, доступ до медич-
них послуг, які надаються державними 
медичними закладами, є рівний для усіх 
(у Польській Республіці всі лікарняні уста-
нови поділені на три типи: державні (як 
правило, великі і середні), приватні, і ті, 
які належать органам місцевого самовря-
дування).
Важливою проблемою, вирішення якої 

є актуальною і для України, є дилема: по-
дальша централізація (радянська модель) 
чи децентралізація всієї системи охорони 
здоров’я. У Польській Республіці держав-
не управління системи охорони здоров’я 
відповідає загальноприйнятим нормам 
Європейського Союзу про бажану децен-
тралізацію такого управління. Тому-то 
«управління системою охорони здоров’я 
розділене між Міністерством охорони 
здоров’я, Народним фондом здоров’я та 
органами місцевого самоврядування. Мі-
ністерство охорони здоров’я встановлює 
національну політику і надає фінансуван-
ня довгострокових цілей у сфері охорони 
здоров’я. Народний Фонд Здоров’я має 
справу з розподілом фінансування між за-
страхованим населенням. Місцеві органи 
влади несуть відповідальність за надання 
місцевих послуг у сфері охорони здоров’я, 
лікарні та оплату послуг та організацію лі-
карів» [4, с. 19].
Ясно, що будь-яка реформа проводить-

ся не задля самої реформи, а покращення 
життя громадян. Досвід Польської Респу-
бліки (попри наявні, зрозуміло, проблеми) 
щодо реформ у сфері охорони здоров’я є 
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достатньо показовий: наприклад, у 2009 р. 
Узагальна тривалість життя жінок стано-
вила 80 %, а чоловіків – 71,6 % (в Україні 
ж – відповідно 77 і 67 %).
Поширення інфекційної хвороби коро-

на вірусу, а як наслідок – проблема вакци-
нації, торкнулось і Польської Республіки, 
причому перші випадки на захворювання 
у цій державі були зафіксовані на початку 
березня 2020 року. На 25 грудня 2021 р. 
у Польській Республіці кількість інфікова-
них складає близько 234 тисяч осіб. 
Слід відзначити, що влада у нашо-

го сусіда відреагувала достатньо миттє-
во, адже кожний день бездіяльності міг 
призвести до непередбачуваної ситуації. 
Так, 6.03.2020 р. президент А. Дуда під-
писав спеціальний закон про боротьбу 
із розповсюдженням коронавірусу. Його 
текст містить нормативні приписи, які у 
принципових положеннях є подібними 
до тих приписів українського законодав-
ства: хворі на коронавірус, а також особи 
з підозрою на наявність COVID-19 можуть 
підлягати додатковій госпіталізації. У за-
коні також говориться про те, що з метою 
протидії розповсюдженню коронавірусу 
працедавець може доручити працівникові 
виконання роботи з дому [6]. 
Крім того, у Польській Республіці було 

введено карантин, а з 1.04.2020 р. режим 
істотно було посилено, з 09.04.2020 р. введено 
«масковий режим». Крім того, з 20.03.2020 
р. встановлено більш високі штрафи за 
порушення умов карантину (у 6 разів) [7], 
введено «режим епідемії» (за обмежуваль-
ними заходами у цілому відповідає «над-
звичайній ситуації» в Україні), з 01.12. до 
17.12. 2021 р. Польща запроваджує нові 
COVID-обмеження через появу нової му-
тації коронавірусу типу «Омікрон» [8]. 
Отже, на нашу думку, можна побачити 
схожі процеси нормативного закріплення 
заходів, що мають сприяти боротьбі із роз-
повсюдженням коронавірусу як в Україні, 
так і Польській Республіці. 
Конституція Чеської Республіки від 16 

грудня 1992 р. є специфічною у тому сен-
сі, що у ній відсутній, як у «традиційних» 
конституціях держав світу, розділ про 
права, свободи і обов’язки людини і гро-

мадянина. Це можна пояснити тим, що 
Конституція складається, фактично з двох 
конституційних актів: власне, Конститу-
ції, і Хартії основних прав і свобод від 9 
січня 1991 р., яка є складовою частиною 
Конституції відповідно до ст. 3 [9].
Структура зазначеної Хартії є поді-

бною до розділу про свободи, права і 
обов’язки людини і громадянина Консти-
туції Польської Республіки: вона теж побу-
дована за принципом типологізації прав і 
свобод, а із зазначеною Конституцією та 
Конституцією України її об’єднує фор-
мальна невизначеність поняття «право на 
здоров’я». Тим не менше, як і у двох озна-
чених конституціях, в Хартії закріплено 
намагання держави забезпечити це право. 
Так, у п. 2 ст. 7 (розділ І «Основні права і 
свободи людини» глави ІІ «Права людини 
і основні свободи») зазначається: «Никто 
не может быть подвергнут пыткам, жесто-
кому, бесчеловечному или унижающему 
обращению либо наказанию» [9].
Так само, як і у Конституції Польської 

Республіки, у Хартії право на охорону 
здоров’я уміщено до глави ІV «Економіч-
ні, соціальні і культурні права», а також 
чітко прописані права незахищених з різ-
них причин верств населення. Зокрема, 
відповідно до ст. 31 «Каждый имеет пра-
во на охрану здоровья. На основе обще-
ственного страхования граждане имеют 
право на бесплатное медицинское обслу-
живание и на медицинское пособие на 
условиях, установленных законом», п. 1 
і 2 ст. 29 «Женщины, молодежь и лица с 
нарушениями здоровья имеют право на 
повышенную охрану здоровья в процессе 
труда и особые условия труда»; «Молодежь 
и лица с нарушениями здоровья имеют 
право на особую защиту в трудовых отно-
шениях и на помощь в овладении профес-
сией» [9].
У Хартії, як і в Конституції України та 

Конституції Польської Республіки, зафік-
совано прагнення держави забезпечити 
право людини і громадянина на безпечне 
навколишнє природне середовище. Зо-
крема, у п. 1 і 2 зазначається: «Каждый 
имеет право на благоприятную окружаю-
щую среду»; «Каждый имеет право на сво-
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евременную и полную информацию о со-
стоянии окружающей среды и природных 
ресурсов» [9]. 
Система охорони здоров’я у Чеській 

Республіці подібна до тієї, що створена 
у Польській Республіці, і ґрунтується на 
принципі децентралізації системи охоро-
ни здоров’я, а також обов’язкового медич-
ного страхування (модель Бісмарка) (це 
відбулось у 1991 р. на основі прийнятих 
Закону про всезагальне медичне страху-
вання і Закону про фонд всезагального 
медичного страхування). Як і у Польській 
Республіці, у кінці 80-х – початку 90-х ро-
ків ХХ ст., відбувалась приватизація бага-
тьох закладів надання медичних послуг 
населенню. Проте, це не означає скасу-
вання безоплатної медичної допомоги, 
адже ст. 31 Хартії основних прав і свобод 
від 9 січня 1991 р. визначає, що така допо-
мога здійснюється за рахунок коштів гро-
мадського страхування.
Як і у Польській Республіці, фінансу-

вання медичної сфери здійснюється за 
принципом солідарного обов’язкового 
медичного страхування. Система охорони 
здоров’я «фінансується шляхом здійснен-
ня внесків фізичними особами та робото-
давцями. На кінець 2011 р. налічується 8 
фондів громадського медичного страху-
вання (ФГМС). ФГМС є своєрідними юри-
дичними утвореннями зі статусом гро-
мадської, неприбуткової особи, але такі 
організації незалежні від держави і мають 
власні бюджети. Ставки обов’язкових вне-
сків на громадське медичне страхування 
визначені у законодавстві. Держава пла-
тить внески за всіх економічно неактив-
них громадян, включаючи безробітних, 
пенсіонерів, дітей, студентів та жінок у де-
кретній відпустці, що разом становлять 
більше половини всього населення. Будь-
яка особа з постійним місцем проживання 
у Чеській Республіці має право на медич-
не страхування» [10].
Організація управління системою охо-

рони здоров’я також є подібною до тієї, 
що створена у Польській Республіці. Так, 
«централізоване управління галуззю про-
водить міністерство охорони здоров’я, яке 
забезпечує єдине керування державною 

системою ОЗ та видає регулюючі норма-
тивно-правові акти, що є обов’язковими 
для виконання. Другим учасником проце-
су надання медичної допомоги у ЧР є фон-
ди медичного страхування. Найбільший 
серед них — Фонд всезагального медич-
ного страхування, засновником і гарантом 
діяльності якого є держава» [11]. Нарешті 
третім учасником є «широка мережа за-
кладів ОЗ, що мають декілька форм влас-
ності: приватна (амбулаторна медична 
допомога – самостійно практикуючі ліка-
рі та їх об’єднання – поліклініки, центри 
первинної допомоги); державна – стаціо-
нарна медична допомога (лікарні, універ-
ситетські клініки)» [11].
Можемо констатувати, що у резуль-

таті проведених реформ у сфері охорони 
здоров’я, наприклад, у 2013 р. загальна 
тривалість життя жінок становила майже 
81 %, а чоловіків – 75 % (загальна трива-
лість життя зросла порівняно із початком 
90-х років ХХ ст., а кількість населення є 
стабільним (правда, не враховуючи мігра-
ційні процеси).
Чеська Республіка також опинилась в 

епіцентрі розповсюдження коронавіру-
су. На 25 грудня 2021 р. кількість хворих 
зросла до майже 120 тисяч осіб. Уперше 
наявність інфікованих було зафіксовано 
1.03.2020 р., а стрімке зростання хворих 
змусило уряд Чеської Республіки, на від-
міну від Польської Республіки і України, 
ввести надзвичайний стан вже з 12.03.2020 р. 
строком на 30 діб і ввести карантин (умо-
ви карантину стали більш суворими із 
19.03.2020 р.) [12], що дозволило призу-
пинити поширення інфекції. Крім того, 
введено достатньо високі штрафи за пору-
шення умов карантину (у перерахунку на 
українську гривню - близько 3 мільйонів 
330 тисяч гривень!!). 25.03.2020 р. МОЗ 
Чеської Республіки ввело більш суворі 
умови карантину, а саме: «ограничения 
на свободное передвижение жителей те-
перь дополнился дополнительным пунк-
том, в котором говорится, что «предлага-
ется пребывание в общественных местах 
не больше двух человек, за исключением 
членов одного домохозяйства, предпри-
нимательской или иной аналогичной де-
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ятельности, участия в похоронах с соблю-
дением дистанции не менее двух метров» 
[13].
Разом з тим, наголосимо, що такі жор-

сткі заходи дали позитивний результат: 
з 23.03.2020 р. вперше не зафіксовано 
летальних випадків; тому уряд Чеської 
Республіки 7.04.2020 р. анонсував по-
слаблення умов карантину. Так, «з 9.04. 
в Чехії відкриються магазини для хобі і 
рукоділля, ремонт велосипедів, господар-
ські магазини, а після Великодня, який 
в Чехії святкують 12 квітня, уряд обго-
ворить можливість відкриття взуттєвих 
і канцелярських магазинів. Також з 14 
квітня у разі поважної причини, такої, як 
відрядження, буде дозволений виїзд за 
межі Чехії» [14]. Таким чином, завдяки 
своєчасним заходам влади у Чеській Рес-
публіці (ужорсточення умов карантину, 
крайнє посилення штрафних санкцій за їх 
невиконання тощо) вдалось забезпечити 
не тільки необхідність збереження життя 
і здоров’я громадян, але й дієво протисто-
яти розповсюдженню пандемії. Правда, 
нова хвиля COVID-19 у 2021 р. зачепила 
також і Чехію. Зокрема, Уряд Чехії через 
різке погіршення ситуації з поширенням 
коронавірусної інфекції нового типу ого-
лосив про запровадження в країні над-
звичайного стану. Новий режим починає 
діяти в ніч проти п’ятниці, 26 листопада 
2021 р., і триватиме 30 днів. Цей захід на-
далі дозволить владі запроваджувати об-
меження, наприклад, на переміщення лю-
дей чи організацію зборів, які без режиму 
надзвичайного стану згідно із законом за-
проваджувати неможливо. Раніше у Чехії 
людям без сертифікату про щеплення або 
без довідки про перенесену коронавірусну 
інфекцію заборонили відвідувати заклади 
громадського харчування, кіно, перукар-
ні, спортивні зали та інші заклади сфери 
послуг [15].

Висновки
1. Конституції Польської Респу-

бліки і Чеської Республіки мають спільні 
риси щодо формулювання конституцій-
них засад забезпечення права людини 
на здоров’я: принцип турботи держави 

за непорушність прав і свобод громадян, 
намагання держави у тому чи іншому ви-
гляді сформулювати право людини на 
здоров’я і пов’язане з ним право на охоро-
ну здоров’я, у більшості – єдність терміно-
логії. Разом з тим, у Конституції Польської 
Республіки й Конституції Чеської Респу-
бліки відображене прагнення типологізу-
вати права і свобод людини і громадянина 
(а у Конституції Чеської Республіки – ви-
ділити права і свободи людини в окре-
мий конституційно-правовий документ), 
закріпити обов’язок держави дбати про 
охорону здоров’я людини і громадянина. 
Не менш важливим є і прагнення держа-
ви узяти на себе обов’язок опікуватись 
здоров’ям незахищених чи малозахище-
них з тих чи інших причин верств насе-
лення (жінки (у тому числі й вагітні), діти, 
молодь, особи похилого віку, особи з по-
рушенням здоров’я (або особи з фізични-
ми і розумовими вадами).

2. Досвід Польської Республіки 
і Чеської Республіки у сфері охорони 
здоров’я переконує, що варто здійсни-
ти наступні кроки: А) здійснити типоло-
гізацію на конституційному рівні прав і 
свобод людини громадянина, і виділити 
блок, який стосується права на здоров’я 
людини (або у Конституції, або через при-
йняття окремого акту, наприклад, Осно-
вного Закону про права і свободи люди-
ни і громадянина в Україні, попередньо 
провівши всеукраїнський референдум з 
цього питання); Б) закріпити у Конститу-
ції України обов’язок держави дбати про 
охорону здоров’я людини і громадянина 
із відповідною термінологією; В) внести 
зміни до Закону України «Основи зако-
нодавства України про охорону здоров’я» 
у частині детального визначення понять 
і термінів, які відображають всі аспекти 
права на здоров’я людини; Г) прийня-
ти Закон України «Про децентралізацію 
системи охорони здоров’я в Україні», у 
якому чітко прописати принципові поло-
ження про обов’язкове громадське медич-
не страхування (у перспективі – введення 
спеціального «медичного податку»); ра-
зом з тим, непорушною нормою має бути 
надання безоплатних медичних послуг у 
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державних і комунальних (муніципаль-
них) закладах охорони здоров’я на за-
садах рівності всім громадянам України, 
іноземцям, апатридам чи біпатридам, бі-
женцям, особам, що просять політичного 
притулку, переміщеним особам тощо.

3. Досвід боротьби із поширенням 
інфекційної хвороби коронавірусу у Поль-
ській Республіці і Чеській Республіці може 
бути адаптований органами державної 
влади України. Зокрема, це здійснення 
достатньо жорстких заходів щодо запро-
вадження умов карантину, а також поси-
лення відповідальності за їх порушення. 
Приклад діяльності влади у Чеській Рес-
публіці переконує, що такі превентивні 
заходи, хоч вони і суттєво обмежують пра-
ва громадян, є суворою необхідністю. Але 
вони спрямовані на забезпечення права 
людини на здоров’я, а з іншого боку – до-
зволяють державі у максимально короткі 
строки вийти з економічної кризи і повер-
нутись до нормального життя. 
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АНОТАЦІЯ 
Метою дослідження є виявлення на осно-

ві компаративно-правового аналізу спільних і 
відмінних рис конституційного забезпечення 
права людини на здоров’я в Чеській Республіці 
й Польській Республіці. Основним завданням 
виступає узагальнення досвіду Чехії і Польщі, 
а з його врахуванням – і визначення напрямів 
удосконалення конституційного законодав-
ства України в цій сфері. З’ясовано, що кон-
ституції зазначених держав мають спільні 
риси щодо формулювання конституційних 
засад забезпечення права людини на здоров’я. 
Разом з тим, виявлено, що досвід організації 
системи охорони здоров’я у Польській Респу-
бліці і Чеській Республіці потребує внесення 
змін до конституційно-правових актів Укра-
їни. Виявлено, що такі зміни мають спрямо-
вані на: більш чітке формулювання дефініцій 
основних понять і термінів, які визначають 
право на здоров’я людини, формування децен-
тралізованої системи охорони здоров’я, яка б 
відповідала основним засадам політики ЄС у 
сфері охорони здоров’я. 
Ключові слова: Чеська Республіка, Поль-

ська Республіка, конституція, право людини 
на здоров’я, забезпечення, компаративно-пра-
вовий метод

SUMMARY 
The aim of the study is to identify, on the basis of 

a comparative legal analysis, common and distinctive 
features of the constitutional provision of the human 
right to health in the Czech Republic and the 
Republic of Poland. The main task is to generalize 
the experience of the Czech Republic and Poland, 
and taking into account it - to determine areas for 
improving the constitutional legislation of Ukraine 
in this area. It was found that the constitutions of 
these states have common features in formulating 
the constitutional principles of ensuring the human 
right to health. At the same time, it was found that 
the experience of organizing the health care system 
in the Polish Republic and the Czech Republic 
requires amendments to the constitutional and legal 
acts of Ukraine. It was found that such changes 
are aimed at: clearer defi nitions of basic concepts 
and terms that defi ne the right to human health, 
the formation of a decentralized health care system 
that would meet the basic principles of EU health 
policy. The experience in combating the spread of 
coronavirus infection in the Republic of Poland and 
the Czech Republic may be adapted by the Ukrainian 
authorities. In particular, this is the implementation 
of suffi ciently stringent measures to implement the 
conditions of quarantine, as well as strengthening 
the responsibility for their violation. The example of 
the authorities in the Czech Republic shows that such 
preventive measures, although they signifi cantly 
restrict the rights of citizens, are an urgent need. 
But they are aimed at ensuring the human right to 
health, and on the other hand - allow the state to 
get out of the economic crisis as soon as possible and 
return to normal life.

Keywords: Czech Republic, Polish Republic, 
constitution, human right to health, provision, 
comparative legal method
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ÓÄÎÑÊÎÍÀËÅÍÍß ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÎÃÎ ÍÀÂ×ÀÍÍß 
ÄÅÐÆÀÂÍÈÕ ÑËÓÆÁÎÂÖ²Â

У статті досліджено питання професійної 
підготовки державних службовців в Україні, 
зокрема, запропоновано напрями удосконален-
ня системи їх професійної підготовки. Першо-
основою удосконалення системи підготовки 
державних службовців в Україні є потреби 
державного управління, насамперед, забезпе-
чення відповідності компетентностей, отри-
маних у результаті професійної підготовки в 
закладах вищої освіти, тим компетентнос-
тям, що необхідні для професійної діяльністю 
державних службовців. Доведено необхідність 
удосконалення системи професійної підготов-
ки державних службовців.
Ключові слова: державний службовець, 

професійне навчання, кадри, удосконалення, 
кваліфікація.
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фесійному навчанні є недосконалим, він не 
забезпечує зв’язок між системою підготовки 
і практикою державного управління. Крім 
того, реалізації адміністративної реформи в 
Україні і відповідне реформування системи 
державного управління, євроінтеграційні 
процеси ставлять нові вимоги до підготовки 
кадрів для державної служби.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання професійного навчання та під-
готовки державних службовців досліджува-
ли такі науковці, як: Б. В. Божко, К. Ващен-
ко, Л. М. Горбатюк, А. Пєров, О. І. Сердюк 
та ін. Проте наразі в Україні ще існують про-
блеми у створенні професійної, відкритої, 
ефективної системи навчання та підготовки 
державних службовців, які потребують по-
дальшого дослідження.

Метою статті є дослідження напрямів 
удосконалення професійного навчання дер-
жавних службовців.

Виклад основного матеріалу
Підвищення якості державного управ-

ління й ефективності надання адміністра-
тивних послуг населенню потребує високо-
ефективних і компетентних державних 
службовців. З цією метою необхідно побуду-
вати сучасну систему підготовки, перепідго-
товки і підвищення кваліфікації державних 
службовців з урахуванням сучасного зару-
біжного досвіду. 

Постановка проблеми
Ключовим напрямом кадрового забез-

печення державного управління є забезпе-
чення професійного навчання державних 
службовців з метою формування системи 
високоефективних і компетентних кадрів. 
Професійний розвиток державних службов-
ців дає можливість ефективніше використо-
вувати бюджетні кошти, забезпечити моти-
вацію кадрів і стабільність публічної служби. 
Необхідність удосконалення професій-

ного навчання державних службовців зу-
мовлена тим, що наявна система підготовки, 
перепідготовки й підвищення кваліфікації 
не відповідає сучасним вимогам до якості та 
змісту освітнього процесу, механізм визна-
чення потреб державних службовців у про-
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В Україні необхідність поглиблення й 
удосконалення професійних знань держав-
них службовців закріплено на законодавчо-
му рівні. Зокрема, згідно з п. 5 ст. 48 Закону 
України «Про державну службу», державні 
службовці підвищують рівень професійної 
компетентності протягом усього терміну 
проходження служби, а підвищення квалі-
фікації відбувається не рідше ніж один раз 
на три роки [4, ст. 48].

Підвищення кваліфікації державного 
службовця – це набуття ним нових чи удоско-
налення раніше отриманих компетентностей у 
межах своєї професійної діяльності, що забез-
печує необхідний рівень їх професійної квалі-
фікації для професійної діяльності [3, с. 163].
Сучасна організаційна структура систе-

ми професійного навчання державних служ-
бовців складається з двох рівнів – централь-
ного і регіонального. До центрального рівня 
відноситься: Національна академія держав-

ного управління при Президентові України 
(НАДУ) та Інститут підвищення кваліфіка-
ції керівних кадрів при ній; галузеві заклади 
післядипломної освіти центральних органів 
виконавчої влади. На регіональному рівні 
знаходяться регіональні інститути держав-
ного управління НАДУ (Харків, Львів, Оде-
са, Дніпропетровськ), центри перепідго-
товки і підвищення кваліфікації державних 
службовців та керівників органів місцевого 
самоврядування в областях, м. Києві, про-
фільні заклади вищої освіти (рис. 1).
Процеси, що відбуваються в державному 

управлінні України, нині вимагають прове-
дення постійних змін у системі професійної 
підготовки державних службовців. При удо-
сконаленні системи підготовки державних 
службовців потрібно враховувати мету про-
цесу підготовки, підходи до його реалізації, 
процес реалізації і кінцевий результат. Саме 
необхідність державних службовців відпові-

Рис. 1. Сучасна система професійного навчання державних службовців 
в Україні [7, с. 13]
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дати потребам часу вимагає постійного вдо-
сконалення їх професіоналізму і компетент-
ності [2, с. 73]. Тому потрібно визначити на-
бір необхідних умінь, знань, навичок, яки-
ми мають володіти державні службовці, при 
цьому враховуючи рівень посади, а отже пе-
релік компетенцій державного службовця.
Основною метою професійної підготовки 

державних службовців повинно стати задо-
волення потреби держави в кваліфікованих 
відповідальних державних працівниках, 
мобільних у внутрішньому та зовнішньому 
адміністративному просторі, та стратегічно 
мислячих лідерах, які зможуть упроваджу-
вати демократичні цінності. Основним за-
вданням удосконалення системи професій-
ної підготовки державних службовців є за-
безпечення відповідності компетентностей 
як результатів професійної підготовки ком-
петентностям, затребуваним професійною 
діяльністю державних службовців.
У системі професійної підготовки дер-

жавних службовців є доцільним запрова-
дження першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти для виконання ними функцій 
на нижніх посадах, оскільки це охоплюва-
тиме наявні потреби державних органів 
влади і органів місцевого самоврядування у 
кваліфікованих працівниках з професійною 
освітою. Враховуючи це, фахова підготовка 
бакалаврів для виконання ними функціо-
нальних обов’язків у районних державних 
адміністраціях, територіальних підрозді-
лах центральних органів державної влади 
є актуальною. Але нині в Україні працевла-
штування фахівця з освітньо-кваліфікацій-
ним рівнем «бакалавр» є проблемою, адже в 
українському суспільстві склалася думка, що 
бакалавр – це людина з неповною вищою 
освітою. Тому більшість студентів прагне 
будь-що отримати наступний освітній рі-
вень – магістра. З переходом до посад керів-
ного складу коло функцій державних служ-
бовців та, відповідно, їх компетентностей 
розширюється. Від державних службовців 
вимагаються, крім додаткових (до бакалавр-
ського рівня) функцій (виконавських, техно-
логічних), вміти виконувати стратегічні, ор-
ганізаційно-кадрові і організаційно-контро-
люючі функції. Саме на такі посади необхід-

ним є ступінь магістра в галузі державного 
управління й адміністрування [1, с. 9].
Важливою складовою удосконалення 

державної служби є розширення змісту про-
фесійної підготовки державних службовців 
програмами розвитку лідерства. Характер-
ною ознакою сучасних систем професійної 
підготовки державних службовців є чітка 
її спрямованість на розвиток як управлін-
ських, так і лідерських якостей. Тому в мо-
дернізованій системі професійної підготов-
ки державних службовців актуальним є пи-
тання підготовки їх лідерських якостей.
Разом із формуванням у державних 

службовців лідерських якостей, нормативну 
частину підготовки державних службовців 
необхідно спрямувати на врахування осно-
вних засад системи прогнозних і програм-
них документів України, таких як Угода про 
асоціацію між Україною та ЄС, Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України тощо. 
Удосконалена система професійної підго-
товки державних службовців також повинна 
бути направлена на розкриття основних на-
прямів діяльності центральних органів ви-
конавчої влади, які формують і реалізують 
державну політику.
Потребує удосконалення система просу-

вання державних службовців по кар’єрних 
сходинках. Нині в Україні, на відміну від 
європейських країн, практично відсутня 
організована система кар’єрного зростання 
державних службовців, що є одним із мо-
тивуючих факторів на державній службі. 
Проте залишається тенденція призначен-
ня на важливі посади державної служби, 
осіб, які не мають досвіду роботи на дер-
жавній службі, неспеціалістів, осіб з при-
ватного сектору чи взагалі без стажу роботи 
[1, с. 10]. 
Для удосконалення системи професій-

ної навчання державних службовців після 
отримання профільної середньої чи фахової 
вищої освіти можна скористатися досвідом 
розвинених європейських країн щодо отри-
мання подвійних дипломів. Досвід, набутий 
під час підготовки у розвинених країнах, 
сприятиме наближенню державної служби 
України до міжнародних вимог, її професі-
оналізації і загалом підвищенню конкурен-
тоздатності країни на світовій арені.
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 Подвійний диплом – це диплом, отрима-
ний спільно із закордонними закладами ви-
щої освіти з такого ж напряму підготовки та 
перезарахуванням певних кредитів. Такий 
варіант професійної навчання державних 
службовців вбачається доречним для слуха-
чів, які здобувають ступінь магістра в галузі 
державного управління та адміністрування, 
вступаючи на основі ступеня спеціаліста чи 
магістра в іншій галузі. Наприклад, доречно 
запровадити такі подвійні дипломи: бака-
лавр у певній галузі – бакалавр у галузі дер-
жавного управління й адміністрування для 
вступників на основі профільної середньої 
освіти і магістр у певній галузі – магістр у 
галузі державного управління й адміністру-
вання на основі бакалавра з метою отриман-
ня різносторонньої освіти і можливості по-
дальшої ротації та корисного використання 
кваліфікованих управлінських кадрів. Після 
здобуття освітнього рівня бакалавра за на-
прямом «Публічне управління та адміні-
стрування» він може продовжити підготов-
ку в магістратурі. Після здобуття освітньо-
го рівня магістра у галузі знань «Публічне 
управління та адміністрування» він працев-
лаштовується на посаду державної служ-
би чи продовжує підготовку за програмою 
доктора філософії у цій галузі знань, після 
проходження якої працевлаштовується на 
посади державної служби або до закладів 
вищої освіти чи науково-дослідні інститути. 
Ця схема підготовки державних службовців 
є запорукою їх професійної мобільності, які 
з урахуванням відповідних освітніх рівнів 
(бакалавр, магістр, доктор філософії) мають 
змогу переходити на роботу не лише з одно-
го державного органу влади до іншого, а й 
працювати в інших сферах діяльності. 
Під час проведення професійної під-

готовки державних службовців усіх рівнів 
необхідно їх розподілити за формами під-
готовки. Так, кандидати на посади нижньої 
ланки повинні отримувати професійну під-
готовку (рівень бакалавра, магістра) за ден-
ною чи вечірньою формою. Керівний склад 
державних службовців повинен проходити 
професійну підготовку за заочною чи за-
очно-дистанційною формами навчання, яка 
є зручною для них та передбачає постійне 
отримання й удосконалення нових знань у 

режимі online, не перериваючи на тривалий 
час виконання службових обов’язків. 
Нині також з метою удосконалення про-

фесійної підготовки державних службовців 
необхідно застосовувати дуальну форму здо-
буття освіти, що передбачає поєднання на-
вчання державних службовців у закладах 
освіти з одночасним навчанням на робочих 
місцях в установах, організаціях для набут-
тя певної кваліфікації, на основі договору 
про здійснення навчання за дуальною фор-
мою здобуття освіти. Дуальна форма більш 
доречна на вечірній і заочно-дистанційній 
формі навчання державних службовців.
З метою удосконалення системи про-

фесійного навчання державних службовців 
необхідно використовувати інноваційні під-
ходи до навчального процесу [3]. Одним із 
пріоритетних напрямів може бути запрова-
дження технології змішаного навчання при 
підвищенні кваліфікації за професійними 
програмами, програмами тематичних семі-
нарів і спеціалізованих короткострокових 
навчальних курсів за рахунок поєднання 
традиційного очного навчання й елементів 
дистанційної освіти, що особливої актуаль-
ності набрало на сьогодні в умовах каран-
тинних заходів. 
Використання дистанційного навчання 

потребує створення спеціального навчаль-
ного інформаційного середовища, яке скла-
дається з цифрових інформаційних дже-
рел, електронних бібліотек, аудіо- та відео 
матеріалів, електронних книг і навчальних 
посібників. Учасниками дистанційного на-
вчального процесу є самі слухачі й виклада-
чі, взаємодія яких здійснюється з викорис-
танням сучасних телекомунікаційних засо-
бів (Zoom, Skype тощо). Саме таке інформа-
ційне навчальне середовище дає унікальні 
можливості державним службовцям для 
отримання знань як самостійно, так і під ке-
рівництвом викладачів [3]. До переваг такої 
форми професійного навчання державних 
службовців слід віднести мобільність, без-
перервність, суттєву економію бюджетних 
коштів. 
До основних напрямів удосконалення 

системи професійного навчання державних 
службовців належить реформування НАДУ 
і її регіональних інститутів, яке полягатиме 
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в закріпленні за НАДУ ролі координатора, 
який відповідальний за зв’язки з усіма за-
кладами вищої освіти, що спеціалізуються на 
підготовці й перепідготовці фахівців у сфері 
«Державне управління». Забезпечення ко-
ординації діяльності всіх навчальних закла-
дів, що займаються підготовкою державних 
службовців, дасть можливість узгодити між 
собою та затвердити єдині підходи до ви-
значення змісту їх професійного навчання. 
Адже саме фундаментальна університетська 
підготовка (протягом п’яти повноцінних ро-
ків навчання), володіння новітніми управ-
лінськими технологіями сприяють форму-
ванню нового покоління управлінців інте-
лектуального потенціалу, який покликаний 
забезпечити прогрес нашої країни.
Актуальні програми підготовки дер-

жавних службовців повинні передбачати: 
модульну структуру навчання; індивідуаль-
не консультування в процесі навчання; ви-
користання сучасних активних технологій 
навчання (комп’ютерні симулятори, кейси, 
«мозкові штурми», ділові ігри тощо); ви-
конання групових проєктних робіт з акту-
альних питань державного управління та 
місцевого самоврядування; запрошення як 
викладачів авторитетних практиків держав-
ної та муніципальної служби, менеджерів 
бізнес-структур і підприємств некомерцій-
ного сектору.
На сьогодні на етапі доопрацювання пе-

ребуває Стратегія реформування державно-
го управління на період до 2025 року, якою 
передбачається продовження реформуван-
ня системи професійного навчання держав-
них службовців. Важливим питанням є не-
обхідність володіння державними службов-
цями іноземними мовами. Передбачається 
посилити відкритість системи професійного 
навчання державних службовців за рахунок 
доступу до неї недержавних провайдерів 
освітніх послуг, впровадження дієвих мето-
дів професійного навчання на основі сучас-
них інформаційно-комунікативних техноло-
гій тощо.
Задля прискорення прогресивного 

розвитку системи професійної підготовки 
державних службовців в Україні шляхом 
використання кращих наявних практик, 
гармонійно поєднаних із національними 

традиціями та цінностям, необхідно на дер-
жавному рівні ухвалити та реалізувати Кон-
цепцію модернізації системи професійної 
підготовки державних службовців в Україні 
на 2022-2026 рр., у якій повинні бути ви-
значені стратегічні напрями, механізми та 
строки осучаснення сутнісного наповнення 
системи професійної підготовки державних 
службовців. Концепція має бути спрямова-
на на вирішення проблеми невідповідності 
системи професійної підготовки державних 
службовців потребам держави та сучасним 
запитам суспільства. Невирішення цієї про-
блеми погіршить якість управління на всіх 
рівнях державного управління, сприятиме 
нераціональному використанню видатків 
державного бюджету та «бюрократизації» 
освітнього процесу, демотивуватиме науко-
во-педагогічних працівників у формуванні 
висококваліфікованих фахівців.
Професійна підготовка державних служ-

бовців повинна сприяти оволодінню ними 
професійних компетентностей. Відсутність 
стандартів такої підготовки негативно впли-
ває на всю систему державної служби і ефек-
тивність державного управління. Головну 
роль у цьому процесі повинна відігравати 
НАДС із залученням методичної і наукової 
допомоги НАДУ. Так, в основі професійно-
го стандарту для державних службовців по-
винні бути такі положення: 

 визначені основні напрями діяль-
ності державних службовців за відповідною 
посадою, для кожного кваліфікаційного 
рівня встановлюються відповідні йому на-
йменування посад, рівні професійної осві-
ти, а також вимоги до досвіду роботи, стану 
здоров’я, необхідності сертифікації; 

 визначені основні посадові обов’язки 
(які функції необхідно виконувати, щоб від-
повідати вимогам якості за конкретною про-
фесією, кваліфікаційним рівнем); 

 визначені необхідні уміння та нави-
чки за кожним посадовим обов’язком [5,-
с. 137].
Необхідність професійних стандартів по-

яснюється тим, що, з одного боку, стандарт 
є ресурсом самооцінки державного службов-
ця, з іншого – як інструмент, за допомогою 
якого керівництво може планувати, оціню-
вати діяльність державного органу влади, 
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забезпечувати досягнення встановлених 
цілей, приймати управлінські рішення і ре-
алізовувати професійну складову діяльності 
державних службовців.

Висновки
На сьогодні в умовах реформування дер-

жавної системи управління актуалізується 
питання професійного навчання державних 
службовців і підвищення їх кваліфікації. 
Для забезпечення навчального процесу для 
необхідної кількості державних службовців 
запропоновано використовувати змішану 
форми навчання, тобто поєднання тради-
ційного очного навчання й елементів дис-
танційної освіти з використанням сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Khaliuk A.V. Panfi lova J.M. 
IMPROVEMENT OF PROFESSIONAL 
TRAINING OF CIVIL SERVANT

The article examines the issues of 
professional training of civil servants in 
Ukraine, in particular, suggests ways to 

improve the system of their professional 
training. The primary basis for improving the 
system of training of civil servants in Ukraine is 
the needs of public administration, fi rst of all, 
ensuring compliance of competencies obtained 
as a result of professional training in higher 
education institutions with those competencies 
necessary for professional activities of civil 
servants. The necessity of improving the system 
of professional training of civil servants with a 
clearly defi ned purpose and tasks, functions, 
results is proved; conducting professional 
training of civil servants in Ukraine on the 
basis of the competence approach; revision 
of training programs for civil servants with 
the possible introduction of double diplomas; 
introduction of a dual form of training for 
candidates for the fi rst admission to the civil 
service. Emphasis is also placed on the need to 
standardize the training of civil servants, the 
coherence of these standards: to ensure the link 
between training and professional activities of 
civil servants.

Key words: civil servant, professional 
training, personnel, improvement, 
qualifi cation.
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ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÑÒÀÍÎÂÈÙÅ Æ²ÍÊÈ Â 
ÅÏÎÕÓ ÑÅÐÅÄÍÜÎÂ²××ß: ²ÑÒÎÐ²ÎÃÐÀÔ²×ÍÈÉ 

ÀÍÀË²Ç ÄÆÅÐÅËÜÍÎ¯ ÁÀÇÈ

В статье приводятся текущие итоги 
полученных результатов теоретико-правово-
го анализа историко-правовых и философских 
источников разных периодов, раскрывающих 
социально-правовое положение женщины в 
эпоху Средневековья. С позиций авторства в 
новом осмысленном восприятии показана над-
лежаще упорядоченная система структурных 
элементов исследуемого явления, которым яв-
ляется социально-правовой статус женщины в 
эпоху Средневековья. Осуществлено качествен-
ное и глубинное научное исследование, ори-
гинальная интерпретация обнародованных 
научных подходов, их расширение и обогаще-
ние способствовали выделению необходимого 
объема профессионального научного наследия, 
на основе которого выведено новое видение 
элементного состава социального и правового 
положения женщины в исследуемый период. 
Благодаря аксиологическим подходам к 

изучению особенностей социально-правового 
статуса женщины в средние века обоснова-
но теоретическое и практическое значение 
научного анализа историографии в юриспру-
денции, в том числе формирование мировозз-
ренческой основы научной разработки соци-
ального и правового статуса женщины в эпоху 
Средневековья. Доказано, что этот процесс 
позволяет исследовать предпосылки, содержа-
ние и особенности возникновения и видоизме-
нения историко-правового поля, в котором 
происходило зарождение тех общественных 
правоотношений, которые мы понимаем се-
годня как гендерные. 

 ÆÈÄÎÂÖÅÂÀ Îëåíà Ñåðã³¿âíà - Äåðæàâíèé ïîäàòêîâèé óí³âåðñèòåò, 
àñï³ðàíòêà êàôåäðè òåîðåòèêî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í, ì. ²ðï³íü, Óêðà¿íà,

 ORCID : https://orcid.org/0000-0002-7547-5823
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Осуществленный нами анализ историчес-
кого, философского и юридического наследия 
позволил охарактеризовать закономерности 
развития историко-правовой среды, связанной 
с нормативным регулированием социального и 
правового статуса женщины в эпоху Средневеко-
вья, и, как следствие, обосновать уровень совре-
менной научной разработки предмета научной 
разведки, а также очертить те тенденции и 
потребности научного познания, которые обес-
печивают и обосновывают перспективы даль-
нейшего изучения соответствующего явления в 
целом или отдельных составляющих целостно-
го процесса формирования социального стату-
са человека как инструмента выражения кон-
кретного индивида. 
Изучение историографии предмета иссле-

дования позволило сосредоточить внимание на 
ключевых направлениях научного познания, 
что обусловлено задачами этого научного на-
следия в контексте всеобщей разработки других 
аспектов нормативно регулирования правоот-
ношений в тогдашнем обществе. 
Ключевые слова: социальный статус, ген-

дер, социально-правовая ценность женщины, 
теоцентрический подход, обычаевое право, пра-
вовая среда. 

Постановка проблеми
Станом на цей час залишається безліч не 

достатньо досліджених аспектів, які визна-
чали соціально-правове становище жінки в 
епоху середньовіччя. Проаналізовані з по-
зицій правового регулювання в середньо-
віччі історико-правове середовище і норма-
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тивна база засвідчують про необхідність по-
дальшого дослідження цього історико-пра-
вового феномену.

Стан дослідження проблеми
Здійснений авторський аналіз наукового 

доробку соціально-правового статусу жінки 
в Середні віки показав, що ця проблема-
тика становить значний науковий інтерес. 
Серед науковців, які досліджували цю те-
матику, слід назвати Г. О. Попадинця [1], 
О. А. Мельника [2], С. М. Возняка [3], В. Фо-
міна [4], Н. І. Бордун-Комар [5], М. М. Жов-
тобрюха [6] та інших дослідників. 

Мета і завдання дослідження
Метою статті є авторська розвідка на-

прямку здійснення історико-правового ана-
лізу соціального і правового середовища, 
яким визначався соціально-правовий статус 
жінки в епоху середньовіччя на землях су-
часної України.

Наукова новизна дослідження поля-
гає у виведенні висновків за результатами 
вивчення історико-правових особливостей 
соціального явища – нормативно-право-
вого статусу жінки в епоху Середньовіччя 
на основі авторського теоретико-правового 
аналізу історичних, правових та філософ-
ських джерел різних історичних періодів.

Виклад основного матеріалу
Покладене дослідницьке завдання не-

розривно пов’язане з аналізом наукового 
доробку в царині дослідження соціально-
правової цінності жінки. З метою його ре-
алізації ми проаналізували праці, автори 
яких вивчали історичний розвиток фено-
мену особистісного вирізнення жінки на 
українських землях. Хронологічні рамки 
встановлено досить значні, а саме з ХІ ст. до 
ХVІІІ ст. Саме тому джерельною базою для 
розв’язання цього наукового завдання об-
рано історичні документи, фундаментальні 
дисертаційні дослідження й монографії, а 
також наукові статті, оприлюднені у фахо-
вих виданнях. 
Значний вплив на формування висно-

вків цієї наукової розвідки справили науко-
вий доробок Г. О. Попадинця («Український 

світоглядно-філософський гуманізм як заса-
да розвитку національної правової культу-
ри») [1], О. А. Мельника («Історико-психо-
логічна реконструкція картини світу княжої 
доби (на матеріалі текстів «Правда Руська»)» 
[2], а також історико-правові матеріали, 
викладені у статтях С. М. Возняка «Антро-
поцентризм філософської думки України: 
ретроспективний погляд» [3], В. Фоміна 
«Самовдосконалення як духовна заповідь 
мислителів Київської Русі» [4], Н. І. Бордун-
Комар «Ґенеза ідеї природних прав людини 
в історії філософсько-правової думки Украї-
ни» [5], М. М. Жовтобрюха «Ідеї гуманізму 
в українському праві Київської Русі» [6] та 
інших дослідників. 
Найбільш широким узагальненням 

отриманого знання у результаті наукового 
синтезу цих та багатьох інших відомих робіт 
є висновок про те, що релігійний світогляд 
слугував основою для науково-літературно-
го сегменту суспільного розвитку, створював 
умови для формування й оцінки соціальної 
ролі жінки в період ХІ – першої половини 
ХІV ст. На наш погляд, філософсько-право-
ве розуміння цінності людини, зокрема жін-
ки, базувалося на теоцентричному підході з 
долученими гуманістичними елементами. 
Указані вище автори у своїх наукових 

розвідках переконливо доводять, що філо-
софсько-правовій і релігійній думці тієї епохи 
властиві гуманізм, антропоцентризм, праг-
нення до самовдосконалення й саморозвитку 
особистості. Але з іншого боку наголошуєть-
ся, що соціально-правова цінність людини 
(жінки) в ХІ – першій половині ХІV ст., як і 
в інших державних утвореннях доби Серед-
ньовіччя, сприймалася через призму її участі 
при захисті інтересів держави. Патріотичні 
міркування про велич «землі староукраїн-
ської» йдеться в таких творах доби Київської 
Русі, як «Слові о полку Ігоревім» [7], «Слові 
про погибель Руської землі», що написані 
невідомими авторами [8], а також «Повісті 
временних літ» [9] Нестора, матеріали якої 
засновані на низці стародавніх літописів. Ав-
тори цих праць говорили про те, що вищим 
покликанням вільної особи є служіння інте-
ресам власної держави, захисту її від ворогів 
(«поганих») завдяки використанню свого фі-
зичного й духовного потенціалу.
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Ознайомлення зі змістом указаних вище 
історико-правових текстів, а також із текста-
ми першоджерел (зокрема, «Слово про За-
кон і Благодать» [10] митрополита Іларіона, 
«Послання до Фоми» Климента Смолятича, 
«Притчі про людську душу і тіло» Кирила 
Турівського, «Ізборників» (1073 р., 1076 р.) 
та ін.) дозволяє зробити висновок, що в той 
історичний період чинна філософсько-пра-
вова думка дійсно світоглядно тяжіла до те-
оцентризму і, відповідно, розглядала насам-
перед проблему божественного походжен-
ня людини, а необхідність її самопізнання й 
пошуку сенсу її життя найчастіше зводилася 
до закликів піклуватися про спасіння своєї 
душі, а не накопичення багатств.
Як вбачається з авторського історико-

правового аналізу вказаних вище творів, їх 
автори не лише пропагували панівні в епоху 
середньовіччя теологічно-правові погляди 
на людську сутність і закликали дотриму-
ватися християнських чеснот смиренності 
й терпіння. Вони також покладали собі за 
мету розкрити сенс божественної та люд-
ської історії. 

«Руську правду» обґрунтовано визна-
чають енциклопедією давньоукраїнського 
суспільства, адже вона протягом декількох 
століть повністю регулювала правове, соці-
альне та економічне життя у Київській Русі 
та у князівствах, що постали з неї. Норми 
Короткої Правди були записані, як видаєть-
ся, ще за часів правління Ярослава Мудрого. 
Згодом норми Руської правди були доповне-
ні за часів правління інших київських князів 
– Володимира Мономаха та Мстислава Во-
лодимировича. У цих правових збірках ре-
гулювалися кримінальні, сімейно-побутові й 
інші соціальні відносини. З текстом Руської 
правди та інших правових документів дав-
ньоукраїнської доби можна ознайомитися в 
надрукованій ще в 1952 р. книзі: «Пам’ятки 
права Київської держави Х – ХІІ ст.» [11]. 
Зводи законів та інші нормативно-пра-

вові акти давньоукраїнської держави є пред-
метом активних досліджень багатьох сучас-
них українських учених. Зокрема, вітчизня-
ні дослідники права Київської Русі: І. А. Без-
клубий, І. С. Гриценко й О. О. Шевченко в 
«Історії українського права» [12]; С. В. Кудін 
у дисертаційному дослідженні «Становленні 

і розвиток кримінального права України в Х 
– першій половині ХVІІ ст.» [13]; Я. Падох у 
«Нарисі історії українського карного права» 
[14] та дослідженні «Ідеї гуманности і демо-
кратизму в карному праві Княжої України» 
[15]; М. Колос у роботі «Джерела генезису 
українських кримінально-правових законів: 
до ідеї охорони основних прав і свобод лю-
дини» [16] та інші учені наголошують, що 
воно наділене такими рисами, як гуманізм 
і демократизм, оскільки навіть у системі по-
карань акцентувалася увага на збережені со-
ціальної гідності людини. 
Так, наприклад, С. Блащук, дослідниця 

наукової спадщини Я. Падоха, у статті «Дав-
ньоруське право в науковій спадщині Ярос-
лава Падоха (1920-ті – початок 1950-х рр.), 
наводить цитату з праці Я. Падоха «Ідеї 
гуманности і демократизму в карному пра-
ві Княжої України»: аналіз пам’яток права 
Русі свідчить про його прогресивність у по-
рівнянні з тогочасним західноєвропейським 
правом. Такий висновок ґрунтується на та-
ких положеннях, як ставлення до смертної 
кари та становище жінки в середньовічному 
суспільстві. Але, поряд з тим, також підкрес-
лив, що право Київської Русі мало певні осо-
бливості, які полягали, перш за все, у ство-
ренні норм, що поширювали чи змінювали 
звичаєві традиції. За своєю формою вони 
майже не відрізнялися від звичаїв» [17].
Серед інших соціально-правових цін-

ностей у правовій системі давньоукраїнської 
держави знайшли відображення рівність 
перед законом особисто вільних груп на-
селення, гідний соціально-правовий статус 
жінки. Норми права захищали честь та гід-
ність підданих староукраїнських князів. По-
сягання на них каралося більшим розміром 
штрафу, ніж, наприклад, завдання тілесних 
ушкоджень. 
Характеризуючи норми українського 

звичаєвого права Київської Русі, М. М. Жов-
тобрюх вказує, що багато хто з видатних 
українських дослідників у цьому питанні 
(М. Грушевський, А. Яковлів, Л. Окіншевич, 
М. Чубатий і ін.) звертали увагу на його до-
сить розвинутий і навіть прогресивний (для 
того часу) характер у порівнянні із звичає-
вим правом інших європейських народів і в 
деякій мірі навіть римським правом (напри-
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клад, щодо правового становища жінки) [6, 
с. 152].
Після розпаду і втрати ознак держав-

ності староукраїнськими князівствами біль-
шість населення українських земель підпа-
дають під кабальну владу з боку більш силь-
них сусідніх держав. Так, на першопочатку 
вони увійшли до складу Великого князів-
ства Литовського, а згодом – до Речі Поспо-
литої. Цілком очевидно, що така ситуація не 
могла не справити певний вплив на стан і 
розвиток суспільних правовідносин, у тому 
числі й не відбитися на соціальному стано-
вищі жінки. 
Проведений нами аналіз історичних 

і правових документів, складених з сере-
дини ХІV до першої половини ХVІІ ст., до-
зволяє стверджувати, що розвиток права в 
ті часи мав чітко визначену провідну тен-
денцію. Адже більшість населення давніх 
українських земель належали до непривіле-
йованих верств населення (це були селяни, 
міщани, слуги, холопи тощо) і не мали юри-
дичних привілеїв шляхетського стану. Якщо 
в ХІV – першій половині ХV ст. у суспільно-
політичному й правовому житті українських 
земель ще зберігалися гуманістичні традиції 
давньоукраїнського права, оскільки панува-
ли демократичні норми звичаєвого права й 
Руської правди, то в подальшому, коли вна-
слідок кількох політичних уній більшість 
українських земель увійшли до складу саме 
коронних земель Речі Посполитої, ситуація 
із соціальним захистом населення погірши-
лась. 
Існує значний масив наукових дослі-

джень, присвячених впливу на вітчизняне 
право світоглядно-гуманістичних ідей, що 
поступово поширювалися на наших землях 
в епоху європейського Відродження. Упро-
довж останніх десятиліть скарбниця відомо-
го наукового доробку поповнилась працями 
на цю тематику. У цьому зв’язку необхідно 
відзначити наукові здобутки В. Д. Литви-
нова «Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї 
гуманізму епохи Відродження в україн-
ській філософії XV – початку XVII століть» 
[18], І. З. Майданюка «Проблема волі у фі-
лософській культурі України ІХ – ХVІІІ 
ст.» [19], Х. В. Майкута «Цивільне право на 
українських землях за Литовськими Стату-

тами: історико-правове дослідження» [20], 
Д. І. Любченка «Розвиток кримінального 
права Гетьманщини в другій половині ХVІІ 
– ХVІІІ ст.» [21] та ін. 
Д. І. Любченко, досліджуючи Литов-

ський Статут 1588 р., вказує на те, що по-
силення впливу іноземного права на наших 
землях стало наслідком відсутності в цей час 
української національної держави й соціаль-
ної експансії шляхетського стану [21, с. 129-
130]. 
Ми схиляємося до думки, що історичний 

спадок у формі писаного права відображає 
різні аспекти правового регулювання кон-
кретного типу правовідносин, що не дає 
можливості вивести будь-які категоричні 
судження з того чи іншого питання. Тобто, 
на наше переконання, висновки щодо ко-
ментованих історико-правових явищ, у тому 
числі щодо соціального становища жінки, 
мають сприйматися на межі припустимого 
чи можливого.
На переконання відомого дослідника 

феномену українського гуманізму В. Д. Лит-
винова, розвитку ренесансних ідей на на-
ших землях у ХV – першій половині ХVІІ 
ст. сприяло формування в той час буржуазії 
як окремої соціальної верстви [22]. Міста в 
той час ставали економічно незалежними й 
отримували права політичного самоуправ-
ління на основі магдебурзького права. 
С. М. Возняк [3 1] і Г. О. Попадинець [1, 

с. 15] вказують, що в зазначений період фі-
лософсько-правове розуміння цінності лю-
дини еволюціонувало від середньовічного 
теоцентризму в бік домінування антропо-
центризму, що сприяло формуванню по-
треби в правовому захисті гідності людської 
особи. Вони характеризують такий різновид 
гуманізму, як антропоцентричний індивіду-
алізм. 
Після повстання українського народу під 

проводом Б. Хмельницького настала нова 
доба в розвитку вітчизняного гуманістично-
го права. Серед першоджерел, що дійшли 
до нас від тієї епохи, ми особливу увагу при-
ділили виданим або перевиданим уже в не-
залежній Україні текстам. На особливу ува-
гу заслуговує текст Конституції П. Орлика 
1710 р., яка також має назву «Договорами 
і постановами прав і свобод військових між 
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Ясновельможним Його Милості паном Пи-
липом Орликом, новообраним гетьманом 
Війська Запорізького, і між генеральними 
особами, полковниками й тим же Військом 
Запорізьким з повною згодою з обох сторін» 
[23]. 
У цьому документі гуманістичні ідеї епо-

хи Просвітництва отримали найбільш по-
вне відбиття. У тексті Конституції П. Орли-
ка проголошуються ідеї справедливості, де-
мократизму (зокрема, виборності козацької 
старшини й гетьмана), необхідності відпо-
відальності влади перед людиною, рівності 
станів і соціальної підтримки соціально не-
захищених верств населення. Таким чином, 
цей документ був орієнований на захист 
природних прав людини (на власність, на 
судовий розгляд справи тощо). 
У межах предмета нашого дослідження 

та з метою всебічного висвітлення історіо-
графії з цієї проблематики ми проаналізу-
вали також історико-правові джерела дру-
гої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. Як базові 
для рзоширення поля наукової розвідки, 
серед іншого, ми обрали «Універсали Бог-
дана Хмельницького. 1648 – 1657 рр.» [24], 
першого відомого в історії Кодексу україн-
ського права з назвою «Права, за якими су-
диться малоросійський народ, 1743 р.» [25], 
а також виокремили промову гетьмана-
І. Мазепи від 24.10.1708 р. «Ми стоїмо те-
пер, братіє, між двома проваллями» [26], 
виголошену напередодні розриву з Мо-
сквою. Загалом, ці оригінальні політичні й 
правові тексти відображають волелюбний 
характер українців, їхнє прагнення скину-
ти чужинське ярмо. 
За поточний підсумок викладеного вище 

обираємо судження Д. А. Шевченка, який 
вважає, що історичне минуле правових ін-
ститутів захисту населення – не тільки «ко-
лективна пам’ять» законодавчих і політич-
них доктрин, а й форми, методи, принципи 
роботи з колективами та індивідуумами з 
урахуванням української ментальності. Ор-
ганізація підтримки різних категорій насе-
лення постає як складний процес, що має 
тисячолітню історію становлення і постійно 
еволюціонує в культурно-історичній пер-
спективі [27].

 

Висновки
З огляду на сказане вище доходимо ви-

сновків, що при оцінці соціально-право-
вого статусу жінки в епоху середньовіччя 
необхідно враховувати всі відомі аспекти 
соціального і правового устрою тогочасних 
епох. Унормована писаним правом суспіль-
на ситуація повномірно визначала соціаль-
но-правовий статус жінки як своєрідного 
придатку до чоловічої половини населення, 
якій відводилося місце пів раби, пів люди-
ни чи домашнього знаряддя, наділеного ре-
продуктивною функцією.
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АНОТАЦІЯ 
У статті подаються поточні підсумки здо-

бутих результатів щодо теоретико-правового 
аналізу історико-правових і філософських дже-
рел різних періодів, які розкривають соціально-
правове становище жінки в епоху середньовіччя.
З позицій авторства в новому осмисленому 

сприйнятті показано належно впорядковану 
систему структурних елементів досліджувано-
го явища, яким є соціально-правовий статус 
жінки в епоху середньовіччя. Здійснене якісне і 
глибинне наукове дослідження, оригінальна ін-
терпретація оприлюднених наукових підходів, їх 
розширення і збагачення сприяли виокремленню 
необхідного обсягу фахового наукового доробку, на 
підґрунті якого виведено нове бачення елемент-
ного складу соціального й правового становища 
жінки в досліджуваний період.
Завдяки аксіологічним підходам до вивчен-

ня особливостей соціально-правового статусу 
жінки в середні віки обґрунтовано теоретичне 
і практичне значення наукового аналізу істо-
ріографії в юриспруденції, у тому числі й фор-
мування світоглядної основи наукової розробки 
соціального та правового статусу жінки в епоху 
середньовіччя. Доведено, що цей процес дає змогу 
дослідити передумови, зміст і особливості ви-
никнення і видозмінювання історико-правового 
поля, у якому відбувалося зародження тих сус-
пільних правовідносин, які ми сьогодні розуміє-
мо як гендерні.
Здійснений нами аналіз історичної, фі-

лософської і правничої спадщини надав змогу 
охарактеризувати закономірності розвитку іс-
торико-правового середовища, пов’язаного з нор-
мативним регулюванням соціального й право-
вого статусу жінки в епоху середньовіччя, і, як 
наслідок, обґрунтувати рівень сучасної наукової 
розробки предмета наукової розвідки, а також 
окреслити ті тенденції і потреби наукового пі-
знання, які забезпечують і обґрунтовують пер-
спективи подальшого вивчення відповідного яви-
ща в цілому, чи окремих складових цілісного про-
цесу формування соціального статусу людини як 
інструмента вирізнення конкретного індивіда.
Вивчення історіографії предмета дослі-

дження дало змогу зосередити увагу на ключових 
напрямах наукового пізнання, що зумовлено за-
вданнями цього наукового доробку в контексті 
загального розроблення інших аспектів норма-
тивно регулювання правовідносин у тогочасно-
му суспільстві. 
Ключові слова: соціальний статус, гендер, 

соціально-правова цінність жінки, теоцентрич-
ний підхід, звичаєве право, правове середовище. 

SUMMARY 
The article presents the current results of the 

results obtained during the theoretical and legal 
analysis of historical, legal and philosophical 
sources of different periods, which reveal the 
socio-legal position of women in the Middle Ages. 
From the standpoint of authorship in the new 
meaningful perception shows a properly organized 
system of structural elements of the phenomenon 
under study, which is the socio-legal status of 
women in the Middle Ages. Qualitative and in-
depth scientifi c research, original interpretation 
of published scientifi c approaches, their expansion 
and enrichment contributed to the selection of the 
necessary amount of professional scientifi c work, 
based on which a new vision of the elemental 
composition of social and legal status of women in 
the study period. Thanks to axiological approaches 
to the study of the socio-legal status of women in 
the Middle Ages, the theoretical and practical 
signifi cance of scientifi c analysis of historiography 
in jurisprudence, including the formation of a 
worldview of scientifi c development of social and 
legal status of women in the Middle Ages. It is 
proved that this process makes it possible to explore 
the preconditions, content and features of the 
emergence and modifi cation of the historical and 
legal fi eld in which the emergence of those social 
legal relations that we understand today as gender. 
Our analysis of historical, philosophical and legal 
heritage allowed us to characterize the patterns of 
historical and legal environment associated with 
the regulation of social and legal status of women 
in the Middle Ages, and, consequently, to justify 
the level of modern scientifi c development of 
scientifi c intelligence. outline the trends and needs 
of scientifi c knowledge that provide and justify the 
prospects for further study of the phenomenon as 
a whole, or individual components of the holistic 
process of forming the social status of man as a 
tool to distinguish a particular individual. The 
study of historiography of the subject of scientifi c 
research allowed to focus on key areas of scientifi c 
knowledge, due to the objectives of this scientifi c 
work in the context of the general development 
of other aspects of regulatory relations in 
contemporary society. 

Key words: social status, gender, social and 
legal value of women, theocentric approach, 
customary law, legal environment. 
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ÂÈÁÎÐ×² ÏÐÀÂÀ Â ÓÌÎÂÀÕ ÃËÎÁÀËÜÍÈÕ 
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖ²É

Статья посвящена анализу проблем 
пересмотра избирательных прав челове-
ка в контексте электронного голосования 
в условиях глобализационных трансфор-
маций. Констатировано, что глобаль-
ные процессы преобразуют юридическую 
реальность. Не исключением являются 
права человека, в том числе избиратель-
ные. Электронное голосование сегодня 
является оптимальным способом мини-
мизировать избирательные расходы и по-
ощрить избирателей, особенно младшей 
возрастной группы до голосования. Также 
доказывается, что электронные выборы 
предполагают уменьшение вероятности 
фальсификации выборов на избиратель-
ных участках и обеспечение честности и 
честности избирательного процесса.
Национальная правовая система в 

контексте правового регулирования в сфе-
ре электронных выборов играет ключевую 
роль, поскольку отсутствуют согласован-
ные международные стандарты в этой 
сфере. Региональные европейские акты 
носят нрав мягкого права.
Констатировано, что предваритель-

ным требованием всех криптографиче-
ских схем электронного голосования есть 
уверенность в том, что избиратель спо-
собен выполнять криптографические 
вычисления. На практике для этого не-
обходимо, чтобы орган, проводящий го-
лосование, предоставляет избирателю 
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легкое для использования программное 
обеспечение. Такие технические схемы 
накладывают два существенных ограни-
чения: мобильность голосования ограни-
чена разрешением устройств. Избиратель 
должен пользоваться достаточно мощ-
ным устройством, чтобы выполнить 
криптографические операции и достаточ-
но безопасным, чтобы минимизировать 
угрозу сохранения секретности нарушено; 
медиаопытность избирателя.
Анализ опыта внедрения электронных 

выборов разного уровня указывает на зна-
чительную перспективу такого способа 
использования. Практика этой страны 
указывает на следующие правовые прин-
ципы: кроме электронного голосования, в 
государстве должна быть обеспечена клас-
сическая форма избирательного процесса, 
поэтому электронные выборы всегда пред-
усматривают альтернативные способы 
голосования; легитимация возможности 
избирателя упразднить свой электрон-
ный голос путем голосования в реальном 
фактическом порядке на избирательном 
участке; для преодоления возрастного дис-
сонанса следует ввести медиаграмотность 
электората, особенно для пожилых людей; 
обеспечение возможности достаточного 
темпорального промежутка голосования.
Ключевые слова: электронные выбо-

ры, избиратель, электронное голосование, 
избирательный процесс, Эстония.



41

Æàðîâñüêà ².Ì., Ìàòÿøîâñüêà Ð.Þ. - Âèáîð÷³ ïðàâà â óìîâàõ ãëîáàëüíèõ...

Постановка проблеми
Вибори є унікальним інструментом 

впровадження демократичних процедур 
та легітимізації влади, сприяють можли-
вості взаємодії громадянського суспіль-
ства та публічної влади, знімають напру-
гу в соціально-політичній реальності та 
є необхідним елементом сучасної держа-
ви. Протягом останніх років традиційні 
вибори не задовольняють ні громадян, 
ні політичну владу. Вони не є повністю 
безпечними, оскільки легко атакувати 
голоси. Це також загрожує конфіденцій-
ності та прозорості виборців. Крім того, 
підрахунок голосів займає занадто бага-
то часу. 
В епоху Інтернету електронне голо-

сування поступово змінює традиційне 
паперове голосування перевагами низь-
кої вартості, високої ефективності та ма-
лої кількості помилок. Зберігання даних 
електронної системи голосування в цен-
тральній базі даних викликає такі про-
блеми: дані про голосування недостат-
ньо відкриті та прозорі, їх легко підро-
бити; приватна інформація користувачів 
загрожує витоку; виборці не можуть пе-
ревірити результати голосування. Проте 
з часом за допомогою поєднання техно-
логічних удосконалень та юридично-
ефективних норм вдається подолати ці 
прогалини. Стимули електронного голо-
сування включають, але не обмежують-
ся, зменшенням фальсифікації виборів, 
затримок, зменшенням маніпулюванням 
результатами та інших порушень, вклю-
чаючи фінансові витрати. 
Актуальність питання зумовлена 

глобалізаційними трансформаціями ви-
борчих прав. «Суттєвою правовою про-
блемою нині є відповідність визначених 
цифрових технологій конституційним 
принципам виборчого права у демокра-
тичній, правовій державі, оскільки вони 
несуть як безперечну технологічну та 
організаційну користь, так і дискусійні 
аспекти легітимації виборчого процесу. 
Тому на рівні наукового дослідження 
слід провести аналіз правової природи 
цифрових технологій у виборчому про-
цесі» [1, c.5].

Стан дослідження
Правові проблеми впровадження 

електронного голосування піднімали-
ся науковцями неодноразово. Bulut R., 
Kantarcı A., Keskin S. і Bahtiyar Ş. звер-
тали увагу на перспективи легітимізації 
цієї технології в Туреччині [2], Toapanta 
S., Marriott Saá I., Mendoza F., Gallegos 
L. S.Toapanta, I.Marriott Saá, F.Mendoza, 
L.Gallegos у Латинській Америці [3], 
Krimmer R., Duenas-Cid D., Krivonosova I.-
в Естонії [4]. На національному рівні пи-
тання аналізували О.З Романчук, І.М. Жа-
ровська, Б. Ковальчук [1] та інші. Проте 
питання має стрімкій змінний характер, 
відсутні сталі міжнародні підходи та пра-
вове регулювання, тому існує низка не-
визначених питань, що потребує уточ-
нення та додаткового аналізу.

Метою цієї статті є аналіз проблем 
перегляду виборчих прав людини в кон-
тексті електронного голосування в умо-
вах глобалізаційних трансформацій. 

Виклад основних положень
У світовій доктрині та практиці вже 

практично три десятки років обговорю-
ється питання можливості впроваджен-
ня електронних виборів. Дослідники у 
сфері конституційного права доводять, 
що електронне голосування має ряд по-
зитивних аспектів для використання, 
серед них виділяють наступні: «надання 
можливості виборцям віддати свої голоси 
з іншого місця, крім виборчої дільниці у 
своєму окрузі для голосування; підвищує 
активність голосування виборця, у тому 
числі шляхом отримання додаткових 
каналів для голосування; покращення 
можливості голосування в закордонних 
виборчих округах, розширення доступу 
до процесу голосування для виборців з 
обмеженими можливостями або тих, хто 
має інші труднощі бути фізично присут-
німи на виборчій дільниці та користува-
тися наявними там пристроями; здешев-
лення виборчого процесу та зменшення 
часових витрат; можливість отримання 
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надійних та швидких результатів тощо» 
[5, c.111]. 
У міжнародній та регіональній євро-

пейській практиці відсутнє уніфіковане 
законодавство у сфері електронних ви-
борів. П. 4 Постанови 290 (2009) «Елек-
тронна демократія: можливості та ри-
зики для місцевих органів влади» вказує, 
що немає чітких або загальних моделей, 
які слід прийняти, але важливі уроки з 
її впровадження вже отримані і існують 
чіткі принципи, які слід застосовувати 
[6]
Рада Європи стала першовідкрива-

чем у питаннях врегулювання цифрових 
технологій, які використовують у про-
цесах голосування та підрахунку. Першу 
рекомендацію було ухвалено 2004 року, 
яку згодом замінила Рекомендація CM/
Rec(2017)5 щодо стандартів для електро-
нного голосування. Це єдиний міжна-
родний інструмент, який дає рекомен-
дації щодо втілення принципів європей-
ського виборчого доробку щодо вимог 
до систем електронного голосування. 
Принципи передбачають загальне, рів-
не, вільне, пряме виборче право, таємне 
голосування, організацію виборів через 
регулярні проміжки часу, а також дотри-
мання основних прав, рівнів регулюван-
ня і стабільності виборчого законодав-
ства, процедурних гарантій. Рекоменда-
ція CM/Rec(2017)5 містить 49 стандартів, 
а саме детальні вимоги, які застосовують 
до всіх видів електронного голосування 
та електронного підрахунку [7, c.11]
Позитивна практика існує. Це моти-

вовано досвідом Естонії, яка є першою 
країною, яка на законних підставах ви-
користовувала електронне голосування 
на місцевих виборах через Інтернет у 
2005 році. Ця держава вже одинадцять 
разів використовувала електронні меха-
нізми при місцевих, загальнодержавних 
виборах, а також на виборах до Європей-
ського парламенту. Держави розуміють 
електронне голосування як технологію, 
яка означає можливість голосування за 
допомогою системи дистанційного елек-
тронного голосування. Інтерес до такої 
технології пов’язаний з низькою явкою 

виборців, передбачалося, що електронна 
система заохотить електорат реалізувати 
своє виборче право.
Фахівці запропонували криптогра-

фічну змішану мережу, яка повторює 
властивості змішування та анонімізації 
скриньки для голосування, за аналогом 
паперового голосування. Змішана ме-
режа складається з послідовності змішу-
вання серверів, кожен з яких отримує 
від попереднього сервера збірки голосів, 
які змінюються перед перенесенням на 
наступний сервер. Рівні з шифрування 
голосів (які послідовно видаляють ко-
жен сервер) мають гарантувати, що го-
лосування неможливо відстежити через 
Інтернет мережу. Таким способом про-
понується усунути проблему порушення 
правового принципу анано мності голо-
сування [8]. 
Ще одне питання технічного характе-

ру, що прямо впливає на виборчий про-
цес – авторизація виборця. Фахівці для 
підтвердження особистого голосування 
пропонують скористатися наступною 
структурою. Виборець завершує і шиф-
рує голосування, використовуючи від-
критий ключ, наданий органом голосу-
вання. Потім виборець підписує зашиф-
роване голосування за допомогою іншо-
го особистого секретного ключа. Далі 
голосування передається до валідатора, 
який перевіряє підпис виборця перед 
додаванням свого власного підпису для 
голосування. Валідатор повертає голос 
до виборця, який знімає свій оригіналь-
ний підпис і надсилає через анонімне 
голосування в електронну урну для по-
дальшого підрахунку. 
Вважається, що такий потрійний за-

хист міг би захистити особистий голос 
виборця. Проте, тут таки виникає про-
блема юридичного, а не тільки техніч-
ного характеру. Виборець, голосуючи 
вдома, може піддаватися тиску з боку 
інших членів сім’ї, тому прослідкувати 
реальність саме того, що виборець був 
учасником виборчого процесу, ми не мо-
жемо. Окрім того, порушується ще один 
основоположний принцип виборів – та-
ємність. Таким чином, законодавець не 
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може бути впевнений у тому, що особис-
то виборець реалізував своє право, а не 
інша особа замість нього. 
Подолати цю проблему можливо та-

кож технологічно. Система TIVI вимагає 
зображення обличчя виборця перед го-
лосуванням для перевірки особи вибор-
ця. Це чудова можливість для перевірки 
авторизації. 
Попередньою вимогою всіх крипто-

графічних схем електронного голосу-
вання є впевненість у тому, що виборець 
здатний виконувати криптографічні об-
числення, як правило, з використанням 
нетривіальної математики, як-от лога-
рифми. На п рактиці для цього необхід-
но, щоб орган, який проводить голосу-
вання, надає виборцю легке для вико-
ристання програмне забезпечення. Такі 
технічні схеми накладають два суттєві 
обмеження:

1) мобільність голосування обмеже-
на здатністю пристроїв. Виборець по-
винен користуватися пристроєм, який 
є достатньо потужний, щоб виконувати 
криптографічні операції і достатньо без-
печним, щоб мінімізувати загрозу збере-
ження секретності порушено. 

2) медіаосвідченість виборця, який 
не тільки повинен мати можливість від-
дати свій голос, але й має бути розробле-
ний алгоритм, відповідно до якого вибо-
рець повинен мати можливість перевіри-
ти, що його голос правильно включений 
у підрахунок. Затребуваність перевірки,  
як показує практика Естонії, не є зна-
чною. На виборах до Європарламенту 
у 2019 році загальна частка перевірки 
становила 4,1 %, на парламентських ви-
борах у 2019 р - 5,3%. Незважаючи на 
незначну частку, все ж доступ до такої 
перевірки є необхідним елементом елек-
тронних виборів та забезпечує легітима-
цію такої форми.
Голосування виборця має залишати-

ся таємним. Кожен може знати виборців 
і кандидатів, але тільки виборці можуть 
знати свої голоси. Це означає, що жод-
них історичних даних про вибори ви-
борців не повинно бути збережено. Не 
можна допустити, щоб зов нішні агенти 

дізналися особу конкретного виборця. У 
більшості процесів електронного голосу-
вання облікові дані виборця є зазвичай 
зашифровані, але повної безпеки не іс-
нує [3]. 
Аналіз практики Естонії дає нам мож-

ливість зробити певні висновки. 
По-перше, окрім електронного голо-

сування, в державі має бути забезпече-
на класична форма виборчого процесу. 
Більше того, пріоритет при голосуванні 
слід надавати останній. Тобто на зако-
нодавчому рівні слід передбачити мож-
ливість виборця скасувати свій електро-
нний голос шляхом голосування в реаль-
ному фактичному порядку на виборчій 
дільниці. На парламентських виборах 
у Естонії у 2019 році громадянами було 
проведено 191 заміну, на місцевих вибо-
рах у 2017 році – 163 відповідно [9]. 
По-друге, інтерес до електронної 

форми голосування є непропорційним. 
Молодь та люди середнього віку активні-
ше користуються цим правом, на відміну 
від літніх людей. Наприклад, на виборах 
до Європарламенту у 2019 році більше 33 
тис громадян у віковій групі 35-44 роки 
використали електронне голосування, 
на противагу майже 17 тис. у віці 65-74 
роки [10]. 
По-третє, значний рівень застосу-

вання такого альтернативного способу. 
Так, правом на електронне голосуван-
ня на останніх парламентських виборах 
скористалося 247232 особи з 565045, які 
взяли участь у голосуванні. Отож цей по-
казник становить практично 43%, та зна-
чно зріс з попередніми роками. 
По-четверте, розтяжність можливості 

голосування у часі. В Естонії електронне 
голосування починається в понеділок 
виборчого тижня о 9.00 і закінчується у 
суботу ввечері о 20.00.

Висновок
Глобальні процеси трансформують 

юридичну реальність. Не винятком 
є права людини, в тому числі вибор-
чі. Електронне голосування сьогодні є 
оптимальним способом мінімізувати ви-
борчі витрати та заохотити виборців, 
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особливого молодшої вікової групи до 
голосування. Також науковцями доведе-
но, що електронні вибори передбачають 
зменшення ймовірності фальсифікації 
виборів на виборчих дільницях та забез-
печення чесності та чесності виборчого 
процесу.
Національна правова система в кон-

тексті правового регулювання у сфері 
електронних виборів відіграє ключову 
роль, оскільки відсутні узгоджені між-
народні стандарти у цій сфері. Регіо-
нальні європейські акти носять характер 
м’якого права. 
Аналіз досвіду впровадження елек-

тронних виборів різного рівня вказує 
на значну перспективу такого способу 
для використання. Практика цієї кра-
їни вказує на наступні правові принци-
пи: окрім електронного голосування, в 
державі має бути забезпечена класична 
форма виборчого процесу, тому електро-
нні вибори передбачають завжди аль-
тернативні способи голосування; легіти-
мація можливості виборця скасувати свій 
електронний голос шляхом голосування 
в реальному фактичному порядку на ви-
борчій дільниці; для подолання вікового 
дисонансу слід запровадити медіагра-
мотність електорату, особливо для осіб 
літнього віку; забезпечення можливос-
ті достатнього темпорального проміжку 
для голосування. 
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено аналізу проблем пере-

гляду виборчих прав людини в контексті елек-
тронного голосування в умовах глобалізаційних 
трансформацій. Констатовано, що глобальні 
процеси трансформують юридичну реаль-
ність. Не винятком є права людини, у тому 
числі виборчі. Електронне голосування сьогодні 
є оптимальним способом мінімізувати вибор-
чі витрати та заохотити виборців, особливого 
молодшої вікової групи до голосування. Також 
доводиться, що електронні вибори передбача-
ють зменшення ймовірності фальсифікації 
виборів на виборчих дільницях та забезпечення 
чесності та чесності виборчого процесу.
Національна правова система в контексті 

правового регулювання у сфері електронних ви-
борів відіграє ключову роль, оскільки відсутні 
узгоджені міжнародні стандарти у цій сфері. 
Регіональні європейські акти носять характер 
м’якого права. 
Констатовано, що попередньою вимогою 

всіх криптографічних схем електронного го-
лосування є впевненість у тому, що виборець 
здатний виконувати криптографічні обчис-
лення. На практиці для цього необхідно, щоб 
орган, який проводить голосування, надає ви-
борцю легке для використання програмне забез-
печення. Такі технічні схеми накладають два 
суттєві обмеження: мобільність голосування 
обмежена здатністю пристроїв. Виборець по-
винен користуватися пристроєм, який є до-
статньо потужний, щоб викоувати крипто-
графічні операції і достатньо безпечним, щоб 
мінімізувати загрозу збереження секретності 
порушено; медіаосвіченість виборця.
Аналіз досвіду впровадження електронних 

виборів різного рівня вказує на значну перспек-
тиву такого способу для використання. Прак-
тика цієї країни вказує на наступні правові 
принципи: окрім електронного голосування, в 
державі має бути забезпечена класична фор-
ма виборчого процесу, тому електронні вибори 
передбачають завжди альтернативні способи 
голосування; легітимація можливості вибор-
ця скасувати свій електронний голос шляхом 
голосування в реальному фактичному порядку 
на виборчій дільниці; для подолання вікового 
дисонансу слід запровадити медіаграмотність 
електорату, особливо для осіб літнього віку; за-
безпечення можливості достатнього темпо-
рального проміжку для голосування. 
Ключові слова: електронні вибори, вибо-

рець, електронне голосування, виборчий процес, 
Естонія. 

SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of the 

problems of human rights revision in the context 
of electronic voting in the context of globalization 
transformations. It is stated that global processes 
transform the legal reality. Human rights, 
including electoral rights, are no exception. 
E-voting today is the best way to minimize election 
costs and encourage younger voters, especially 
younger ones. It is also argued that electronic 
elections reduce the likelihood of election fraud in 
polling stations and ensure fairness and fairness 
of the election process.

The national legal system in the context of 
legal regulation in the fi eld of electronic elections 
plays a key role, as there are no harmonized 
international standards in this area. Regional 
European acts are soft law.

It is stated that the prerequisite for all 
cryptographic schemes of electronic voting is 
the confi dence that the voter is able to perform 
cryptographic calculations. In practice, this 
requires that the polling station provide the voter 
with easy-to-use software. Such technical schemes 
impose two signifi cant limitations: the mobility 
of voting is limited by the ability of devices. The 
voter must use a device that is powerful enough to 
forge cryptographic operations and secure enough 
to minimize the threat of breach; voter media 
awareness.

Analysis of the experience of implementing 
electronic elections at different levels indicates a 
signifi cant prospect of such a method for use. The 
practice of this country indicates the following 
legal principles: in addition to electronic voting, 
the state must provide a classic form of electoral 
process, so electronic elections always provide 
alternative ways of voting; legitimization of the 
voter’s ability to cancel his / her electronic vote by 
voting in the actual de facto order at the polling 
station; to overcome age dissonance, the media 
literacy of the electorate should be introduced, 
especially for the elderly; ensuring that there is a 
suffi cient temporal interval for voting.

Key words: electronic elections, voter, electronic 
voting, election process, Estonia.
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ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÊÓËÜÒÓÐÈ 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ ÑÓÑÏ²ËÜÑÒÂÀ Ó ÑÓ×ÀÑÍÈÕ 

ÓÌÎÂÀÕ

В статье исследуется правовая культура 
как сложное общественное и правовое явление. 
Актуальность данной темы заключается в 
том, что украинское общество, каждый от-
дельный гражданин требует немедленного по-
вышения уровня собственной правовой куль-
туры с целью развития в Украине правового 
государства и гражданского общества, разви-
тия законодательной системы и исполнения 
законов всеми гражданами, государственны-
ми органами и должностными лицами. В ра-
боте акцентируется внимание на сложности 
определения понятия «правовая культура». 
Такая ситуация объясняется, в частности, 
тем, что культура - чрезвычайно многопла-
новое явление, которое охватывает все без 
исключения сферы жизни человека и нет 
однозначного подхода к пониманию этого фе-
номена. Также значительная часть статьи 
посвящена особенностям правовой культуры 
отдельных коллективов и социальных групп. 
Авторы обращают внимание на то, что 

высокий уровень правовой культуры общества 
является одним из важных признаков право-
вого государства, который основан, прежде 
всего, на принципах верховенства права и пра-
вового закона, уважения к основным правам и 
свободам человека и гражданина.
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Постановка проблеми
Реалізація нормативного положення, 

зазначеного у статті 1 Конституції України 
про те, що Україна є демократичною, со-
ціальною, правовою державою, можлива 
лише за умови одночасного здійснення по-
літико-правової реформи з формуванням 
правової культури українського суспіль-
ства. 
Правова культура покликана бути ін-

струментом духовного вдосконалення сус-
пільства і, як особливість реалізації право-
вого життя, є проміжною ланкою між пра-
вовою реальністю і правовою поведінкою 
особистості. 
Будучи одним з найважливіших аспек-

тів життя суспільства, правова культура є 
невід’ємною частиною його загальної куль-
тури, яка містить, на думку дослідника-     
В.І. Співака, правові цінності і норми у пра-
вовій сфері суспільного життя [1]. 
В основному при визначенні поняття 

правової культури увага акцентується на 
знанні законодавства, усвідомленні змісту 
і напрямку законодавчого і підзаконного 
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акту, формуванні поваги до них. Однак ми 
вважаємо, що суть правової культури на-
багато глибша: крім верховенства права, в 
суспільстві необхідно забезпечити дотри-
мання принципів справедливості і гума-
нізму, захисту прав і свобод, честі і гідності 
особистості. Її формування можливе лише 
за умови реального дотримання прав і сво-
бод людини та визнання їх найвищою со-
ціальною цінністю, що є доволі актуальним 
питанням на сучасному етапі розвитку на-
шої держави.

Стан дослідження проблеми
У юриспруденції дослідження правової 

культури займають важливе місце, оскільки 
без цього важко розвивати інститути демо-
кратії, сприяти правовому вихованню гро-
мадян. Саме тому вітчизняні правознавці у 
своїх роботах активно висвітлюють різні ас-
пекти правової культури та її взаємозв’язок 
із суміжними поняттями та категоріями. 
Зокрема, можемо відзначити дисертацій-
ні праці таких науковців, як: Ануфрієн-
ко О.А., Ганзенко О.О., Дьомін О.С., Ма-
каренко Л.О., Макеєва О.М. Осика І.В., 
Сербін Р.А., Скуріхін С.М., Співак В.І., Це-
луйко М.Ф. Водночас аналіз публікацій із 
зазначеної проблематики свідчить, що те-
оретико-правові дослідження зосереджені 
на переосмисленні, доповненні підходів до 
розуміння правової культури у світлі остан-
ніх тенденцій розвитку, трансформації та 
глобалізації суспільства. Разом з тим існує 
потреба в обґрунтуванні особливостей пра-
вової культури окремих категорій населен-
ня. 

Мета дослідження – розкрити роль пра-
вової культури як складного соціально-пра-
вового та інтелектуально-психологічного 
явища; визначити місце правової культури 
у контексті прав і свобод людини; окресли-
ти шляхи підвищення компетентно-пра-
вової культури представників органів дер-
жавної влади.

Виклад основних положень
Варто відзначити, що важливим є ви-

значення поняття «правова культура», її 
сутності, структурних елементів. З огляду 

на це, особливе значення має запропоно-
вана дослідником Л. Макаренко дефініція 
правової культури: «Правова культура – 
це система створених діяльністю суб’єктів 
права духовних цінностей, що функціонує 
як форма (спосіб) здійснення прогресивно-
го правового розвитку людини, людства та 
суспільних умов їхньої життєдіяльності [2; 
с.9]. Слід зазначити, що правове значення 
правової культури у запропонованій редак-
ції стало актуальним тільки останнім часом.
Якщо ж звернутися до історичного під-

ґрунтя, то можемо сказати, що правова 
культура Київської Русі розвивалася через 
сприйняття ідей провіденціалізму, тобто 
поглядів, прихильники яких пояснювали 
хід історичних подій не своїми внутрішніми 
законами, а волею провидіння (божества). 
Спочатку вони були доступні тільки вузь-
кому колу людей із широким світоглядом. 
Однак з часом християнське вчення поча-
ло проникати в глибини суспільного життя, 
змінюючи ціннісні орієнтації. Подією в іс-
торії давньоруської правової культури став 
розвиток розуміння поняття «право». Вели-
ке значення для розуміння сутності права 
відіграло усвідомлення змісту поняття «за-
кон», як воно розвивалося в давньоруський 
період [3; с.115]. 
Уперше вивчення християнського впли-

ву на закон було проведено в «Слові про за-
кон і благодать», написаному в XI столітті 
київським митрополитом Іларіоном, у яко-
му зазначено, що закон повинен сприяти 
розумінню істини і благодаті. У «Слові» Іла-
ріона розвивається ідея рівності не тільки 
окремих осіб, а й народів.
Головним фактором, що вплинув на 

культурно-правову атмосферу Київської 
Русі, є християнство з ідеєю вищої сили 
божественного начала над людським, духо-
вного над матеріальним. 
Від племінного суспільства до теперіш-

нього часу відбувається процес гуманізації 
права, формуються демократичні правові 
форми суспільного існування, ускладнюєть-
ся зміст правової культури як соціального 
явища. Історія знає суспільства з різними 
політичними режимами, і в кожному з них 
виявляються особливості тієї чи іншої пра-
вової культури, рівень її розвитку. Таким 
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чином, правова культура авторитарної дер-
жави зводиться в основному до її політич-
них особливостей, до зміни її сутності зміс-
том правової культури, яка характеризуєть-
ся відмежуванням громадян від державної 
влади, законотворчого процесу, правовим 
нігілізмом, апатією до проблем суспільного 
характеру, показовою одностайністю у при-
йнятті політичних рішень тощо [4; c. 202].
Після французької буржуазної револю-

ції розуміння правової культури різко змі-
нилося: з’явилося усвідомлення важливос-
ті активної участі громадян у державних 
справах, її стали сприймати як фактор, що 
впливає на підвищення авторитету законо-
давчого регулювання, правосуддя, поваги 
до гарантій прав і свобод людини. 
У радянській юридичній науці це явище 

почали вивчати в 60-х роках. Основними 
методологічними положеннями в роботах 
того часу були: по-перше, розуміння права 
лише як правового закону, акту політично-
го волевиявлення, закріплення волі панів-
ного класу, а по-друге, обмеження аналізу 
характеру правовідносин лише їх норма-
тивним аспектом [5; c.178-179]. 
Однак ми вважаємо, що правова культу-

ра не може бути обмежена тільки знанням 
законів. Ціннісні орієнтири та ідеали ство-
рюють необхідний стандарт, який встанов-
лює її рівень у суспільстві.
Слід зазначити, що теорія правової куль-

тури в системі радянської загальної теорії 
держави і права базувалася на ідеях, роз-
роблених представниками філософії, соціо-
логії, соціальної психології, юриспруденції. 
У Радянському Союзі почала формуватися 
незалежна наукова школа правознавців-
культурологів, які займалися вивченням 
проблем правової культури. 
Правова культура - це засіб урегулюван-

ня суспільних відносин, заснованих на за-
конах, формах взаємодії їх учасників. Про-
явом ставлення особистості і суспільства до 
права і законності є правова свідомість як 
частина правової культури. Правова свідо-
мість формується під впливом об’єктивних 
і суб’єктивних факторів суспільного розви-
тку. На неї впливають не тільки історич-
ні та соціальні чинники, а й геополітична 
ситуація в державі та духовна атмосфера 

суспільства. Якщо правова система функці-
онує в умовах законності, свободи, соціаль-
ної справедливості, поваги до закону, то це 
сприяє зростанню правової свідомості всіх 
суб’єктів [6].
Правова культура виконує ряду функ-

цій, які можна розділити на дві групи:
1. Регуляторна функція правової куль-

тури розвиває ціннісні та нормативні орі-
єнтації у регулюванні правової поведінки, 
спрямована на встановлення та зміцнення 
необхідного суспільного порядку. 

2. Функція відображення правової куль-
тури висвітлює правову реальність і вклю-
чає в себе когнітивний, комунікативний та 
прогностичний компоненти.
У зв’язку зі збільшенням кількості пра-

вопорушень особливе значення має пре-
вентивна та освітня функція правової куль-
тури.
Ці функції спрямовані на відображен-

ня внутрішнього духовного стану людини і 
суспільства, характеризують міру їх адапта-
ції до вимог природного права, визначають 
правове життя і прогнозують його розви-
ток.
Культурно-правовий рівень держави 

залежить від стану її складових елементів: 
правової культури особистості і суспільства.
Дослідник Є. Підлісний визначає пра-

вову культуру особистості як усвідомлення і 
прийняття норм права, як бездоганну пра-
вову поведінку, детерміновану не тільки зо-
внішніми механізмами правового регулю-
вання, а й внутрішніми етичними мотива-
ми, духовними установками. При цьому він 
наголошує на взаємозв’язку понять «право-
ва культура особистості» та «правова куль-
тура суспільства», але зауважує, що їх зміст 
трактується по-різному. Учений вважає, що 
правова культура суспільства представлена 
перш за все Конституцією країни, правови-
ми нормами, що діють на території держа-
ви, правовою мораллю самого суспільства 
[7; c.244]. 
Розглядаючи правову культуру особис-

тості, необхідно також виділити її наступні 
елементи:

- знання, розуміння, вміння тлумачити 
право з точки зору справедливості як соці-
ального регулятора;
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- усвідомлення права як соціальної цін-
ності;

- повага до права, заснована на особис-
тому переконанні в його ефективності;

- здатність особистості не тільки знати, 
але і використовувати юридичні знання на 
практиці;

- розуміння необхідності протидії пра-
вопорушенням. 
Ставлення людей до права є найважли-

вішим показником правової культури, який 
також включає в себе уявлення про політи-
ку, закони, правосуддя. У цілому правова 
культура особистості повинна сприйматися 
в єдності і сукупності перерахованих вище 
факторів. 
Правова культура відображає юридич-

не буття особистості у сфері права, є засо-
бом регулювання суспільних відносин на 
основі законів. Саме закони є регулятором 
відносин між суб’єктами. Структурними 
елементами правової культури є такі скла-
дові правової реальності, як правова свідо-
мість, правовідносини, правомірна поведін-
ка громадян, правопорядок. Саме по собі 
усвідомлення індивідом його прав і свобод, 
обов’язків та відповідальності ще не формує 
ставлення до правового життя суспільства. 
У цьому аспекті І. Осика зазначила, що пра-
вова культура особистості означає не тіль-
ки знання і розуміння права, а й судження 
про нього як соціальну цінність і реалізацію 
правових норм [6].
Основні напрямки формування право-

вої культури особистості можемо визначити 
наступним чином: 1) правовий захист по-
зитивних факторів правовиховного впливу. 
Це право на самозахист, правовий захист 
сім’ї, материнства та дитинства, правову 
освіту учнів як необхідну ланку у форму-
ванні правової культури громадян країни;-
2) протидія негативним чинникам, що 
впливають на формування правової культу-
ри. Це боротьба з корупцією, безробіттям; 
3) цілеспрямоване формування позитивних 
правових установок. Формування націо-
нальної єдності, повага до співгромадян.
Як справедливо зазначив професор-

О.В. Петришин, правова культура суспіль-
ства відображає рівень розвитку правової 
свідомості в суспільстві, систему права і 

законодавства, юридичну практику і юри-
дичну науку. Вона охоплює сукупність усіх 
правових цінностей, створених людьми в 
правовій сфері. Високий рівень правової 
культури суспільства є однією з найважли-
віших особливостей верховенства права, 
яка ґрунтується, перш за все, на принципах 
верховенства права і правового закону, по-
ваги до основних прав і свобод особистості і 
громадянина [8; c.247]. 
Культурно-правовий рівень суспільства 

також визначається впровадженням у за-
конодавство досягнень юридичної науки, 
ступенем використання юридичної техніки 
в суспільних відносинах. 
У процесі вивчення забезпечення пра-

вової культури в українському суспільстві 
необхідно вказати на фактори, які позитив-
но впливають на її формування:

1) процес правотворчості, право реалі-
зації і правозастосування; 

2) стан законності в суспільстві;
3) адаптація українського законодавства 

до міжнародних норм та світових стандар-
тів прав людини;

4) глибоке усвідомлення кожною осо-
бою поваги до права [9; c.156-157].
Ставлення до права залежить від рівня 

правової культури, що проявляється в діях, 
які свідчать про знання правових норм. Рі-
вень цих знань залежить від рівня розвитку 
та досконалості системи нормативно-право-
вих актів, які відображають усю соціально-
правову ситуацію держави [10; c.127]. На 
підставі цих нормативно-правових актів 
можна судити про рівень розвитку правової 
культури всього суспільства, оскільки пра-
вові акти відображають панівну атмосферу 
в державі.
Особливу роль у формуванні цього пра-

вового явища відіграє професійна правова 
культура [11; c.6], притаманна фахівцям у 
галузі права, які в результаті свого соціаль-
ного статусу та конкретної діяльності без-
посередньо стикаються з використанням та 
застосуванням права.
Зокрема, В. Настюк, вивчивши особли-

вості правової культури працівника мит-
ної служби, зазначила, що вона «допомагає 
краще зрозуміти суть правової реформи, 
ознайомитися з основними методами мит-
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но-правового регулювання та особливостя-
ми розвитку митної системи України та за-
рубіжних країн. Крім того, наукову основу 
визначення ролі правової культури у фор-
муванні професіоналізму митника слід роз-
глядати в юридичній науці як окрему кате-
горію – невід’ємну частину загальної теорії 
митного права, яка є основою для вико-
ристання відповідних положень у процесі 
підготовки та навчання для митної служби 
України фахівців з юридичною освітою та 
розвиненим творчим мисленням [12; c.101]. 
Правова культура відіграє провідну 

роль у формуванні нової моделі відносин 
громадянина і держави, населення з пра-
воохоронними органами і завдяки цьому 
створюється нова правова ідеологія пра-
воохоронних органів, спрямована на по-
ліпшення іміджу поліцейських, обмеження 
ролі примусу і підвищення лояльності у від-
носинах з населенням, підвищення їх вза-
ємної довіри [13; с.14].
Слід зазначити, що побудова правової, 

соціальної держави можлива лише за на-
явності високого рівня правової культури 
кожної посадової особи і державного служ-
бовця, а особливо - професійних юристів. 
Вона глибоко пов’язана із загальною куль-
турою, мораллю, способом життя, звичая-
ми людей; від неї багато в чому залежить 
ефективність законів і практична діяль-
ність всіх правоохоронних органів. Тіль-
ки якщо громадяни усвідомлюватимуть 
приналежність до юридичного процесу в 
державі, при їх активній участі в правово-
му житті, здатності самостійно аналізувати 
чинне законодавство, відзначаючи його 
сильні і слабкі сторони, рівень правової 
культури суспільства досягне найвищого 
рівня розвитку.
Також дослідниками звертається осо-

блива увага на правову культуру журналіс-
тів. Це обумовлено тим, що, з одного боку, 
їхня професійна діяльність регламентована 
системою нормативно-правових актів, нор-
ми яких журналістам потрібно дотримува-
тися, а з іншого боку - вони самі є суб’єктами 
формування правової культури суспільства 
через: утвердження правових і демокра-
тичних цінностей у суспільстві; об’єктивне 
інформування про діяльність законодавчої, 

судової та виконавчої влади; формування 
громадської думки та громадської позиції 
особи [14; с.13].

Висновки
Проблема розбудови громадянського 

суспільства, демократичної держави, засно-
ваної на верховенстві права, безпосередньо 
пов’язана з розвитком правової культури, 
яка є соціальною гарантією верховенства 
права в суспільстві. 
Правова культура повинна розгляда-

тися в двох основних і взаємопов’язаних 
аспектах: по відношенню до суспільства у 
цілому і особистості, зокрема. Між ними іс-
нують зв’язки, єдність, взаємозалежність і 
взаємодія. 
Це структурне явище відображає якіс-

ний стан правового життя суспільства і 
включає в себе наступні складові:

- досягнутий рівень вдосконалення нор-
мативно-правових актів, правової та право-
застосовчої діяльності;

- ступінь свободи поведінки особистості;
- взаємна відповідальність держави і 

особистості.
Рівень розвитку правової культури по-

зитивно впливає на соціальний розвиток 
і підтримку умов функціонування суспіль-
ства.
Незважаючи на позитивні тенденції в 

політичній діяльності громадян України, 
інтерес до демократичних перетворень, ви-
знання верховенства гуманістичних ціннос-
тей права, відзначимо, що, на жаль, рівень 
правової культури українського народу за-
лишається незадовільним і не відповідає 
сучасним демократичним вимогам.
Для підвищення правової культури 

українського суспільства необхідно спряму-
вати державну політику на захист інтересів 
особистості, забезпечити добробут грома-
дян, дотримуватися та гарантувати верхо-
венство права всіма державними органа-
ми та їх посадовими особами, посилювати 
юридичну відповідальність за порушення 
прав і свобод громадян, розвивати судову 
систему, підвищувати загальну мораль гро-
мадян, громадянам навчитися активно за-
хищати свої права. 
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Serdyuk. O.O., 
Avsyeyevych V.P., 

Pylypenko YE.M. 
FORMATION OF LEGAL CULTURE 

OF UKRAINIAN SOCIETY IN MODERN 
CONDITIONS

The paper studies legal culture as a com-
plex social and legal phenomenon. The rel-
evance of this topic is that Ukrainian society, 
each individual citizen requires an immediate 
increase of their own legal culture in order 
to develop the legal state and civil society in 
Ukraine, development of the legislative system 
and law enforcement by all citizens, govern-
ment bodies and offi cials. The paper focuses 
on the complexity of defi ning the concept of 
“legal culture”. Such a situation is explained, 
in particular, by the fact that culture is an ex-
tremely multifaceted phenomenon that covers 
all areas of human life without exception and 
there is no unambiguous approach to this phe-
nomenon understanding. 

The authors determine the main direc-
tions of formation of legal culture of the per-
sonality: 1. legal protection of positive factors 
of legal educational infl uence. This is the right 
to self-defense, legal protection of the family, 
motherhood and childhood, legal education 
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of students as a necessary link in shaping the 
legal culture of citizens; 2. counteraction to 
negative factors infl uencing the formation of 
legal culture. This is the fi ght against corrup-
tion, unemployment; 3. targeted formation of 
positive legal attitudes. Formation of national 
unity, respect for compatriots. Also, much of 
the article is devoted to the peculiarities of the 
legal culture of individual groups and social 
groups. 

The authors pay attention to the fact 
that the high level of legal culture of society 
is one of the important features of the legal 
state, which is based primarily on the rule of 
law foundations and on the fair law, respect 
for fundamental human and civil rights and 
freedoms. They note that legal culture as a so-
cial phenomenon, the process of its formation, 
functioning and development is a signifi cant 
prerequisite for the formation of the legal state 
and civil society in Ukraine; legal culture is the 
basis for the reproduction of legal experience 
in society, the development of intellectual, 
spiritual potential of the people, the establish-
ment of a holistic system of worldviews values 
and orientations, especially the modern legal 
worldview, constructive legal ideals. 

Key words: legal culture, legal culture of 
society, legal culture of personality, profession-
al legal culture.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджується правова культура 

як складне суспільне та правове явище. Акту-
альність цієї теми полягає в тому, що укра-
їнське суспільство, кожен окремий громадя-
нин вимагають негайного підвищення рівня 
власної правової культури з метою розвитку 
в Україні правової держави та громадянсько-
го суспільства, розвитку законодавчої системи 
та виконання законів усіма громадянами, дер-
жавними органами та посадовими особами. У 
роботі акцентується увага на складності ви-
значення поняття «правова культура». Така 
ситуація пояснюється, зокрема, тим, що 
культура –   надзвичайно багатопланове яви-
ще, яке охоплює всі без винятку сфери життя 
людини та немає однозначного підходу до розу-
міння цього феномену. Також значна части-
на статті присвячена особливостям правової 
культури окремих колективів та соціальних 
груп.
Автори звертають увагу на те, що висо-

кий рівень правової культури суспільства є од-
нією з важливих ознак правової держави, яка 
заснована насамперед на засадах верховенства 
права та правового закону, поваги до основних 
прав і свобод людини та громадянина.
Ключові слова: правова культура, правова 

культура суспільства, правова культура осо-
бистості, професійна правова культура.
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ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ËÞÄÈÍÎÖÅÍÒÐÈÇÌÓ ßÊ ÑÊËÀÄÎÂÀ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 

ÑÈÑÒÅÌÈ ÎÑÂ²ÒÈ Â ÓÊÐÀ¯Í² 

Статья посвящена роли человекоцентриз-
ма в административно-правовом обеспечении 
системы образования в Украине. Авторы ак-
центируют внимание на распространении 
человекоцентризма как ведущей идеи совре-
менной доктрины административного права.
В исследовании учтены взгляды 

отечественных  исследователей на предпосылки 
возникновения человекоцентризма, причины 
его распространения и роль в становлении 
Украины как современного демократическо-
го, правового государства. Выдвинуто предпо-
ложение, что движущей силой возникновения 
и распространения идей человекоцентризма 
в административном праве можно считать 
общественный запрос на изменение подходов 
к пониманию естественных прав человека, 
места человека в мире в целом и во взаимодей-
ствии с государством в частности.
По мнению ряда исследователей, при 

формировании современной государственной 
политики в сфере образования, необходи-
мо учитывать множество факторов, среди 
которых особого внимания заслуживают че-
ловекоцентризм, качество и доступность об-
разования, эффективность, системность, 
научная обоснованность и международная 
согласованность. А учитывая провозглашение 
Конституцией Украины человека высшей со-
циальной ценностью, именно принцип верхо-
венства права диктует приоритет человеко-
центристского подхода.
Подчеркивается, что непрерывное ре-

формирование системы образования, 
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ориентированное на внедрение человеко-
центристского подхода, на практике сталки-
вается со значительными трудностями как 
объективного, так и субъективного характера. 
Однако некоторые кризисы, такие как меры 
по противодействию пандемии COVID-19, 
способствуют распространению современных 
образовательных технологий (дистанционно-
го обучения, за счет использование программ 
Google Meet, Viber, Zoom), которые не только 
открывают возможность для использова-
ния новых образовательных инструментов 
(работы с гиперссылками, виртуальной и до-
полненной реальностью), но и фокусируют 
внимание преподавателя на каждом ученике, 
позволяя оптимизировать индивидуальный 
подход.
Ключевые слова: человекоцентризм, права 

человека, административно-правовое обеспе-
чение, система образования, реформа образо-
вания, дистанционное обучение, Google Meet, 
Viber, Zoom.

Постановка проблеми 
у загальному вигляді

Впровадження численних реформ, орі-
єнтованих на побудову в Україні демокра-
тичної, правової, соціальної держави євро-
пейського зразка, вимагає заміщення по-
глядів, притаманних пострадянському сус-
пільству на такі, які притаманні громадянам 
найбільш розвинених країн, і зокрема – пе-
регляду ставлення до людини з боку держа-
ви. Цей процес, що отримав назву «концеп-
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ції людиноцентризму», дедалі більше прояв-
ляє себе у всіх сферах вітчизняного суспіль-
ного життя, у тому числі – у системі освіти. 
Важливість дослідження ролі людино-

центризму в адміністративно-правовому за-
безпеченні системи освіти у нашій державі, 
загострюється з огляду на поширення серед 
науковців, політиків та державних службов-
ців тенденції до бодай декларативного про-
голошення ролі людини, як найвищої соці-
альної цінності. Уже не перший рік про цю 
проблему ведуть мову провідні фахівці у га-
лузі права, педагогіки, психології. Як нещо-
давно було зазначено у Національній допо-
віді про стан і перспективи розвитку освіти 
в Україні (до 30-річчя незалежності Украї-
ни), «цивілізаційні зміни, інноваційний тип 
прогресу, його прискорення поставили на 
порядок денний проблеми людиноцентриз-
му в освіті, безперервної освіти впродовж 
життя, зокрема актуалізували ранню дитячу 
освіту та освіту дорослих, посилення науко-
вого і методичного супроводу освітньої сфе-
ри» [1].
Усе це обумовлює надзвичайно високу 

актуальність дослідження концептуальних 
засад людиноцентризму як складової адмі-
ністративно-правового забезпечення систе-
ми освіти в Україні

Стан опрацювання проблематики 
у вітчизняній науці 

Основоположні засади адміністратив-
но-правового забезпечення системи освіти 
України розглядали численні вітчизняні та 
зарубіжні науковці, зокрема: В. Астахова, 
Н. Губерська, Л. Горбунова, А. Дем’янчук, 
І. Каленюк, В. Куценко, Є. Краснякова, 
Н. Коломоєць, Г. Касьянов, С. Мандри-
ка, Т. Мінка, А. Пашковська, О. Петрик, 
М. Степко, В. Філіппова, Н. Шумар, Р. Що-
кін, О. Яра та інші. Не лишалися осторонь 
цієї проблематики і автори статті [2].
Певну увагу вчених-адміністративістів 

привертала і проблематика становлення 
людиноцентризму в Україні. Їй присвячува-
ли свої дослідження В. Авер’янов, О. Глад-
ка, І. Голосніченко, В. Колпаков, І. Компа-
нієць, О. Миколенко, Р. Мельник, Н. Ниж-
ник, Л. Пашко. 

Однак, у ході реформування вітчизняної 
системи освіти дедалі гостріше постає про-
блематика людиноцентризму в освітній сфе-
рі, зокрема – його відображення у нормах 
чинного регуляторного законодавства. 
Метою статті виступає аналіз наявних у 

вітчизняній науці поглядів щодо ролі люди-
ноцентризму у сфері освіти в Україні, крізь 
призму її адміністративно-правового забез-
печення.

Основний зміст дослідження
Глобальні політико-економічні процеси 

другої половини ХХ століття обумовили ряд 
тенденцій, що знайшли своє відображення 
у вигляді своєрідної культурної революції, 
яка прокотилася світом. Поширення толе-
рантності, скорочення расової та гендерної 
сегрегації, очікування (а зрештою, і вимога) 
якщо не тотальної рівності, то бодай дотри-
мання базових прав для всіх, призвели до 
масового світоглядного перелому, порівню-
ваного хіба що з процесами епохи Відро-
дження. Але якщо поширення гуманізму в 
XIV-XVI століттях обумовлювало поступо-
вий відхід від домінування церкви, то в кін-
ці ХХ століття мова йшла про відхід від до-
мінування держави. Процес зниження ролі 
держави у житті суспільства та зростання 
ролі окремої людини особливо гостро від-
чувався на теренах колишнього СРСР, де 
з’явилася плеяда молодих країн, більшість із 
яких проголосили курс на розбудову демо-
кратичних інститутів, перехід до ринкової 
економіки та становлення громадянського 
суспільства. 
Як доволі влучно зазначає з цього при-

воду Р. Щокін, утвердження «людиноцен-
тристської» моделі обумовило сприйняття 
того, що держава має забезпечувати, обслу-
говувати суспільство і значно менше ним 
«управляти», ніж це вважалося раніше, а 
паралельний розвиток адміністративно-
правової теорії призвів до якісного пере-
гляду предмета і метода галузі і, як наслідок 
– поступового відступу від її управлінсько-
го розуміння. [3, с. 103]. Відомий апологет 
людиноцентризму в Україні В. Авер’янов 
ще у 2003 р. зазначав, що управлінське 
трактування адміністративного права є по-
милковим, адже більшість предмета галузі 
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не управлінська: застосування адміністра-
тивного примусу, розгляд скарг, розгляд 
індивідуальних адміністративних справ та 
прийняття індивідуальних актів, надан-
ня адміністративних послуг, прийняття 
зобов’язувальних рішень щодо приватних 
осіб [4, с. 8–9]. Натомість ідеологія людино-
центризму, або «людиноорієнтована» ідео-
логія, є такою, відповідно до якої держава 
має «слугувати» інтересам громадян, тобто 
діяти заради і в ім’я приватних осіб шля-
хом всебічного забезпечення пріоритету 
їхніх прав, свобод та інтересів у публічній 
сфері [5]. Відтак, рушієм виникнення та по-
ширення ідей людиноцентризму в адміні-
стративному праві можна вважати суспіль-
ний попит на зміну підходів до розуміння 
природних прав людини, місця людини у 
світі в цілому і у взаємодії з державою зо-
крема. Цілком очікувано, це знайшло своє 
відображення в усіх ключових сферах сус-
пільних відносин, у тому числі – в освіті.
Не дивно, що більшість дослідників сьо-

годні сходиться в думці, що при формуванні 
сучасної державної політики в галузі осві-
ти необхідно враховувати багато чинників, 
сере яких особливої уваги заслуговують лю-
диноцентризм, забезпечення якості та до-
ступності освіти, ефективність, системність, 
послідовність, наукова обґрунтованість, 
міжнародна узгодженість. 
Аналізуючи роль концепції людиноцен-

тризму в сучасній доктрині адміністратив-
ного права Р. Мельник зауважує: «замало 
буде сказати, що людиноцентризм змушує 
державу «слугувати» інтересам громадян, 
адже таке служіння може здійснюватися у 
формах, які не задовольнятимуть приват-
них осіб. З другого боку, «служіння» може 
існувати лише на теоретичному рівні, що 
також є недопустимим. З огляду на це лю-
диноцентризм — це не лише вимога, звер-
нута до держави, «служити» особистості, а й 
безумовний обов’язок країни реалізовувати 
це завдання у терміни та спосіб, які визна-
чені Конституцією та законами України» [6, 
с. 158-159]. І дійсно, наразі адміністратив-
но-правове забезпечення системи освіти, 
як і адміністративно-правове забезпечен-
ня інших галузей, характеризується рядом 
принципів, які заслуговують окремого роз-

гляду. При цьому, принципи верховенства 
права, забезпечення прав та свобод людини 
й громадянина, є не просто європейськими 
орієнтирами для України, але й ключовими 
конституційними засадами (серед іншого, 
вони знаходять своє відображення у ст. 3, 8, 
21-63 Конституції України [7]). 
Відтак, саме принцип верховенства пра-

ва диктує пріоритетність людиноцентрист-
ського підходу. І в цьому контексті ми цілком 
підтримуємо позицію О. Ярої, яка на при-
кладі вищої освіти доводить, що невід’ємним 
чинником студентоцентристської теорії має 
стати визнання і повне панування у відно-
синах між студентом і суб’єктами публічної 
адміністрації принципу верховенства права, 
а між суб’єктами владних повноважень і сту-
дентами – законності [8, с. 92]. У цілому ж 
дослідниця чимало уваги присвятила саме 
«студентоцентризму», екстраполюючи кон-
цепцію людиноцентризму на сферу вищої 
освіти, ключовою особою в якій є студент. 
На її переконання, «студентоцентристська 
сутність адміністративно-правового забез-
печення вищої юридичної освіти в Україні 
полягає в тому, що: у нормах адміністратив-
ного права мають розвиватися положення 
природного права та Конституції України, 
щодо первинності прав, інтересів та по-
треб студента перед іншими учасниками 
освітнього процесу та суб’єктами публічної 
адміністрації; утвердження на рівні законів 
адміністративно-процедурних норм, які б 
установлювали процедури відносин між сту-
дентами, науково-педагогічними працівни-
ками, іншими учасниками освітнього про-
цесу та суб’єктами владних повноважень» 
[8, с. 92, 102]. 
Невпинне реформування системи освіти, 

орієнтоване на впровадження людиноцен-
тристського підходу, на практиці стикається 
зі значними труднощами як об’єктивного, 
так і суб’єктивного характеру. Р. Мельник, 
аналізуючи проблематику реалізації прав 
на мирні зібрання, звертав увагу на той 
факт, що численні питання практичного 
впровадження людиноцентризму навіть на 
доктринальному рівні все ще залишаються 
невивченими, неопрацьованими, що, як на-
слідок, блокує впровадження концепції лю-
диноцентризму у сферу правозастосування. 
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Хоча, на його думку, певні зміни у названій 
сфері все-таки набувають свого вияву [9; 10].
Іншу сторону проблеми окреслює-

О. Гладка. Дослідниця звертає увагу на те, 
що людиноцентризм, без безпосередньої 
участі самої людини у цьому процесі, не буде 
мати плідних результатів. У цьому контексті 
слід пам’ятати, що навіть державний служ-
бовець є таким самим громадянином, осо-
бистістю, і його інтереси, права та свободи, 
праця та потреби також мають бути врахо-
вані та гідно оцінені державою [11, с. 69-72]. 
Проблема знаходження балансу між пра-
вами учня і вчителя, студента і викладача, 
лишається більш ніж актуальною. І таких 
проблем реалізації принципу людиноцен-
тризму на державному рівні можна було б 
перелічити ще чимало.
У більш глобальному масштабі, кризо-

ві явища, загострені порушенням терито-
ріальної цілісності України та пандемією 
COVID-19, гальмують більшість рефор-
маційних процесів. Водночас, деякі кри-
зові явища несуть у собі потенціал для 
розвитку, подеколи репрезентуючи його 
в доволі неочікуваних формах. Яскравим 
прикладом можна вважати тотальне по-
ширення дистанційної форми навчання, 
яка в багатьох освітніх установах вико-
ристовувалася десятиліттями, однак не 
просто не набувала розповсюдження, але 
й лишалася невідомою більшості учнів/
студентів. Натомість, протягом 2020/2021 
років практично всі заклади освіти, від 
початкових шкіл і до університетів та ака-
демій, розробили (де це не було зробле-
но раніше) і впровадили відеозаняття і 
заняття в режимі «online». І сьогодні вже 
нікого не здивувати щоденним навчанням 
мільйонів людей через програмні комп-
лекси «Google Meet», «Viber», «Zoom». Ці 
технології не лише відкривають простір 
для використання нових методів навчання 
(таких, як робота з гіперпосиланнями, не-
впинне уточнення інформації в Інтернет, 
віртуальна та доповнена реальність), але 
й акцентують увагу викладача на кожно-
му учні/студенті, дозволяють оптимізувати 
індивідуальний підхід. На практиці нові 
технології пропонують недоступні раніше 
варіанти бодай часткового вирішення сис-

темних проблем, зокрема – проблеми реа-
лізації мети освіти.
Доволі деталізоване визначення мети 

освіти в Україні надає преамбула Закону 
України «Про освіту», відповідно до якої 
метою освіти є «всебічний розвиток лю-
дини як особистості та найвищої цінності 
суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формуван-
ня цінностей і необхідних для успішної са-
мореалізації компетентностей, виховання 
відповідальних громадян, які здатні до сві-
домого суспільного вибору та спрямування 
своєї діяльності на користь іншим людям 
і суспільству, збагачення на цій основі ін-
телектуального, економічного, творчого, 
культурного потенціалу Українського на-
роду, підвищення освітнього рівня грома-
дян задля забезпечення сталого розвитку 
України та її європейського вибору» [12]. 
Ймовірно, кожен учений, педагог, мати 
чи батько, які бачать у своїх дітях та учнях 
відображення своїх мрій і сподівань, по-
годиться чи не з кожним з перелічених 
тверджень. Однак, проблема настільки де-
талізованих визначень зазвичай полягає у 
відсутності пріоритизації цінностей, що з 
огляду на їх широкий перелік та ресурс-
ну обмеженість вітчизняної економіки, на 
практиці означатиме пошук динамічної 
рівноваги, шляхом реалізації одних пріо-
ритетів за рахунок жертвування іншими. 
Не беручись порівнювати значущість 

задекларованих Законом України «Про 
освіту» пріоритетів, зазначимо лише, що до 
впровадження і поширення інтерактивних 
телекомунікаційних технологій, вони зна-
чною мірою лишалися декларативними, а 
на практиці – подеколи й взаємовиключни-
ми. 
Значний інтерес у контексті досліджу-

ваної проблематики становлять такі зако-
нодавчі новели, як «індивідуальна освітня 
траєкторія», «індивідуальна програма роз-
витку», «електронний підручник (посіб-
ник)», «булінг (цькування)» [12]. Законода-
вець деталізує як позитивні, так і негативні 
тенденції, узагальнюючи загальні засади 
сприяння першим та протидії другим. І 
хоча актуальною лишається проблема до-
тримання балансу між справедливістю та 
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рівністю можливостей, наявні законодавчі 
зміни дають підстави для оптимізму. Адже 
незважаючи на збереження проблематики 
конфлікту інтересів на рівні «людина-люди-
на», ключовим трендом виступає саме пере-
хід до домінування пріоритетності людини 
над державою.
У цьому контексті ми схильні погодити-

ся з А. Масловою, яка переконує, що будь-
яка норма, суть якої зводиться до переваги 
(в правильному розумінні цього слова) ін-
тересів, прав і свобод людини над держав-
ними інтересами є втіленням ідей людино-
центризму в праві і в адміністративному 
праві зокрема, а справедливе і правильне 
її (норми) застосування – є ні що інше як 
практичне впровадження зазначеної фі-
лософії в життя. Саме людиноцентризм 
дозволяє досягти максимально можливої 
реалізації правового статусу людини в тих 
межах, у яких така реалізація не порушує 
прав і свобод інших суб’єктів права [13 с. 
123]. А дедалі ширше впровадження люди-
ноцентристської концепції у правове регу-
лювання освіти в Україні має потенціал для 
того, щоб стати запорукою розвитку нашої 
держави за найвищими світовими стандар-
тами.

Висновки і перспективи подальших 
досліджень

Дедалі ширше впровадження людино-
центристської концепції адміністративного 
права обумовлено поширенням усвідомлен-
ня того, що держава має дедалі більше за-
безпечувати, обслуговувати суспільство і де-
далі менше ним керувати, ніж це вважалося 
раніше. 
У сфері освіти людиноцентристський 

підхід проявляє себе все частіше. Деякі до-
слідники навіть виокремлюють «студенто-
центристський підхід». Хоча у цьому випад-
ку не варто забувати також про потребу ре-
алізації прав учнів загальноосвітніх закладів 
освіти, вчителів, викладачів закладів вищої 
освіти та інших учасників освітнього проце-
су. 
Невпинне реформування системи освіти, 

орієнтоване на впровадження людиноцен-
тристського підходу, на практиці стикається 
зі значними труднощами як об’єктивного, 

так і суб’єктивного характеру. При цьому, 
деякі кризові явища (такі, як обмежуваль-
ні заходи, обумовлені потребою протидії 
пандемії COVID-19) сприяють поширенню 
сучасних освітніх технологій (дистанційної 
форми навчання, з використанням про-
грамних комплексів «Google Meet», «Viber», 
«Zoom»), які не лише відкривають простір 
для використання нового освітнього ін-
струментарію (роботи з гіперпосиланнями, 
віртуальної та доповненої реальності), але 
й акцентують увагу викладача на кожному 
учні/студенті, дозволяючи оптимізувати ін-
дивідуальний підхід. 
Наразі законодавець вже деталізує як 

позитивні, так і негативні тенденції, уза-
гальнюючи загальні засади сприяння пер-
шим та протидії другим. І хоча актуальною 
лишається проблема дотримання балансу 
між справедливістю та рівністю можливос-
тей, наявні законодавчі зміни дають підста-
ви для оптимізму.
Окремої уваги для подальших дослі-

джень заслуговує проблема визначення 
балансу між індивідуальною освітньою тра-
єкторією, індивідуальною програмою роз-
витку, протидією булінгу та інклюзивним 
освітнім середовищем. Неможливість пріо-
ритизації жодної з перелічених складових 
освітнього процесу вимагає пошуку таких 
інструментів та форм організації освітнього 
процесу, які нівелюють протистояння ін-
тересів окремих учнів/студентів, а в ідеалі 
– створять синергетичний ефект від їх вза-
ємодії. 
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THE CONCEPT OF HUMAN-
CENTEREDNESS AS A COMPONENT OF 

ADMINISTRATIVE AND LEGAL SUPPORT 
OF THE EDUCATION SYSTEM IN 

UKRAINE
The article is devoted to the role of human-cen-

terdneess in the administrative and legal support of 
the education system in Ukraine. The authors focus 
on the spread of human-centerdneess as a leading 
idea of   modern doctrine of administrative law.

The study takes into account the views of domestic 
researchers on the preconditions for the emergence of 
human-centerdneess, the reasons for its spread and 
the role in the formation of Ukraine as a modern 
democratic, legal state. It has been suggested that the 
driving force for the emergence and spread of ideas 
of human-centeredness in administrative law can be 
considered public demand for changing approaches to 
understanding natural human rights, human place 
in the world in general and in cooperation with the 
state in particular.

According to some researchers, many factors 
should be taken into account when formulating a 
modern state policy in the fi eld of education, among 
which human-centeredness, quality and accessibility 
of education, effi ciency, systemicity, consistency, sci-
entifi c validity and international coherence deserve 
special attention. And given the proclamation of the 
Constitution of Ukraine as a person of the highest 
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social value, it is the principle of the rule of law that 
dictates the priority of the human-centered approach.

It is emphasized that the continuous reform of 
the education system, focused on the introduction of 
a human-centerdneess approach, in practice faces 
signifi cant diffi culties, both objective and subjective. 
However, some crises, such as measures to counter the 
COVID-19 pandemic, are contributing to the spread 
of modern educational technologies (distance learn-
ing, using Google Meet, Viber, Zoom software), which 
not only open up space for the use of new educational 
tools (work with hyperlinks, virtual and augmented 
reality), but also focus the teacher’s attention on each 
student, allowing to optimize the individual approach.

Keywords: human-centeredness, human rights, 
administrative and legal support, education system, 
education reform, distance learning, Google Meet, 
Viber, Zoom.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено ролі людиноцентриз-

му в адміністративно-правовому забезпеченні 
системи освіти в Україні. Автори зосереджу-
ють свою увагу на проблематиці поширення 
людиноцентризму як провідної ідеї сучасної 
доктрини адміністративного права.
У ході дослідження враховано погляди ві-

тчизняних дослідників на передумови появи 
людиноцентризму, причини його поширення 
та роль у становленні України як сучасної де-
мократичної, правової держави. Висловлено 
припущення, що рушієм виникнення та по-
ширення ідей людиноцентризму в адміністра-
тивному праві можна вважати суспільний 
попит на зміну підходів до розуміння природ-
них прав людини, місця людини у світі в ціло-
му і у взаємодії з державою зокрема. 
З’ясовано, що на думку ряду дослідників, 

при формуванні сучасної державної політики 
в галузі освіти необхідно враховувати багато 
чинників, серед яких особливої уваги заслуго-
вують саме людиноцентризм, забезпечення 
якості та доступності освіти, ефективність, 
системність, послідовність, наукова обґрун-
тованість, міжнародна узгодженість. А з 
огляду на проголошення Конституцією Укра-
їни людини як найвищої соціальної цінності, 
саме принцип верховенства права диктує прі-
оритетність людиноцентристського підходу.
Наголошено на тому, що невпинне ре-

формування системи освіти, орієнтоване на 
впровадження людиноцентристського підходу, 
на практиці стикається зі значними труд-
нощами як об’єктивного, так і суб’єктивного 
характеру. Однак, деякі кризові явища, такі 
як заходи, спрямовані на протидію пандемії 
COVID-19, сприяють поширенню сучасних 
освітніх технологій (дистанційної форми на-
вчання, з використанням програмних комп-
лексів «Google Meet», «Viber», «Zoom»), які не 
лише відкривають простір для використання 
нового освітнього інструментарію (роботи з 
гіперпосиланнями, віртуальної та доповненої 
реальності), але й акцентують увагу викла-
дача на кожному учні/студенті, дозволяючи 
оптимізувати індивідуальний підхід. 
Ключові слова: людиноцентризм, права 

людини, адміністративно-правове забезпечен-
ня, система освіти, реформа освіти, дистан-
ційне навчання, Google Meet, Viber, Zoom.
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ÏÐÎÔÅÑ²ÉÍÓ ÏÐÀÂÍÈ×Ó ÄÎÏÎÌÎÃÓ 

У статті здійснено теоретичне дослі-
дження законодавчих, наукових і прикладних 
питань щодо правового закріплення та забез-
печення конституційних гарантій на профе-
сійну правничу допомогу у зв’язку із змінами 
у Конституції України та кримінальному 
процесуальному законодавстві. При цьому 
проаналізовано позиції представників різних 
наукових шкіл і окремих науковців відносно 
дослідженого напряму та матеріали право-
застосовної практики, відносно яких автором 
висловлені власні наукові погляди. Внесено кон-
кретні пропозиції щодо удосконалення окремих 
положень кримінального процесуального зако-
нодавства України та правозастосовної діяль-
ності з досліджених питань.
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них правових та, зокрема, процесуальних 
засобів. Обсяг прав і свобод людини може 
визнаватися, безперечно, тільки в демо-
кратично організованому суспільстві. До 
провідних характеристик такого суспіль-
ства належить домінування в ньому волі 
більшості населення, визнання, захище-
ність, непорушність основних прав усіх 
осіб, включаючи й тих, що є його менши-
ною. Правова держава як держава реаль-
них прав людини може існувати тільки в 
суспільстві, де існує справжня демократія, 
тобто повновладдя більшості з дотриман-
ням прав меншості.
З прийняттям 13 квітня 2012 року 

чинного Кримінального процесуального 
кодексу України у національному законо-
давстві та внесенням змін у 2016 році до 
Конституції України (відносно закріплен-
ня формулювання на професійну правни-
чу допомогу), з’явилась значна кількість 
новел, що вимагає свого теоретичного пе-
реосмислення та здійснення відповідних 
наукових досліджень із подальшим ефек-
тивним їх практичним втіленням. Не ви-
нятком із цього є й питання забезпечення 
інституту професійної правничої допомоги. 
У зв’язку з цим, заходи щодо забезпечення 
прав, свобод і законних інтересів учасників 
кримінального провадження можуть дати 
реальні результати лише при створенні 
та постійному удосконаленні ефективного 
правового механізму й умов для їх реаліза-
ції, вирішенню чого й присвячено увагу у 
цій статті. 

Постановка проблеми
Весь хід історії свідчить про те, що без 

визнання в суспільній свідомості та прак-
тиці значущості захисту прав людини не-
можливо побудувати правову державу. Не 
випадково сучасна юридична наука і пра-
возастосовна діяльність приділяють мак-
симальну увагу забезпеченню прав, свобод 
і законних інтересів людини та громадя-
нина на певних рівнях і за допомогою різ-
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Це питання є актуальним на цьому ета-
пі реформування України, враховуючи по-
стійний моніторинг міжнародних інститу-
цій з цього напряму та враховуючи щоріч-
не збільшення кількості звернень українців 
до Європейського суду з прав людини (далі 
– ЄСПЛ). Новели Конституції України (2016 р.) 
та чинного Кримінального процесуального 
кодексу в частині надання захисником про-
фесійної правничої допомоги учасникам 
кримінального провадження на етапі досу-
дового розслідування, внесло концептуаль-
ні зміни в цьому напрямі. У той же час, під-
писання Україною ряду міжнародно-право-
вих актів та договорів, зростаюча кількість 
рішень ЄСПЛ проти України вимагають 
подальшого удосконалення конституцій-
них гарантій, теоретичних і правозастосов-
них питань з забезпечення, реалізації та 
надання професійної правничої допомоги 
всім учасникам кримінального проваджен-
ня. Рішення Європейського суду з прав лю-
дини, які є частиною національного зако-
нодавства України, повинні враховуватись 
при дослідженнях, а також посадовими осо-
бами і захисниками при правозастосуванні, 
оскільки в цих рішеннях мова йде про тен-
денцію виявлення цією судовою інститу-
цією збільшення кількості порушень прав 
учасників кримінального провадження, що 
провадяться національними слідчими і су-
довими інстанціями. Забезпечення прав, 
свобод і законних інтересів особи є одним 
із головних чинників визначення демокра-
тичної правової держави, що гарантовані 
Конституцією України, а згідно зі ст. ст. 55 
та 59 така професійна правнича допомога 
(до 2016 року була професійна правова до-
помога) повинна бути забезпечена всім осо-
бам, які потрапили у сферу кримінальних 
процесуальних правовідносин [1]. Існує на-
гальна потреба сьогодення щодо удоскона-
лення захисту прав осіб, що беруть участь 
у кримінальному провадженні, оскільки 
чинне кримінальне процесуальне законо-
давство з боку науковців і практиків має за-
уваження теоретичного і прикладного ха-
рактеру та виявляє проблемні питання при 
правозастосуванні, наявну наукову диску-
сію з піднятих питань, у зв’язку з чим є не-
обхідність щодо теоретичного дослідження 

і напрацювання відповідних пропозицій і 
рекомендацій з метою удосконалення чин-
ного національного кримінального проце-
суального законодавства з цього напряму. 

Стан дослідження проблеми
Науково-теоретичне підґрунтя з цьо-

го напряму складається з досліджен-
ня наступних праць учених, зокрема: 
С.Є. Абламського, В.П. Бож’єва, В.В. Бо-
рисова, Т.В. Варфоломеєвої, Б.Л. Ващука, 
В.І. Галагана, І.М. Гальперіна, Л.А. Гар-
бовського, Л.В. Головка, В.Г. Гончарен-
ка, Ю.М. Грошевого, М.І. Гошовського, 
Є.В. Діденка, В.О. Дубрівного, М.В. Ду-
ховського, Я.П. Зейкана, О.А. Калганова, 
О.В. Капліної, Г.К. Кожевнікова, А.Ф. Коні, 
В.В. Лисенка, Л.Д. Кокорева, Н.І. Климен-
ка, О.П. Кучинської, О.О. Кочури, В.З. Лу-
кашевича, Є.Д. Лук’янчикова, М.М. Ми-
хеєнка, Т.В. Омельченка, В.Т. Нора, 
О.В. Панчука, Т.І. Присяжнюка, В.М. Са-
вицького, М.В. Сенаторова, М.С. Строго-
вича, В.М. Тертишника, Л.Д. Удалової, 
І.Я. Фойницького, Т.Г. Фоміної, П.В. Цим-
бала, В.П. Шибіки, О.Г. Шило, М.Є. Шуми-
ли, В.Є. Юрченка, О.О. Юхна, М.О. Юхна, 
Ю.П. Яновича та інших. Слід зазначити, 
що одним із перших монографічних до-
сліджень у незалежній Україні, присвяче-
них питанням «забезпечення» прав грома-
дян у кримінальному процесі, проведено 
О.Р. Михайленком [2]. У подальших своїх 
публікаціях учений визначив, що об’єктом 
забезпечувальної діяльності є права і сво-
боди людини та гідність умов її життя, що, 
у свою чергу, означає необхідність зробити 
їх цілком можливими і реальними, не до-
пустити їх порушення, захистити їх, уник-
нути відповідних помилок [3, с. 17]. Після 
набрання чинності КПК України у 2012 
році питання участі окремих учасників 
кримінального провадження на рівні мо-
нографічних праць розглядались А.А. Ау-
хундовим («Захист прав підозрюваного у 
кримінальному провадженні» у 2013 році), 
М.Г. Моторингіною («Сторона захисту у 
судовому провадженні у першій інстанції» 
у 2015 році), О.В. Маслюком («Процесу-
альна діяльність захисника зі спростування 
підозри (обвинувачення)» у 2017 році),-
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І.В. Дубівки («Діяльність адвоката в стадії 
досудового розслідування» у 2017 році) та в 
останні роки й іншими науковцями. Не зва-
жаючи на значний обсяг зазначених та ін-
ших досліджень з проблем захисту учасни-
ків кримінального провадження, більшість 
питань, зокрема й піднятих у цій статті, 
залишається невирішеною та є предметом 
гострих наукових дискусій. Концептуально 
не проводились дослідження питань щодо 
забезпечення конституційних гарантій на 
професійну правничу допомогу, захисту 
прав учасників кримінального проваджен-
ня, зокрема цивільного позивача, цивіль-
ного відповідача, перекладача, а стосовно 
потерпілого, свідка, дослідження по яких 
проводилися лише фрагментарно, але при 
цьому не враховано понад 600 змін і допо-
внень до чинного КПК України, внесених 
станом на початок 2022 року.

Мета і завдання дослідження
Метою дослідження є аналіз змін, вне-

сених до Конституції України у 2016 році та 
до чинного КПК України щодо ефективно-
го забезпечення і реалізації прав, свобод і 
законних інтересів учасників кримінально-
го провадження. Завданнями дослідження є 
удосконалення процесуального механізму 
надання захисником професійної правни-
чої допомоги на стадії досудового розсліду-
вання. 

Наукова новизна
Уперше досліджено тенденцію удоско-

налення надання правової допомоги у кри-
мінальному провадженні у зв’язку з вне-
сенням змін до Конституції України у 2016 
році та введенням нового словосполучення 
«надання професійної правничої допомо-
ги». При цьому використано результати на-
укової дискусії з цього напряму, напрацьо-
вано авторську наукову позицію, надано 
пропозиції і рекомендації щодо приведен-
ня у відповідність норм Основного закону 
та КПК України. 

Виклад основного матеріалу
Утвердження, гарантування та забез-

печення прав, свобод і законних інтересів 
людини, на думку О.А. Кравченка, є голо-

вним обов’язком держави [4, c. 12], що ми 
підтримуємо. До цього ми можемо додати, 
що право на професійну правничу допомо-
гу щодо захисту прав і законних інтересів 
людини і громадянина здійснюється за до-
помогою конституційної системи органів, а 
саме: законодавчих, виконавчих та судових 
органів державної влади (ст. 6 Конституції 
України).
Окремі вчені, зокрема Ю.П. Янович, 

В.М. Трофименко, В.С. Шадрин, М.Я. Ні-
коненко, Т.В. Заворотченко та інші, під 
гарантіями прав, свобод і обов’язків лю-
дини та громадянина розуміють систему 
соціально-економічних, моральних, полі-
тичних, юридичних умов, засобів і спосо-
бів, що забезпечують їх фактичну реаліза-
цію, охорону і надійний захист [5, с. 275; 
6, с. 13]. З приводу цього, на нашу думку, 
цілком доречно наголосив й О.П. Янович, 
який зазначив, що, незважаючи на важ-
ливість соціально-економічних, ідеоло-
гічних, політичних гарантій, основними є 
саме юридичні (правові). На його думку, це 
обумовлено тим, що соціально-економічні, 
політичні й ідеологічні умови самі по собі 
ще не забезпечують реалізацію прав і сво-
бод особи. Власне гарантіями вони стають 
лише завдяки закріпленню в юридичну 
(правову) форму й організаційним зусил-
лям держави і суспільства [7, с. 278]. Таку ж 
думку підтримав і Т.В. Омельченко, зазна-
чивши, що саме домінуючу роль необхідно 
віддати юридичним засобам [8, с. 6], що ми 
підтримуємо.
Стаття 3 Конституції України проголо-

шує людину, її життя і здоров’я, честь і гід-
ність, недоторканність і безпеку найвищою 
соціальною цінністю. Реалізація конститу-
ційних положень, що проголошують Укра-
їну як демократичну, соціальну та правову 
державу неможлива без всебічного зміцнен-
ня законності й правопорядку, ефективної 
реалізації прав, свобод і законних інтересів 
особи. Усі люди є вільні і рівні у своїй гід-
ності та правах. Права і свободи людини є 
невідчужуваними та непорушними. Ці по-
ложення мають важливе значення й для 
кримінальної процесуальної діяльності, що 
пов’язана із тимчасовим втручанням в осо-
бисте життя особи у випадках, передбаче-
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них законом. Основний обсяг роботи щодо 
забезпечення нормальної реалізації цих 
та інших конституційних гарантій покла-
дається на державу, яка створює для цьо-
го відповідні державні правові механізми. 
Втім, і громадянське суспільство не стоїть 
осторонь цього питання, воно також бере 
активну участь у цьому напрямі як усього 
суспільства в цілому, так і кожного з його 
членів окремо. При цьому, одним із голо-
вних інструментів громадянського суспіль-
ства є інститут адвокатури, гарантований 
нормами ст. 59 Конституції України, у якій 
закріплено, що для забезпечення права на 
захист від обвинувачення та надання профе-
сійної правничої допомоги діє адвокатура. 
Сучасне суспільство, як зазначає-

Т.В. Омельченко, це безліч правовідносин 
(цивільні, трудові, екологічні, адміністра-
тивні, процесуальні тощо), що виникають 
між різними суб’єктами права. Ускладне-
ний рівень правових відносин не сприяє 
пересічному громадянинові самостійно за-
хищати особисті права і свободи, відтак це 
зумовлює не тільки необхідність постійно-
го підвищення загального рівня правових 
знань, але й спонукає державу до розробки 
правил, які б гарантували отримання необ-
хідної інформації щодо прав і обов’язків 
конкретної особи у певних правовідносинах 
[9, с. 88]. На думку С. Дроздова, на шлях до 
реальної інтеграції України в європейське і 
світове співтовариство лежить через демо-
кратію, захист та реалізацію прав і свобод 
людини та громадянина. Для реалізації 
прав людини необхідно щонайменше по-
стійно удосконалювати національне зако-
нодавство, що забезпечувало б повагу й за-
хист міжнародних визнаних прав людини 
[10, с. 11].1У зв’язку з цим, постає питання 
щодо забезпечення якісного національно-
го законодавчого і нормативно-правового 
регулювання кримінальної процесуальної 
діяльності на основі конституційних прин-
ципів із врахуванням специфіки правовід-
носин, що виникають на стадії досудового 
розслідування. В умовах євроінтеграції 
України, а також імплементації міжнарод-
них правових стандартів у національне за-
конодавство, однією з головних функцій 
правової та демократичної держави є саме 

забезпечення прав, свобод і законних ін-
тересів людини та громадянина [11, с. 50]. 
Основними принципами Європейсько-
го Союзу, реалізувати які намагається й 
Україна, є свобода, демократія, шанування 
прав людини та основоположних свобод, 
верховенство права. Україна, підписавши 
у 1994 році Угоду про партнерство і спів-
робітництво з Європейськими Співтовари-
ствами та їх державами-членами, стверди-
ла повагу до міжнародних демократичних 
принципів. Свідченням цього стало при-
йняття Верховною Радою України Закону 
України «Про концепцію Загальнодержав-
ної програми адаптації законодавства України 
до законодавства Європейського Союзу» [12]. 
Доступ до правосуддя за максимально до-
ступною ціною як якісна юридична до-
помога – у Європейському Союзі вважа-
ється одним із пріоритетів розвитку [6].-
У зв’язку з цим, на сьогодні є потреба у 
створенні дієвих механізмів реалізації цих 
положень. Належне забезпечення якісною 
професійною правничою допомогою кож-
ного є запорукою підписання українською 
державою угоди про асоціацію з ЄС.
Важливою характерною рисою цього 

процесу є наповнення реальним змістом 
проголошених у Конституції гарантій прав 
і свобод особи. З приводу цього, цілком до-
речно зазначив О.М. Бандурка, що у світлі 
цих основних положень особливого зна-
чення набувають питання забезпечення 
прав і законних інтересів громадян, які з 
тих або інших причин залучаються у сферу 
діяльності правоохоронних органів Украї-
ни. Суттєвою ознакою правоохоронної ді-
яльності є те, що застосовувані в процесі її 
здійснення юридичні заходи повинні не-
ухильно відповідати закону або іншим пра-
вовим актам, прийнятим на основі закону. 
Тільки на їх основі допускається застосу-
вання конкретних заходів впливу і чітко 
визначається їх міра та зміст [13, с. 17-23], 
що ми підтримуємо. 
Закріплення прав, свобод і обов’язків 

громадян на конституційному рівні є найго-
ловнішим у законодавчому та нормативно-
правовому регулюванні правового статусу 
особи будь-якої держави. Адже у випадку, 
коли правам, свободам, законним інте-
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ресам і обов’язкам людини та громадянина 
не відведено належної уваги в Основному 
законі держави, вони можуть перетворити-
ся на декларацію і не мати практичного ви-
користання і реалізації. Водночас, сучасна 
теорія держави та права, а також правозас-
тосовна діяльність визнає людину найви-
щою соціальною цінністю, а її права і сво-
боди повинні визначати зміст й спрямова-
ність діяльності держави, а утвердження та 
забезпечення таких цінностей є головним 
її обов’язком. У зв’язку з цим, учені зазна-
чають, що для забезпечення прав і свобод 
людини держава зобов’язана: а) шляхом 
позитивного впливу створювати умови для 
їх реалізації; б) завдяки проведенню про-
філактики щодо вчинення порушень здій-
снювати охорону; в) шляхом відновлення 
порушеного правового статусу і притягнен-
ня порушників до юридичної відповідаль-
ності захищати права та свободи людини. 
Водночас, аналіз конституційного зако-

нодавства показує, що в терміні «свобода» 
закладено більш широкі можливості індиві-
дуального вибору, не окреслюючи конкрет-
ного його результату: «кожен має право на 
свободу світогляду та віросповідання» (ст. 35); 
«кожному гарантується право на свободу дум-
ки і слова» (ст. 34); «кожному, хто на закон-
них підставах перебуває на території Укра-
їни, гарантується свобода пересування»-
(ст. 33), у той час як термін «право» ви-
значає конкретні дії людини (наприклад, 
право брати участь у керуванні справами 
держави, право обирати й бути обраним). 
Отже, свобода – це фактична та юридична 
можливість людини чинити діяння (діяти 
або не діяти), робити те і так, що і як особа 
бажає та вважає за необхідне, за умови, що 
при цьому безпідставно і протиправно  об-
межуються права інших людей та не запо-
діюється невиправдана шкода іншим лю-
дям чи суспільству взагалі [14, с. 22].
Слід наголосити, що права, свободи і за-

конні інтереси людини перебувають у по-
стійній динаміці, вони розширюються і зба-
гачуються із розвитком суспільних відно-
син. І це стало закономірністю об’єктивного 
розвитку демократичної, правової держа-
ви. Так, втілення у життя норм матеріаль-
ного права, встановлення правопорядку є 

неможливим поза належною процедурою 
не тільки визначеною формальною, але й 
такою, що спрямована на реалізацію прин-
ципів свободи, рівності, справедливості й 
гуманізму [15, с. 7-9]. Поряд із цим, норми 
кримінального процесу визначають право-
ві засоби та порядок діяльності щодо реалі-
зації та захисту норм матеріального права, 
тобто процесуальне право складають пра-
вові норми, що регулюють порядок, фор-
ми і методи реалізації прав і обов’язків, що 
установлено в матеріальних нормах права. 
У свою чергу, С.М. Алфьоров вважає, що 
норми конституційного матеріального пра-
ва необхідно повною мірою пов’язати із 
нормами процесуальними, тобто тими, що 
врегульовують процес практичного здій-
снення конкретних прав і свобод людини 
й громадянина. Прикладом конституційної 
норми процесуального характеру можна 
вважати, наприклад, положення ст. 62 Кон-
ституції України, у якій йдеться про те, що 
ніхто не зобов’язаний доводити свою не-
винуватість у вчиненні злочину, оскільки 
одним із демократичних принципів про-
цесуального права є основне положення 
про те, що тягар доказування лежить на 
тому, хто звинувачує особу у вчиненні кри-
мінального правопорушення. Загальноре-
гулятивна роль конституційних положень 
проявляється у всіх галузях суспільного 
життя, і, зокрема, у сфері охорони і захисту 
прав, свобод і законних інтересів людини 
від найбільш суспільно небезпечних право-
порушень. 
Враховуючи вищевикладене, слід зазна-

чити, що змінюється не тільки характер і 
об’єм прав та свобод людини, а й правові 
умови їх реалізації. У науковій літературі 
під реалізацією прав і свобод розуміють 
систему їх гарантування, тобто систему за-
гальних умов та спеціальних (юридичних) 
засобів, що забезпечують їх правомірне 
забезпечення. На думку О.Ф. Скакун, для 
реалізації конституційно закріплених прав 
і свобод людини в Україні необхідно мати 
соціально-правовий механізм забезпечен-
ня цих прав і свобод, який автор визначає 
як систему способів і факторів, що забез-
печують необхідні умови поваги всіх осно-
вних прав і свобод людини. Елементами 
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такого механізму автор називає: 1) прин-
ципи права, норми права, нетипові право-
ві розпорядження (спеціалізовані норми 
права), об’єктивовані в нормативно-право-
вих актах; 2) правовідносини, суб’єктивні 
юридичні права й обов’язки в їх індиві-
дуалізації (конкретизації); 3) акти безпо-
середньої реалізації прав і обов’язків;-
4) акти застосування норм права [16, с. 
206]. Конституційно-правовий механізм 
забезпечення основних прав, свобод і за-
конних інтересів та професійної правничої 
допомоги громадянам України, на думку 
Ю.М Тодики та О.М. Марцеляка, необхід-
но розглядати як закріплена в Конституції 
і законах України, взята в єдності система 
основних прав і свобод громадян Украї-
ни, їх гарантій, а також органів державної 
влади, місцевого самоврядування та інших 
інституцій держави та суспільства, діяль-
ність яких спрямована на правомірну ре-
алізацію прав і свобод громадян України, 
а в необхідних випадках їх охорону і за-
хист [17, с. 36]. У свою чергу, М.М. Гуренко 
відзначив, що гарантування прав і свобод 
людини та громадянина з боку держави є 
законодавчо визначеною системою засо-
бів, що застосовуються у двох площинах: 
до порушення прав і свобод, тобто засоби 
охорони, та ті, які допомагають нормально-
му процесу реалізації прав і свобод. До та-
ких засобів слід віднести дії, що направлені 
на попередження порушень прав і свобод; 
на ліквідацію причин, що їх породжують, 
та на усунення перешкод (що не містять у 
собі ознак правопорушення); активні дії 
суб’єктів з метою поновлення порушеного 
права; припинення протизаконних дій, як 
перешкоди реалізації конкретного права 
[18, с. 67]. Правові гарантії у юридичній 
літературі частіше всього розкривають, зо-
крема, як передбачені законом засоби, що 
безпосередньо забезпечують правомірну 
поведінку суб’єктів суспільних відносин. 
Досліджуючи ці питання, В.Д. Пчолкін та 
О.В. Федосова зазначили, що в українській 
мові слово «забезпечення» розглядається 
здебільшого з точки зору цивільного пра-
ва (забезпечення позову, забезпечення ви-
конання зобов’язань), а також категорій 
фінансового права та права соціального за-

хисту (надання грошей, кредиту, соціаль-
ного забезпечення). Зокрема, у науковій 
літературі під «забезпеченням виконання 
зобов’язань» прийнято розуміти «…спе-
ціальні заходи майнового характеру, що 
спонукають до точного і неухильного ви-
конання зобов’язань», а під «соціальним за-
безпеченням» – систему державних заходів, 
спрямованих на надання матеріальної до-
помоги громадянам, що вийшли на пенсію, 
захворіли, втратили працездатність та ін. 
Зокрема, термін «забезпечити» тлумачить-
ся як обов’язок «постачати щось у достатній 
кількості, задовольняти когось-, що-небудь 
у якихось потребах» або «створювати на-
дійні умови для здійснення чого-небудь; 
гарантувати щось. Захищати, охороняти 
кого-, що-небудь від небезпеки» [19, с. 10]. 
Забезпечення конституційних свобод та 

недоторканності людини та громадянина 
А.Ю. Олійник визначає як створення спри-
ятливих умов для їх здійснення, охорону, 
захист суб’єктивних свобод від порушень, 
відновлення порушеного права компетент-
ними державними органами їх посадовими 
чи службовими особами шляхом здійснен-
ня матеріальних і процесуальних засо-
бів [20, с. 153]. Подібну думку висловила-
О.В. Верхогляд-Герасименко, на думку 
якої доцільно розглядати охорону та захист 
прав людини на рівні із створенням умов 
для реалізації прав як окремих складових 
їх забезпечення, що перебувають у тісному 
взаємозв’язку і доповнюють одне одного. 
На підставі цього твердження авторки під 
забезпеченням прав людини у сфері кримі-
нального судочинства слід розуміти діяль-
ність компетентних державних органів, які 
здійснюють кримінальне провадження, що 
полягає у виконанні певних процесуаль-
них дій, спрямованих на створення спри-
ятливих умов для реалізації прав кожним 
суб’єктом кримінальної процесуальної ді-
яльності, їх охорону, а у випадку порушен-
ня або можливого порушення - вжиття за-
ходів щодо запобігання їх порушенню або 
ефективного відновлення (захисту прав) 
[21, с. 14], що ми підтримуємо. Беручи 
участь у дискусії з цих питань, О.В. Мар-
целяк визначає механізм забезпечення і 
охорони прав особи у кримінальному про-
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цесі як закріплену в законі, взяту в єдності 
систему основних прав і свобод громадян, а 
також їх гарантій, органів державної влади, 
місцевого самоврядування та інших інсти-
тутів держави і суспільства, діяльність яких 
спрямована на правомірну реалізацію прав 
і свобод громадянами, а в необхідних ви-
падках - на їх охорону і захист [22, с. 12]. У 
той же час, у науковій літературі досить час-
то ототожнюють такі поняття, як: «реаліза-
ція» і «забезпечення», що сприяє проблемі 
формування понятійного апарату. Так, ме-
ханізм реалізації прав і свобод людини, як 
зазначила О.Ф. Скакун, включає заходи, 
що придатні для створення умов реаліза-
ції прав і свобод, а складові його гарантії 
–  це відповідні умови і засоби, що сприя-
ють реалізації кожною людиною прав, сво-
бод і обов’язків, закріплених у Конституції 
України [23, с. 229]. Щодо елементів цього 
механізму, то А.М. Колодій та А.Ю. Олій-
ник до нього відносять: а) конституційні 
норми, що закріплюють права, свободи та 
обов’язки; б) саме конституційні права та 
свободи, їх зміст та структуру; в) консти-
туційні обов’язки; г) гарантії їх реалізації;-
д) юридичну діяльність; д) законність і пра-
восвідомість людини і громадянина, що за-
безпечує правильне розуміння ними своїх 
конституційних прав, свобод та обов’язків 
і кожного права окремо, шляхів їх реаліза-
ції; е) стадії реалізації кожного конкретного 
конституційного права [24, с. 259]. У свою 
чергу, до елементів механізму реалізації 
прав і свобод людини О.В. Негодченко від-
носить: а) гарантії здійснення прав і свобод 
людини; б) юридичні елементи механізму 
реалізації; в) процес практичного втілен-
ня можливості та необхідності у дійсність; 
г) умови й фактори цього процесу [25, с. 
17]. Як зазначив Ю.О. Гурджі, актуалізація 
цього механізму зумовлена винятково си-
туаціями перешкоджання реалізації прав 
або їх порушенням, а також погрозою по-
рушення. Сам захист може здійснюватися 
за допомогою втручання органів держави у 
процес реалізації прав і свобод (як охорон-
на реакція на наявний  факт відхилення від 
правопорядку), визначатися в застосуванні 
відповідальності [26, с. 441-442]. На думку 
Т.В. Омельченка, конституційні гарантії 

прав особи у кримінальному судочинстві 
це закріплені в Конституції України пра-
вові положення (юридичні засоби), що ре-
гламентують право кожного звернутися за 
захистом порушених прав до певних дер-
жавних органів і їх обов’язок реагувати від-
повідним чином, встановлюють принципи 
процесуальної форми розслідування і роз-
гляду кримінальних справ, закріплюють 
основи правового статусу суб’єктів процесу, 
надають можливість зацікавленим особам 
брати активну участь у судочинстві і визна-
чають порядок та міру можливого тимчасо-
вого обмеження їх конституційних прав і 
свобод з метою встановлення обставин вчи-
неного кримінального правопорушення [8, 
с. 7].
Досліджуючи питання забезпечення 

прав та законних інтересів потерпілого у 
кримінальному процесі, Є.В. Діденко за-
пропонував під поняттям забезпечення 
прав та законних інтересів потерпілого 
у кримінальному провадженні розуміти 
комплекс заходів, спрямованих на створен-
ня умов для реального використання по-
терпілим своїх прав та законних інтересів, 
а також виявлення викрадених чи іншим 
способом відчужених у потерпілого матері-
альних цінностей, коштів та іншого майна і 
організація його збереження до прийняття 
відповідних кримінальних процесуальних 
заходів [27, с. 5]. Цю пропозицію слід при-
йняти з деякими застереженнями. Так, на 
нашу думку, учений не врахував ті обстави-
ни, що поряд із матеріальною шкодою по-
терпілому також завдається фізична та мо-
ральна шкода. У свою чергу, досліджуючи 
забезпечення слідчим процесуальних прав 
підозрюваного, Т.Г. Фоміна реалізацію 
прав розглядає як  підсистему механізму 
забезпечення прав особи. На її думку, меха-
нізм забезпечення прав особи слід розгля-
дати як комплексну структуру, що включає 
три підсистеми: 1) механізм забезпечення 
реалізації прав; 2) механізм охорони прав; 
3) механізм захисту прав. Виділення нею у 
механізмі забезпечення прав особи трьох 
самостійних підсистем обумовлено наявніс-
тю різних цілей, що реалізуються під час 
здійснення прав людини і, відповідно, ви-
користанням різних засобів для досягнен-
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ня цієї мети. Якщо метою механізму забез-
печення реалізації прав є створення спри-
ятливих умов для здійснення особою своїх 
прав, метою процесуального механізму 
охорони прав є попередження порушення 
прав та недопущення протиправних дій, то 
метою механізму захисту прав є відновлен-
ня порушеного права, якщо це об’єктивно 
можливо [28, с. 16]. Запропонований підхід 
є прийнятним, але не досить зрозумілим є 
підхід ученої щодо включення у механізм 
забезпечення таку підсистему, як механізм 
забезпечення реалізації. На нашу думку, 
такий підхід є дещо зміщуванням зазначе-
них понять. Тому доцільно було таку під-
систему іменувати як механізм реалізації. 
На нашу думку, заслуговує на увагу пози-
ція й О.П. Кучинської, яка, досліджуючи 
це питання, дійшла висновку, що механізм 
забезпечення прав учасників кримінально-
го провадження - це комплексна взаємоді-
юча система нормативно-правових підстав, 
юридичних засобів, загальносоціальних 
умов, а також посадових осіб та органів, 
що в сукупності забезпечують правомірну 
реалізацію прав учасників кримінального 
провадження, а в необхідних випадках - 
їх охорону, захист та/або відновлення. На 
думку вченої, цей механізм складається з 
трьох основних підсистем: 1) механізму ре-
алізації - засобів, що здатні створити умови 
для реалізації прав і свобод; 2) механізму 
охорони - засобів для профілактики пору-
шень прав та свобод, а також утвердження 
правомірної поведінки; 3) механізму за-
хисту - засобів, що сприяють відновленню 
прав, порушених неправомірними діями, 
а також настанню відповідальності особи, 
що допустила порушення охоронюваного 
права. До структури механізму забезпе-
чення прав учасників кримінального про-
вадження входять: 1) нормативно-правові 
підстави забезпечення прав у кримінально-
му судочинстві, якими є набуття певними 
особами процесуального статусу учасників 
кримінального провадження та виникнен-
ня у зв’язку з цим процесуальних право-
відносин; 2) юридичні засоби забезпечення 
прав учасників кримінального проваджен-
ня, якими є правові гарантії цих прав;-
3) загальносоціальні умови забезпечення 

прав учасників кримінального проваджен-
ня, які обумовлюються різноманітними 
політичними, економічними та соціальни-
ми факторами та визначають дієвість суто 
юридичного забезпечення прав і свобод 
учасників кримінального провадження; 
4) інституційні або інституційно-організа-
ційні гарантії, якими є посадові особи та 
органи, діяльність яких спрямована на за-
безпечення прав учасників кримінального 
провадження [29, с. 273-274]. Проведений 
правовий аналіз дозволив нам прийти до 
висновку, що у науковій літературі на сьо-
годні серед учених існують протиріччя та 
дискусії щодо визначення механізму, за 
допомогою якого права та свободи особи 
знаходять свій прояв, тобто реалізацію. З 
урахуванням наукових позицій учених слід 
запропонувати власне визначення понят-
тя реалізації професійної правничої допо-
моги на стадії досудового розслідування. 
Так, на нашу думку, під реалізацією про-
фесійної правничої допомоги на стадії до-
судового розслідування, під яким слід розу-
міти комплекс заходів, гарантованих націо-
нальним та міжнародним законодавством, 
що спрямовані на створення умов для ре-
ального використання кожним учасником 
кримінального провадження закріплених 
прав, свобод і законних інтересів особи та 
є посадовим обов’язком слідчого, дізнава-
ча, прокурора, слідчого судді і суду щодо їх 
забезпечення. Подальше дослідження цих 
питань дозволить з’ясувати: по-перше, як 
саме в правозастосовній сфері реалізують-
ся законодавчо закріплені права, свободи і 
законні інтереси учасників кримінального 
провадження; по-друге, виявити причину 
неефективності реалізації цього механізму; 
по-третє, сформулювати конкретні шляхи 
його подальшого вдосконалення та оптимі-
зації. На нашу думку, під час удосконален-
ня вказаного меланізму необхідно врахову-
вати, що в межах конкретної галузі права 
розглянуті загальнотеоретичні положення 
його реалізація може бути конкретизована 
з урахуванням особливостей предмета та 
метода правового регулювання. У контек-
сті нашого дослідження необхідно мати на 
увазі, що при реалізації правової допомоги 
учасникам кримінального доцільно врахо-
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вувати засоби нормативно-правового регу-
лювання (чинне кримінальне процесуальне 
законодавство) і особливості процесуальної 
діяльності (встановлену систему органів 
досудового розслідування, прокуратури та 
суду).

Висновки
Внесення змін до Конституції Укра-

їни (2016 р.) у частині запровадження 
словосполучення «професійна правнича 
допомога» і не закріплення його в чин-
ному національному кримінальному про-
цесуальному та іншому законодавстві має 
лише етимологічне значення у зв’язку з 
уточненням українського значення та пе-
рекладу попереднього словосполучення 
«правової допомоги» як такої. Вказані змі-
ни тим самим суттєво не вплинули на док-
тринальні підходи до теоретичного і пра-
возастосовного забезпечення прав, свобод 
і законних інтересів особи в кримінально-
му провадженні, але продовжують виявля-
ти певні проблемні питання щодо неузго-
дженості, прогалин та інших чинників, які 
потребують свого вирішення за рахунок 
законодавчого закріплення. У підсумку, 
на нашу думку, слід виділити, що прак-
тична реалізація конституційних гарантій 
у кримінальному провадженні можлива 
лише за наявності усвідомлення кожною 
особою свого процесуального статусу, що 
надасть їм можливість ефективно реалізу-
вати передбачені законом права, свобо-
ди, а також захистити законні інтереси. У 
свою чергу ,посадові особи, відповідальні 
за проведення досудового розслідування і 
за процесуальний контроль та нагляд, по-
винні гарантувати вказаний процесуаль-
ний механізм і забезпечити ефективний 
захист на професіональному рівні щодо 
надання професійної правничої допомо-
ги відповідно до норм Конституції та за-
конів України. Досліджуючи особливості 
забезпечення і реалізації прав осіб, залу-
чених до кримінального судочинства, та 
позиції вчених з цих питань, слід зроби-
ти висновок, що забезпечення таких прав 
має комплексний характер і охоплює всі 
форми забезпечення і реалізації прав усіх 
учасників процесу при цьому, у тому числі 

при дотриманні вимог щодо особливостей 
інформування особи про володіння ними 
відповідних прав у кримінальному процесі 
та роз’яснення їм доступною мовою, ство-
рення необхідних умов щодо повноцінної 
реалізації прав, охорону прав від пору-
шень, захист прав, своєчасне поновлення 
порушених прав та ін. Втім, підняті питан-
ня не є остаточними і підлягають окремо-
му дослідженню або науковому вивченню.
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Martovitskaya E. V. 
PROVIDING OF CONSTITUTIONAL 

GUARANTEES FOR PROFESSIONAL LAW 
ASSISTANCE

The author of the article made theoreti-
cal research of legislative, scientifi c and prac-
tical questions of legal fi xation and provision 
of constitutional guarantees for a professional 
legal assistance in connection with the chang-
es made to the Constitution of Ukraine and 
national criminal procedural legislation. The 
procedural mechanism of involving offi cials 
of pre-trial investigation organs and defense 
counsel in order to provide professional legal 
assistance according to the current criminal 
procedure and other legislation of Ukraine 
had been studied. According to the results of 
the study, certain gaps, inconsistencies and 
existing shortcomings in the theory of crimi-
nal procedure and the current criminal pro-
cedure legislation of Ukraine on the studied 
issues had been identifi ed. At the same time, 

various scientifi c positions of individual scien-
tists and representatives of scientifi c schools 
that dealt with these areas and materials of law 
enforcement practice were analyzed. Based on 
the study, specifi c proposals and recommen-
dations were made to improve the practical 
activity of investigators, procedural managers 
in criminal proceedings of prosecutors, inves-
tigating judges and judges. In particular, the 
scientifi c novelty of the study includes the au-
thor’s contribution to the development of this 
issue and its scientifi c position on the need 
to improve the current Criminal Procedure 
Code of Ukraine by clarifying, supplementing 
and amending its provisions on the regulation 
of the procedural mechanism for providing 
professional legal assistance at the pre-trial 
stage. According to the author’s scientifi c posi-
tion, the proposals and recommendations de-
veloped by her in the case of their legislative 
consolidation will help increase the effective-
ness of ensuring and exercising the right to 
protection of all participants in criminal pro-
ceedings at various stages of criminal proceed-
ings and trials.

Key words: pre-trial investigation, crimi-
nal proceedings, right to defense, defense 
counsel, other participants in criminal pro-
ceedings, legal aid, status, provisions, law, pro-
cedural legal relations, participant, function, 
scientifi c position, investigator, prosecutor, in-
vestigating judge, rights and freedom.
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ÂÈÑÍÎÂÎÊ ÅÊÑÏÅÐÒÀ ßÊ Ï²ÄÑÒÀÂÀ ÄËß 
ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÎÁÑÒÀÂÈÍ, ßÊ² Ï²ÄËßÃÀÞÒÜ 

ÄÎÊÀÇÓÂÀÍÍÞ
(ÍÀ ÏÐÈÊËÀÄ² ÄÅßÊÈÕ ÂÈÄ²Â ÑÓÄÎÂÈÕ 

ÅÊÑÏÅÐÒÈÇ)

В статье автором излагаются правовые 
основы и перспективы развития судебной 
экспертизы и уголовного процессуального пра-
ва в свете правовой реформы Украины. На 
основании теоретического анализа и прак-
тического опыта рассматривается поня-
тие заключения эксперта как основания для 
установления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию в уголовном процессе Украины. 
На примере некоторых видов судебных 
экспертиз осуществляется анализ пробле-
матики установления фактических обсто-
ятельств и доказательной базы, которые 
станут основанием для подозрения и обвине-
ния лица в совершении уголовного деяния, для 
качественного и объективного выполнения за-
дач уголовного производства. Автором статьи 
освещается новый, собственный взгляд на со-
временную позицию по заключению эксперта. 
В статье обосновывается необходимость 
эффективного сотрудничества работников 
правоохранительных органов и экспертов (спе-
циалистов). Сформированы и представлены 
предложения по улучшению методики назначе-
ния экспертизы при рассмотрении уголовных 
дел. Автором сформированы и предоставлены 
собственные (авторские) вопросы при прове-
дении судебной автотехнической экспертизы. 
Раскрывается значение и место этих новелл 
в системе права, судебной экспертизы и уго-
ловного процесса в целом. Сделаны выводы и 
даны рекомендации по согласованному при-
менению норм действующего законодатель-
ства в практической деятельности эксперта, 
следователя, детектива и судьи. Обращено 
внимание на необходимость дальнейшего на-
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учного сотрудничества ученых, специалистов 
в области материального и процессуального 
права.
Ключевые слова: заключение, исследова-

ние, детектив, экспертиза, следователь, суд, 
судья, специалист, уголовный процесс, уголов-
ное производство.

Постановка проблеми
У контексті сучасної правової рефор-

ми правоохоронної системи, яка триває у 
державі, та вдосконалення чинного зако-
нодавства України покладається особлива 
відповідальність на правоохоронні орга-
ни, експертні установи та судову систему в 
частині забезпечення швидкого, повного 
та неупередженого розслідування і судо-
вого розгляду кримінальних правопору-
шень з тим, щоб кожний, хто їх вчинив, 
був притягнутий до відповідальності в 
міру своєї вини, жоден невинуватий не 
був обвинувачений або засуджений, жод-
на особа не була піддана необґрунтова-
ному процесуальному примусу і щоб до 
кожного учасника кримінального прова-
дження була застосована належна право-
ва процедура.
Вказана позиція покладає особливу 

відповідальність на експертів, детективів, 
слідчих та суддів України суворо дотриму-
ватись норм конституції України та зако-
нодавства держави у цілому.
Так, законодавцем України у пункті 14 

статті 92 Конституції України [1] визначе-
но, що судоустрій, судочинство та засади 
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судової експертизи визначаються тільки 
законами України, а підставою криміналь-
ної відповідальності визначено вчинення 
особою суспільно небезпечного діяння, 
яке містить склад кримінального правопо-
рушення, передбаченого Кримінальним 
кодексом України - стаття 2 зазначеного 
Кодексу (далі КК України)[2].

 Зазначене не уявляється можливим 
без суворого дотримання норм Конститу-
ції України, проц     едури законності та вста-
новлення обставин, які підлягають дока-
зуванню. У цьому і полягає актуальність 
проблеми.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Проведеним аналізом [1–7] встановле-
но, що науковці та практики неодноразово 
досліджували методологію, поетапність та 
процедурну законність отримання обста-
вин, які підлягають доказуванню у кримі-
нальному процесі, пов’язані із цим теоре-
тичні напрацювання та правові шляхи в 
цілому та їх окремі аспекти зокрема. Про-
те розгляд наукової позиції щодо висно-
вку експерта як підстави для встановлен-
ня обставин, які підлягають доказуванню, 
вимагає свого детального дослідження та 
аналізу.

Мета статті – на підставі проведеного 
теоретичного аналізу та власного прак-
тичного досвіду розглянути дефініцію ви-
сновку експерта як підставу для встанов-
лення обставин, які підлягають доказу-
ванню (на прикладі деяких видів судових 
експертиз), для якісного та об’єктивного 
виконання завдань кримінального прова-
дження, покращення інноваційної полі-
тики України взагалі, а також висвітлити 
новий погляд на сучасну позицію щодо 
висновку експерта.

Виклад основного матеріалу
У відповідності до Закону України 

«Про судову експертизу», судова експер-
тиза - це дослідження на основі спеціаль-
них знань у галузі науки, техніки, мисте-
цтва, ремесла тощо об’єктів, явищ і проце-
сів з метою надання висновку з питань, що 

є або будуть предметом судового розгляду 
[3]. 
Законодавцем України визначено, що 

процедура проведення експертизи, ді-
яльність експерта та спеціаліста у кримі-
нальному процесі держави регулюється 
відповідно Кримінальним процесуальним 
кодексом України (далі КПК України) [4], 
Законом України «Про судову експерти-
зу» від 25 лютого 1994 року [3], а також 
відомчими Правилами та інструкціями 
Міністерства юстиції України з питань 
проведення експертиз тощо. 
Експертом у кримінальному прова-

дженні є особа, яка володіє науковими, 
технічними або іншими спеціальними 
знаннями, має право відповідно до За-
кону України «Про судову експерти-
зу» на проведення експертизи і якій до-
ручено провести дослідження об’єктів, 
явищ і процесів, що містять відомості 
про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, та дати висновок з пи-
тань, які виникають під час криміналь-
ного провадження і стосуються сфери її 
знань [5].
Так, діяльність слідчого, детектива, 

суду, яка пов’язана з призначенням екс-
пертизи та оцінкою висновку експерта, 
спрямована на використання встановле-
них цією особою фактичних даних для до-
ведення певних обставин, що належать до 
конкретної справи.
При проведенні різних видів експер-

тиз можуть встановлюватися різні за своїм 
характером та змістом факти. Так, під час 
проведення криміналістичної експерти-
зи ідентифікуються певні об’єкти (люди, 
речі, тварини тощо), встановлюється гру-
пова приналежність різноманітних мате-
ріалів речовин та виробів, і навіть факти 
неідентифікаційного характеру, такі, як: 
механізм утворення слідів, їх давність, 
умови, при яких відбулися зміни у слідах, 
тощо. Експертиза може також встановлю-
вати стан та відношення об’єктів матері-
ального світу, причинний зв’язок між дією 
та бездіяльністю особи, а також зумовлені 
нею наслідки та багато іншого.
Слідчий, детектив, суд у кожному кон-

кретному випадку повинен визначати, яке 
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доказове значення має висновок експерта 
та як його можна використовувати для 
встановлення обставин, які підлягають до-
казуванню у кримінальному провадженні. 
А тому мають враховуватися конкретні об-
ставини справи. Слід зазначити, що одні й 
ті самі встановлені експертом та, на його 
думку, абсолютно однакові фактичні дані 
можуть мати зовсім різне доказове значен-
ня у різних провадженнях.
Так, у відповідності до норм чинного 

КПК України (статті 91), законодавець 
визначив наступні обставини, які підляга-
ють доказуванню у кримінальному прова-
дженні [4]: 

- подія кримінального правопорушен-
ня (час, місце, спосіб та інші обставини 
вчинення кримінального правопорушен-
ня);

- винуватість обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, 
форма вини, мотив і мета вчинення кри-
мінального правоп  орушення;

- вид і розмір шкоди, завданої кримі-
нальним правопорушенням, а також роз-
мір процесуальних витрат;

- обставини, які впливають на ступінь 
тяжкості вчиненого кримінального право-
порушення, характеризують особу обви-
нуваченого, обтяжують чи пом’якшують 
покарання, які виключають кримінальну 
відповідальність або є підставою закриття 
кримінального провадження;

- обставини, що є підставою для звіль-
нення від кримінальної відповідальності 
або покарання;

- обставини, які підтверджують, що 
гроші, цінності та інше майно, які підля-
гають спеціальній конфіскації, одержані 
внаслідок вчинення кримінального пра-
вопорушення та/або є доходами від тако-
го майна, або призначалися (використову-
валися) для схиляння особи до вчинення 
кримінального правопорушення, фінансу-
вання та/або матеріального забезпечення 
кримінального правопорушення чи вина-
городи за його вчинення, або є предметом 
кримінального правопорушення, у тому 
числі пов’язаного з їх незаконним обігом, 
або підшукані, виготовлені, пристосовані 
або використані як засоби чи знаряддя 

вчинення кримінального правопорушен-
ня;

- обставини, що є підставою для засто-
сування до юридичних осіб заходів кримі-
нально-правового характеру.
Також законодавець у цій же нормі За-

кону зазначив, що доказування полягає 
у збиранні, перевірці та оцінці доказів з 
метою встановлення обставин, що мають 
значення для кримінального проваджен-
ня.
Крім того, обставини конкретної спра-

ви, які зумовили необхідність призначен-
ня експертизи, мають значний вплив на 
доказове значення фактичних даних, що 
містяться у висновку експерта.
Зв’язок встановлених експертом фак-

тичних даних з обставинами справи, які 
підлягають доказуванню, не є однознач-
ним. На практиці з одного і того ж вста-
новленого експертом факту можуть ви-
пливати різні висновки.
В окремих випадках встановлені екс-

пертом фактичні дані безпосередньо ха-
рактеризують подію кримінального пра-
вопорушення. При цьому між висновком 
експерта та предметом доказування, по 
суті, немає проміжних ланок, які також 
підлягають доказуванню. Наприклад, 
якщо з висновку експерта випливає, що 
анонімний лист, у змісті якого є ознаки 
вимагання грошових коштів, майна або 
погроза життю людини, написаний пі-
дозрюваним (обвинуваченим), сам висно-
вок може бути визнаний прямим доказом 
його вини.
У більшості випадків зв’язок між фак-

тичними даними, встановленими експер-
том, та обставинами, які підлягають дока-
зуванню, не є таким очевидним. При цьо-
му між даними, встановленими експертом, 
та предметом доказування є також про-
міжні ланки, які підлягають доказуванню, 
характер, кількість та своєрідність яких 
залежать від характеру висновків експер-
та та багатьох інших причин.
Наприклад, у тому випадку, коли екс-

перт встановив, що слід на зламаній дужці 
навісного замка дверей залишено ломом-
цвяходером («фомкою»), який належить 
гр. Ф., щоб довести, що це пошкодження 
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зробив саме він, слідчому треба довести, 
що, окрім гр. Ф., ніхто не користувався 
цим монтувальним (монтажним) ломом – 
«фомкою», що він зберігався у такому міс-
ці, про яке знав лише гр. Ф., та інш.
Ще більше проміжних ланок між висно-

вком експерта та предметом доказування 
має місце тоді, коли експерт дає висновок 
про групову приналежність об’єктів, які 
ним досліджувалися.
Висновок експерта може бути вико-

ристаний слідчим, детективом, судом не 
лише для встановлення обставин, які під-
лягають доказуванню, тобто лише у кри-
мінально-процесуальному плані. Факти, 
виявлені експертом, допомагають слідчо-
му, детективу, суду виявляти й обставини 
кримінально-правового характеру, тобто 
вони сприяють встановленню складу кри-
мінального правопорушення.
Так, відповідно до вчення науки «Кри-

мінальне право» [6, С.66] та чинного Кри-
мінального кодексу України [2] склад кри-
мінального правопорушення утворюють 
наступні ознаки (елементи): об’єкт кри-
мінального правопорушення, об’єктивна 
сторона кримінального правопорушення, 
суб’єкт кримінального правопорушен-
ня та суб’єктивна сторона кримінального 
правопорушення.
При розслідуванні та судовому розгля-

ді кожного провадження (справи) необ-
хідно досліджувати всі елементи складу 
кримінального правопорушення. Вста-
новлені експертом фактичні дані разом 
із іншими доказами також можуть вико-
ристовуватися для доказування окремих 
факультативних ознак (елементів) складу 
кримінального правопорушення, якими 
є: мотив, мета, емоційний стан, обстанов-
ка, знаряддя, засоби вчинення правопо-
рушення та інш.
Так, встановлені під час проведення 

судової автотехнічної експертизи фактич-
ні дані про дії водія конкретного автомобі-
ля дають можливість слідчому, детективу, 
суду встановлювати об’єктивну сторону 
вчиненого ним кримінального правопо-
рушення. У цьому випадку спеціальні зна-
ння експерта-автотехніка, його розрахун-
ки допомагають встановлювати, як діяв та 

як повинен був діяти водій у конкретній 
ситуації.
Науковою основою судової автотех-

нічної експертизи є судова автотехніка 
– інтеграційна галузь судового транспор-
тознавства, що включає інженерні та 
криміналістичні знання про закономір-
ності дорожньо-транспортних пригод, 
методологію їх розслідування та методи 
вирішення завдань судової автотехнічної 
експертизи. Остання є різновидом судо-
вої інженерно-транспортної експертизи, 
суть якої полягає в експертному дослі-
дженні та встановленні механізму дорож-
ньо-транспортної пригоди, її обставин, 
технічного стану транспортних засобів та 
дороги, психофізіологічних характерис-
тик його учасників. Дослідженню підля-
гають матеріали провадження, результа-
ти огляду місця події, транспортні засо-
би, їх деталі, вузли та агрегати, системи, 
водій.
З урахуванням предмета доказуван-

ня та змісту спеціальних знань, у судово-
технічній експертизі можна виділити такі 
види:

1) судова експертиза обставин дорож-
ньо-транспортної пригоди;

2) судова експертиза технічного стану 
транспортного засобу;

3) судова експертиза слідів на тран-
спортному засобі та місці дорожньо-тран-
спортної пригоди (транспортно-трасоло-
гічна експертиза).
Кожна із зазначених видів судової ав-

тотехнічної експертизи має певне коло 
завдань, що вирішується експертизою 
самостійно, або у комплексі з іншими ви-
дами судової автотехнічної експертизи та 
з експертизами, які не належать до класу 
транспортних – трасологічної, медичної, 
металознавчої тощо.
Важливими обставинами, що харак-

теризують об’єктивну сторону вчиненого 
водієм кримінального правопорушення, 
є встановлені експертом причина та час 
утворення поломок деталей та механізмів 
автомобіля. У процесі проведення судової 
автотехнічної експертизи можуть надава-
тися відповіді на наступні питання, які 
спрямовані на встановлення об’єктивної 
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сторони кримінального правопорушення 
(на додаток до питань, визначених Наці-
ональним науковим центром «Інститут су-
дових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бо-
каріуса» [7], надаємо власний (авторський) 
перелік можливих питань):

- Якою є швидкість руху транспортно-
го засобу на момент дорожньо-транспорт-
ної пригоди ?

- Чи мав у своєму розпорядженні водій 
транспортного засобу можливість запобіг-
ти наїзду на пішохода ?

- Чи була технічна можливість запо-
бігання дорожньо-транспортній пригоді 
гальмуванням та об’їздом у задані момен-
ти?

- Чи можливо встановити момент ви-
никнення небезпеки для руху, який ви-
магає вживання екстрених заходів щодо 
запобігання дорожньо-транспортній при-
годі (якщо для цього необхідні спеціальні 
знання у проведенні розрахунків, моде-
лювання, експерименту) ?

- Яким було взаємне розташування 
транспортних засобів та перешкоди в мо-
мент, коли водій ще мав технічну можли-
вість запобігти дорожньо-транспортній 
пригоді ?

- Як повинен був діяти водій з точки 
зору безпеки руху в конкретній дорож-
ньо-транспортній ситуації ?

- Які саме дії водія з управління тран-
спортного засобу, починаючи з моменту 
виникнення небезпеки для руху, могли 
запобігти дорожньо-транспортній приго-
ді та якими саме вимогами Правил дорож-
нього руху вони передбачені ?

- Чи мав водій технічну можливість у 
конкретний момент вчинити дії, перед-
бачені Правилами дорожнього руху, щоб 
уникнути події ?

- Чи мав водій технічну можливість за-
побігти дорожньо-транспортній пригоді 
шляхом зниження швидкості транспорт-
ного засобу або об’їзду в конкретний мо-
мент; коли водій мав та міг передбачити 
виникнення небезпеки руху ?

- Чи є причинний зв’язок між діями 
(бездіяльністю) водія та наслідками тех-
нічного характеру (наїзд, зіткнення, пере-
кидання тощо) ?.

Під час проведення експертизи  можуть 
встановлюватися й факти, що належать до 
суб’єктивної сторони кримінального пра-
вопорушення, у тому числі обставини, які 
пом’якшують або обтяжують покарання 
(вину), перелік яких законодавцем надано 
у статтях 66 та  67 КК України [2]. Необхід-
ність у цьому з’являється, зокрема, тоді, 
коли потрібно з’ясувати, чи передбачав 
підозрюваний (обвинувачуваний) суспіль-
но небезпечні наслідки своєї дії або безді-
яльності (стаття 24 КК України), чи міг та 
чи повинен був він їх передбач ити (стаття 
25 КК України)[2]. Відповідаючи на пи-
тання про можливість запобігання цим 
наслідкам, експерт встановлює важливий 
для справи причиновий зв’язок між діян-
ням і наслідками, що наст али.
У слідчій та судовій практиці за учас-

тю експерта досить часто встановлюється 
безпосередній об’єкт кримінального пра-
вопорушення.
Так, наприклад, виявленню безпосе-

реднього об’єкта кримінального право-
порушення сприяє встановлення кримі-
налістичною експертизою факту виготов-
лення підроблених документів.
Також у юридичному середовищі за-

гальновідомим є значення висновку екс-
перта для прямого або непрямого вста-
новлення суб’єкта кримінального право-
порушення. Зокрема у багатьох випадках 
тільки шляхом ототожнення особи за по-
черком, підписом, папілярним візерунком 
встановлюється особа, яка вчинила кримі-
нальне правопорушення.
І, нарешті, слід зазначити, що висно-

вок експерта має важливе кримінологічне 
значення. Він допомагає слідчому, детек-
тиву, суду встановлювати разом із іншими 
доказами обставини, які сприяли вчинен-
ню кримінального правопорушення, та 
на цій підставі розробляти рекомендації, 
спрямовані на їх усунення.

Висновки і перспективи подальших 
досліджень

Автор статті поставив перед собою за-
вдання донести до широкого загалу на-
уковців та практиків нове, власне бачення 
сучасної дефініції висновку експерта як 
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підстави для встановлення обставин, які 
підлягають доказуванню, з метою якіс-
ного та об’єктивного виконання завдань 
кримінального провадження, використо-
вуючи при цьому приклади судових екс-
пертиз, які призначались правоохоронни-
ми органами України.
Проведеним дослідженням встановле-

но, що порядок призначення, проведення 
експертного дослідження та складання за 
його наслідками висновку експерта вима-
гають від правоохоронних, судових та екс-
пертних органів вдосконалення вже існу-
ючих та розроблення нових правових ме-
тодів, оскільки останні прямо пропорцій-
но впливають у подальшому на законність, 
повноту та об’єктивність встановлення 
обставин, які підлягають доказуванню, є 
невід’ємною складовою запоруки якісного 
та ефективного виконання завдань та до-
тримання загальних засад кримінального 
провадження.
Зважаючи на наявність недоліків у 

цій сфері процесуально-правової та екс-
пертної діяльності, вважаємо за актуальні 
подальші дослідження відповідної спря-
мованості, адже останні створюватимуть 
перспективи теоретичних та практичних 
напрацювань та сприятимуть розв’язанню 
проблемних питань на цьому напрямку.
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I.Y. Gayur 
EXPERT OPINION AS A BASIS FOR 

ESTABLISHING CIRCUMSTANCES TO 
BE PROVEN

In the article, the author sets out the legal 
foundations and prospects for the development of 
forensic examination and criminal procedural law 
in the light of the legal reform of Ukraine. On the 
basis of theoretical analysis and practical experi-
ence, the concept of an expert’s opinion is consid-
ered as a basis for establishing circumstances to 
be proved in the criminal process of Ukraine. On 
the example of some types of forensic examinations, 
an analysis is made of the problems of establishing 
factual circumstances and the evidence base, which 
will become the basis for suspicion and accusation 
of a person in the commission of a criminal act, 
for the qualitative and objective fulfillment of the 
tasks of criminal proceedings. The author of the 
article highlights a new, own view of the modern 
position according to the expert’s conclusion. The 
article substantiates the need for effective coopera-
tion between law enforcement officers and experts 
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(specialists). Formed and presented proposals for 
improving the methodology for appointing an ex-
amination in the consideration of criminal cases. 
The author has formed and provided his own (au-
thor’s) questions during the forensic autotechnical 
examination. The significance and place of these 
short stories in the system of law, forensic exami-
nation and the criminal process as a whole is re-
vealed. Conclusions are drawn and recommenda-
tions are given on the coordinated application of 
the norms of the current legislation in the practical 
activities of an expert, investigator, detective and 
judge. Attention is drawn to the need for further 
scientific cooperation between scientists, specialists 
in the field of substantive and procedural law.

Keywords: conclusion, research, detective, 
examination, investigator, court, judge, specialist, 
criminal process, criminal proceedings.

АНОТАЦІЯ 
У статті автор викладає правові основи 

та перспективи розвитку судової експерти-
зи та кримінального процесуального права у 
світлі правової реформи в Україні. На підставі 
теоретичного аналізу та власного практич-
ного досвіду розглядається поняття висновку 
експерта як підстави для встановлення об-
ставин, які підлягають доказуванню у кримі-
нальному процесі України. На прикладі деяких 
видів судових експертиз здійснюється аналіз 
проблематики встановлення фактичних об-
ставин та доказової бази, які стануть під-
ставою для підозри та обвинувачення особи у 
вчиненні кримінального протиправного діян-
ня, для якісного та об’єктивного виконання 
завдань кримінального провадження. Автор 
статті висвітлює новий, власний погляд на 
сучасну позицію щодо висновку експерта. У 
статті обґрунтовується необхідність ефек-
тивної співпраці працівників правоохоронних 
органів та експертів (спеціалістів). Сформо-
вані та наведені пропозиції щодо покращення 
методики призначення експертизи під час 
розгляду кримінальних справ. Автор сформу-
вав та надав власні (авторські) питання при 
проведенні судової автотехнічної експертизи. 
Розкривається значення та місце цих новел 
у системі права, судової експертизи та кри-
мінального процесу у цілому. Зроблені висно-
вки та надані рекомендації щодо узгодженого 
застосування норм чинного законодавства у 
практичній діяльності експерта, слідчого, де-
тектива та судді. Привернуто увагу на необ-
хідність подальшої наукової співпраці вчених, 
спеціалістів у галузі матеріального та проце-
суального права.
Ключові слова: висновок, дослідження, де-

тектив, експертиза, слідчий, суд, суддя, спе-
ціаліст, кримінальний процес, кримінальне 
провадження.
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ßÊ ÑÒÀÄ²¯ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓ

У статті автор розглядає особливості роз-
витку досудового розслідування як стадії кри-
мінального процесу. Вказується, що перший 
етап бере свій початок із часів первіснооб-
щинного устрою та можна сказати, що цей 
етап – перша, примітивна спроба врегулюван-
ня взаємовідносин, котрі виникли у зв’язку зі 
вчиненням кримінального правопорушення у 
його тогочасному розумінні. Зазначено, що на 
цьому етапі ще не можна говорити про заро-
дження досудового розслідування, але є змога 
підсумувати прагнення первісного суспільства 
сформувати певний алгоритм реагування на 
порушення встановлених правил та заборон, 
а також систематизувати заходи та засоби 
пошуку істини для вибору максимально ефек-
тивного та співрозмірного (що було досить 
важливим для того часу) виду покарання. Ав-
тор вказує, що цікавим аспектом є те, що нор-
мативно-правові акти, прийняті у 1960 році 
(як кримінальне, так і кримінальне процесу-
альне законодавство), створили «юридичний 
каркас», на якому будувались чинні ціннісні 
законодавчі підходи до розуміння основних 
положень відправлення правосуддя у сучасній 
Україні. При цьому необхідно звернути увагу 
на те, що цей період характеризувався, з одно-
го боку, намаганням відійти від відверто «інк-
візиційних» положень сталінського періоду, а 
з іншого – зберегти обвинувальний характер 
«попереднього розслідування», характерно-
го для авторитарного і диктаторського систем 
управління. Звертається увага на те, що у 2008 р. 
було прийнято Концепцію реформування кри-
мінальної юстиції України, яка визначила 
основні критерії та вимоги до розроблення та 
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прийняття нового кримінального процесуаль-
ного законодавства України. Основною метою 
в цій Концепції законодавцем було визначено 
те, що досудове розслідування має бути по-
збавлене зайвої формалізації та дублювання 
функцій. Таким чином, саме 2008 рік поклав 
старт для зародження у 2012 році принципо-
во нової, структурованої та цілісної системи 
кримінального провадження, першочерговою 
стадією якого стало досудове розслідування, 
актуалізоване у формах, відповідних сучасній 
нормативно-правовій базі. При цьому цей пе-
ріод можна назвати достатньо суперечливим 
– з одного боку, досить довго в кримінальному 
процесі зберігалися попередні уявлення (стан-
дарти), але поступово зароджувалися і демо-
кратичні підходи. 
Ключові слова: досудове розслідування, 

слідство, дізнання, нормативно-правовий 
акт, кримінальне процесуальне законодав-
ство, ґенеза.

Прийняття у 2012 році чинного Кри-
мінального процесуального кодексу Укра-
їни стало свідченням позитивних змін у 
законодавчому баченні структури кри-
мінального процесу, що наблизило нашу 
державу до міжнародних та європейських 
стандартів у галузі кримінальної юстиції. 
Законодавець розкриває зміст терміна 
«кримінальне провадження», виділяючи 
в ньому досудове розслідування і судове 
провадження (п. 10 ст. 3 КПК), як певні 
його стадії. Як зазначається, досудове роз-
слідування починається з моменту вне-
сення відомостей про кримінальне право-
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порушення до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань і закінчується закриттям 
кримінального провадження або направ-
ленням до суду обвинувального акта, кло-
потання про застосування примусових 
заходів медичного або виховного характе-
ру, клопотання про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності (п. 5 ст. 3 
КПК). Тобто можна зробити висновок, що 
на цій стадії в умовах змагальності сторін 
попередньо вирішуються досить складні 
завдання, визначені у ст. 2 КПК України 
«Завдання кримінального провадження». 
Саме ця обставина, на наш погляд, обу-
мовлює потребу у розгляді особливостей 
змісту досудового розслідування, для чого 
актуальним уявляється простеження його 
історичної еволюції.
На думку більшості науковців, вітчиз-

няне досудове розслідування у своєму іс-
торичному розвитку пройшло такі етапи: 
1) досудове розслідування кінця ІХ – се-
редини ХІІІ століття; 2) досудове розслі-
дування середини ХІІІ століття – 1864 р.; 
3) досудове розслідування другої полови-
ни XIX та початку XX ст. (1864–1917 рр.); 
4) досудове розслідування радянської 
України (1918–1991 рр.); 5) досудове роз-
слідування після набуття Україною неза-
лежності (з 1991 р.) [1, с. 42]. Водночас, у 
процесуальній літературі існує думка, що 
сучасна модель досудового розслідування 
у своєму розвитку пройшла шість етапів. 
Перший етап бере свій початок із часів 

первіснообщинного устрою, для якого ха-
рактерна наявність норм звичаєвого пра-
ва, що регулювали порядок здійснення 
кровної помсти, проведення присяги, ор-
далії, порядок оцінювання показань свід-
ків тощо. Але ми можемо говорити тільки 
про період існування Київської Русі. Сис-
тема права Київської Русі зі слов’янськими 
та перебраними джерелами права, що 
включала у себе питання вирішення спо-
рів, діяла на українських землях у кін-
ці ІХ – середині ХІІІ століття, а пізніше 
продовжувала використовуватись у Вели-
кому Князівстві Литовському. На той час 
писаними джерелами пам’ятками русько-
го права насамперед є «Руська Правда» 
і Литовський статут [2, с. 21]. Таким чи-

ном, можна сказати, що цей етап – перша 
примітивна спроба врегулювання взаємо-
відносин, котрі виникли у зв’язку зі вчи-
ненням кримінального правопорушення 
у його тогочасному розумінні. Звичайно, 
ми ще не можемо говорити про зароджен-
ня досудового розслідування, але маємо 
змогу підсумувати прагнення первісного 
суспільства сформувати певний алгоритм 
реагування на порушення встановлених 
правил та заборон, а також систематизу-
вати заходи та засоби пошуку істини для 
вибору максимально ефективного та спів-
розмірного (що було досить важливим для 
того часу) виду покарання.
Другий етап, уже наділений певними 

елементарними сучасними рисами, можна 
пов’язати із прийняттям Статуту кримі-
нального судочинства 1864 р. Викладені в 
ньому основи, що поєднували між собою 
розшук, дізнання та слідство призвели 
до різного тлумачення сутності дізнання 
та відсутності спеціальної судової поліції. 
Виконання судовим слідчим розшукових 
функцій призвело до посилення у XX ст. 
значення поліції, як органу адміністра-
тивної влади, і послаблення ролі судового 
слідчого як представника судової влади 
(слідчий виконував функції криміналь-
ного переслідування та розшуку, але був 
усунений від участі в розслідуванні пев-
них видів злочинів). На цьому етапі за-
гальною метою досудового розслідування 
було встановлення підстав, достатніх для 
розгляду судом кримінальної справи сто-
совно конкретної особи. Російськими про-
цесуалістами дореволюційного періоду 
також зазначалося, що досудове слідство 
існує тільки для вирішення питання про 
віддання особи до суду [3, с. 43]. 
Отже, можна підсумувати, що в цей 

історичний період більшу цінність мало 
судове провадження. Суд визнавався про-
відним органом, який у повній мірі вирі-
шував «долю» кримінальної справи. Саме 
тому досудове розслідування розгляда-
лось лише як підготовчий етап, спрямова-
ний на збір інформації, котра може бути 
використана судом для винесення вироку. 
Таким чином, окремі риси, закладені в 
кримінальну процесуальну нормативно-
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правову базу в цей період було збережено 
у більш сучасній формі в чинному законо-
давстві. 
Вказана теза підтверджується тим, що 

третій етап розвитку досудового розслі-
дування, обумовлений прийняттям КПК 
УРСР 1922 р., майже в повній мірі пере-
йняв законодавчий підхід до концепції 
досудового розслідування. Більш презен-
табельним, на наш погляд, є кримінальне 
процесуальне законодавство зі змінами, 
внесеними у 1927 р., у якому було суттєво 
розширено функції та повноваження ор-
ганів дізнання. 
Четвертий етап розвитку досудового 

розслідування тривав з кінця 20-х і до по-
чатку 50-х років ХХ ст. та ознаменувався 
тим, що в теорії та практиці почала про-
стежуватись тенденція до спрощення кри-
мінального процесу й ставлення до проце-
суальних гарантій як до простих формаль-
ностей. Указаний підхід призвів до жах-
ливих порушень прав людини та масових 
репресій без слідства й суду. Так, у 30-х 
роках запроваджувався спрощений по-
рядок кримінального провадження щодо 
окремих категорій злочинів, зокрема, ди-
версій, шкідництва та тероризму. Такий 
стан справ спричинив появу судочинства, 
що здійснювалося позасудовими органа-
ми, так званими «трійками» Народного 
Комісаріату Внутрішніх Справ. На жаль, 
радянська «законність» того часу встанов-
лювалася таким чином аж до скасуван-
ня вказаної інституції в 1953 р. [4, с. 52]. 
На наш погляд, цей етап можна вважати 
«переломним», оскільки в наступних кри-
мінальних процесуальних нормативно-
правових актах законодавець уже більш 
пропорційно та сучасно підходив до вста-
новлення процедури взаємодії з кримі-
нальним правопорушником.
П’ятий етап розвитку досудового роз-

слідування пов’язаний із прийняттям 
Основ кримінального судочинства СРСР й 
союзних республік у 1958 р. та КПК УРСР 
у 1960 р. Головним результатом цього 
періоду розвитку кримінальної процесу-
альної доктрини держави була система-
тизація норм законодавства у контексті 
більш повного та якісного формулювання 

загальних положень кримінального судо-
чинства, специфіки його стадій та окре-
мих процесуальних інститутів, а також 
створення передумов для запровадження 
засад верховенства права та законності у 
сучасне кримінальне процесуальне зако-
нодавство України [2, с. 22]. Цікавим ас-
пектом, на нашу думку, є те, що норматив-
но-правові акти, прийняті у 1960 році (як 
кримінальне, так і кримінальне процесу-
альне законодавство), створили «юридич-
ний каркас», на якому будувались чинні 
ціннісні законодавчі підходи до розуміння 
основних положень відправлення право-
суддя у сучасній Україні. При цьому необ-
хідно звернути увагу на те, що, на нашу 
думку, цей період характеризувався, з од-
ного боку, намаганням відійти від відвер-
то «інквізиційних» положень сталінського 
періоду, а з іншого – зберегти обвинуваль-
ний характер «попереднього розслідуван-
ня», характерного для авторитарно ї і дик-
таторської систем управління.
Шостий етап розвитку досудового роз-

слідування бере свій початок у 1992 р. із 
прийняттям Верховною Радою України 
Концепції судово-правової реформи, у ній 
передбачалося законодавче закріплення 
самостійності слідчого, диференціація до-
судового розслідування, розмежування 
функцій органів досудового розслідуван-
ня і органів, які здійснюють оперативно-
розшукову діяльність, створення єдиного 
слідчого апарату тощо. Водночас, у теорії 
кримінального процесу та законотворчій 
діяльності розглядаються наступні на-
прями реформування органів досудового 
слідства, а саме: створення єдиного слід-
чого комітету; запровадження при судах 
інституту судових слідчих; збереження іс-
нуючого «відомчого» досудового слідства; 
формування слідчого апарату в органах 
внутрішніх справ. Упродовж 2001–2002 рр., 
проведено так звану «малу судово-правову 
реформу», відповідно до якої трансфор-
мовано функції прокуратури, реалізова-
но положення Конституції України щодо 
апеляційного провадження, наповнено 
новим змістом правові процедури оскар-
ження процесуальних рішень у касаційно-
му порядку, нормативно визначено фор-
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ми судового контролю на стадії досудово-
го розслідування [5, с. 29]. У 2008 р. було 
прийнято Концепцію реформування кри-
мінальної юстиції України, яка визначила 
основні критерії та вимоги до розроблен-
ня та прийняття нового кримінального 
процесуального законодавства України. 
Основною метою в цій Концепції законо-
давцем було визначено те, що досудове 
розслідування має бути позбавлене за-
йвої формалізації та дублювання функцій. 
Таким чином, саме 2008 рік поклав старт 
для зародження у 2012 році принципово 
нової, структурованої та цілісної системи 
кримінального провадження, першочер-
говою стадією якого стало досудове роз-
слідування, актуалізоване у формах, від-
повідних сучасній нормативно-правовій 
базі. При цьому цей період можна назвати 
достатньо суперечливим – з одного боку, 
досить довго в кримінальному процесі 
зберігалися попередні уявлення (стандар-
ти), але поступово зароджувалися і демо-
кратичні підходи. 
Окремої уваги також заслуговує те, що 

на сучасному етапі з прийняттям у 2012 
році нового процесуального законодав-
ства значно була знижена роль слідчого, а 
на перший план було висунуто прокурора 
як процесуального керівника та організа-
тора досудового розслідування. Так, у ч. 2 
ст. 36 КПК України серед інших повно-
важень, які покладено на прокурора пе-
редбачено, що він, здійснюючи нагляд за 
додержанням законів під час проведення 
досудового розслідування у формі проце-
суального керівництва досудовим розслі-
дуванням, уповноважений: 1) починати 
досудове розслідування за наявності під-
став, передбачених цим Кодексом; 2) мати 
повний доступ до матеріалів, документів 
та інших відомостей, що стосуються досу-
дового розслідування; 3) доручати органу 
досудового розслідування проведення до-
судового розслідування; 4) доручати слід-
чому, органу досудового розслідування 
проведення у встановлений прокурором 
строк слідчих (розшукових) дій, негласних 
слідчих (розшукових) дій, інших процесу-
альних дій або давати вказівки щодо їх 
проведення чи брати участь у них, а в не-

обхідних випадках - особисто проводити 
слідчі (розшукові) та процесуальні дії в по-
рядку, визначеному цим Кодексом; 5) до-
ручати проведення слідчих (розшукових) 
дій та негласних слідчих (розшукових) 
дій відповідним оперативним підрозділам 
тощо [6]. Такий законодавчий підхід було 
закріплено на найвищому рівні у Консти-
туції України із доповненням останньої у 
2016 році ст. 131-1, у якій вказано, що в 
Україні діє прокуратура, яка здійснює:-
1) підтримання публічного обвинувачен-
ня в суді; 2) організацію і процесуальне 
керівництво досудовим розслідуванням, 
вирішення відповідно до закону інших пи-
тань під час кримінального провадження, 
нагляд за негласними та іншими слідчими 
і розшуковими діями органів правопоряд-
ку; 3) представництво інтересів держави 
в суді у виняткових випадках і в поряд-
ку, що визначені законом [7]. Такий зако-
нодавчий підхід, на нашу думку, з одно-
го боку ще більше актуалізував принцип 
змагальності, з іншого – дозволив зробити 
кримінальний процес більш прозорим. 
Позитивним слід визнати і те, що в 

сучасному кримінально-процесуальному 
законодавстві поняття досудового роз-
слідування безпосередньо визначено в п. 5 
ч. 1 ст. 3 КПК України і означає стадію 
кримінального провадження, яка почина-
ється з моменту внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до ЄРДР 
і закінчується закриттям кримінального 
провадження або направленням до суду 
обвинувального акта, клопотання про за-
стосування примусових заходів медично-
го або виховного характеру, клопотання 
про звільнення особи від кримінальної 
відповідальності [2, с. 19]. Досудове роз-
слідування може здійснюватися у формі 
досудового слідства і дізнання. Відповід-
но до ст. 215 КПК України досудове роз-
слідування злочинів здійснюється у формі 
досудового слідства, а кримінальних про-
ступків – у формі дізнання. 
Досудове слідство здійснюють: слідчі 

органів Національної поліції – щодо всіх 
кримінальних правопорушень, окрім тих, 
що відносяться до підслідності інших ор-
ганів, що здійснюють досудове розсліду-
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вання; слідчі органів безпеки – щодо кри-
мінальних правопорушень передбачених 
статтями 109-114-1, 201, 258-258-5, 265-
1, 305, 328, 329, 330, 332-1, 333, 334, 359, 
422, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 
444, 446, 447 КК України; слідчі органів, 
що здійснюють контроль за додержанням 
податкового законодавства – щодо кримі-
нальних правопорушень, передбачених 
статтями 204, 205, 205-1, 212, 212-1, 216, 
218-1, 219 КК України; слідчі ДБР – щодо 
злочинів, вчинених вищими посадовими 
особами держави, проти встановленого 
порядку несення військової служби; де-
тективами НАБУ; слідчими ДКВС Украї-
ни – щодо злочинів, що були вчинені на 
території ДКВС України. Досудове слід-
ство обмежене в часі, і його строк не може 
бути більше 2 місяців з дня повідомлен-
ня особі про підозру у вчиненні злочину. 
Однак згідно з ч.2 ст. 219 КПК України, 
такий строк може бути продовжений у 
порядку, передбаченому параграфом 4 
глави 24 Кодексу. При цьому загальний 
строк досудового розслідування не може 
перевищувати: шести місяців із дня по-
відомлення особі про підозру у вчиненні 
злочину невеликої або середньої тяжкості; 
дванадцяти місяців із дня повідомлення 
особі про підозру у вчиненні тяжкого або 
особливо тяжкого злочину [6]. Досудове 
слідство, з огляду на те, що на нього по-
кладено завдання встановлення істини за 
фактом вчинення злочину, котрий є більш 
тяжким по відношенню до кримінального 
проступку, є провідною формою досудово-
го розслідування.
У свою чергу дізнання – це така форма 

досудового розслідування, що передбаче-
на кримінальним процесуальним законо-
давством,  здійснюється компетентними 
на те органами та полягає у реалізації за-
вдань кримінального провадження при 
вчиненні кримінальних проступків, тобто 
того, що не віднесено до категорії злочи-
нів. При дізнанні строк досудового роз-
слідування – 1 місяць з дня повідомлення 
особі про підозру у вчиненні криміналь-
ного проступку. Однак згідно з ч. 2 ст. 219 
КПК України, строк досудового розсліду-
вання може бути продовжений у порядку, 

передбаченому параграфом 4 глави 24 Ко-
дексу. При цьому загальний строк досудо-
вого розслідування не може перевищува-
ти двох місяців із дня повідомлення осо-
бі про підозру у вчиненні кримінального 
проступку [6]. Отже, виходячи з тяжкості 
вчиненого суспільно небезпечного діян-
ня, законодавцем було диференційовано 
строки та особливості досудового розслі-
дування відповідно до форм його проце-
суальної реалізації.
Отже, проведене дослідження дозво-

лило нам підсумувати, що досудове розслі-
дування пройшло тривалий шлях станов-
лення та розвитку, беручи свій початок з 
кінця ІХ століття. У 2012 році досудове 
розслідування було диференційовано на 
дві форми: досудове слідство та дізнання. 
Основними завданнями досудового 
розслідування є: 1) своєчасне реагування 
на повідомлення про вчинення суспільно 
небезпечного діяння; 2) встановлення 
факту наявності ознак кримінального пра-
вопорушення та його тяжкості; 3) вчинен-
ня дій, спрямованих на збирання доказів 
або перевірку вже отриманих доказів; 
4) встановлення та вивчення особи, яка 
вчинила кримінальне правопорушення; 
5) закінчення досудового розслідування 
шляхом здійснення однієї з дій, передба-
чених ч. 2 ст. 283 КПК України; 5) забез-
печення захисту прав та свобод фізичних 
та юридичних осіб, суспільства та держа-
ви. 
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SUMMARY 
In the article the author considers the peculiarities 

of the development of pre-trial investigation as a 
stage of the criminal process. It is pointed out that 
the fi rst stage dates back to the primitive communal 
system, and it can be said that this stage is the 
fi rst, primitive attempt to resolve the relationship 
that arose in connection with the commission of 
a criminal offense in his then understanding. It 
is noted that at this stage it is not possible to talk 
about the emergence of pre-trial investigation, but 
it is possible to summarize the desire of primitive 
society to form a algorithm to respond to violations 
of rules and prohibitions, and systematize measures 
and means to fi nd the truth quite important for that 
time) type of punishment. The author points out that 
an interesting aspect is that the regulations adopted 
in 1960 (both criminal and criminal procedural 
legislation) created a “legal framework” on which 
the current value-based legislative approaches 
to understanding the basic principles of justice 
in modern law were built. Ukraine. It should be 
noted that this period was characterized, on the one 
hand, by attempts to move away from the openly 
“inquisitorial” provisions of the Stalinist period, and 
on the other - to maintain the accusatory nature of 
“preliminary investigation” of authoritarian and 
dictatorial systems of government. It is noteworthy 
that in 2008 the Concept of Criminal Justice 
Reform of Ukraine was adopted, which defi ned the 
main criteria and requirements for the development 
and adoption of new criminal procedure legislation 
of Ukraine. The main goal of the Legislator in 
this Concept was that the pre-trial investigation 
should be free from unnecessary formalization and 
duplication of functions. Thus, 2008 marked the 
start of the emergence in 2012 of a fundamentally 
new, structured and integrated system of criminal 
proceedings, the fi rst stage of which was the pre-
trial investigation, updated in forms appropriate to 
the modern legal framework. At the same time, this 
period can be called quite contradictory - on the one 
hand, previous ideas (standards) were preserved for 
a long time in the criminal process, but democratic 
approaches were gradually emerging. 

Key words: pre-trial investigation, investigation, 
inquiry, normative legal act, criminal procedural 
legislation, genesis.
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ÍÀÖÈÑÒÑÜÊÀ ÑÈÌÂÎË²ÊÀ ßÊ ÏÐÅÄÌÅÒ 
ÑÊËÀÄÓ ÇËÎ×ÈÍÓ, ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ ÑÒ.436-1 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті розглядається проблема одного 
із основних питань кримінальної політики – 
конкретизація предмета складу злочину, пе-
редбаченого ст. 4361 Кримінального кодексу 
України. Стверджується, що на сучасному 
етапі розвитку держави бракує адекватного 
механізму протидії пропаганді комуністично-
го й націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів. Короткий огляд кри-
мінально-правової літератури засвідчив, що 
кримінальна відповідальність за пропаганду 
комуністичного й націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів ще не 
достатньо вивчена.
Ключові слова: тоталітарна ідеологія, 

комуністичний тоталітарний режим, наці-
онал-соціалистичний (нацистський) тоталі-
тарний режим, пропаганда.
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ністична ідеологія не зникла, а істотно впли-
вала на суспільне життя і політику, а члени 
Комуністичної партії України тривалий час 
були представлені в українському парла-
менті та інших органах державної влади. 
Більше того, за цією ідеологією виправдо-
вувались посягання Російської Федерації на 
незалежність, суверенітет та територіальну 
цілісність України, а також анексія та оку-
пація країною-агресором частини території 
нашої держави [1].

9 квітня 2015 р. Верховною Радою Укра-
їни було прийнято закони про декомуніза-
цію: ЗУ «Про доступ до архівів репресивних 
органів комуністичного тоталітарного ре-
жиму 1917-1991 років», ЗУ «Про засуджен-
ня комуністичного та націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої сим-
воліки» від 9 квітня 2015 р., ЗУ «Про право-
вий статус та вшанування пам’яті борців за 
незалежність України у ХХ столітті», «Про 
увічнення перемоги над нацизмом у Другій 
світовій війні 1939-1945 років». Унаслідок 
прийняття відповідних законів в Україні 
була розпочата реформа декомунізації, ме-
тою якої було відхід від комуністичної ідео-
логії та переосмислення радянського мину-
лого.

Стан дослідження
Власне перша група робіт охоплює пра-

ці з міжнародного права, конституційного 
права, політології, історії, психології, філо-
софії, оскільки в рамках цих галузей знань 

Постановка проблеми
У ХХ столітті народ України зазнав 

страждань за двох тоталітарних режимів: 
радянського (1917-1991р.) та нацистського 
(1941-1945 р.). Під час Другої світової війни 
Україна втратила значну частину населен-
ня, і ще більше людей померло внаслідок 
організованого комуністичним режимом Го-
лодомору 1932-1933 р. Утім доводиться кон-
статувати, що після здобуття Україною не-
залежності окремі політичні партії схвально 
оцінювали комуністичний режим, а його 
злочини заперечувались. А тому пробле-
ма просування тоталітарної ідеології не за-
лишилась у далекому минулому. В окремій 
думці судді Конституційного Суду України 
О.О.Первомайського зазначено, що кому-
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висвітлюються питання виникнення кому-
ністичного та нацистського тоталітарних 
режимів, їх розвитку і динаміки, розгля-
даються концепції фашизму, його ознаки, 
прояви та похідні від нього рухи тощо.-
Ці праці представлені такими вченими як-
Г.В. Берченко, В.В. Бушанський, І.Р. Вітик, 
О.Г. Данильян, О.Ф. Іванов, В.В. Левицький,-
О.А. Ліщинська, О.І. Майборода, С.Рябенко, 
О.А. Феоктистова, М.В. Чабанна та інші. Від-
так їх внесок у формування теоретичних уяв-
лень про сутнісні риси тоталітарних режимів 
та їх вплив на суспільство важко переоцінити. 
Так, вартою уваги є праця П.І. Соболя, у якій 
автор простежує об’єктивні і суб’єктивні 
передумови зародження та еволюції радян-
ського тоталітаризму, показує ролі голодо-
мору як засоби радянської тоталітарної вла-
ди щодо здійснення колонізації етнічного 
простору України [2]. Слід віддати належне 
праці А.В. Пехник, у якій описується понят-
тя та причини виникнення тоталітаризму, 
проведено всебічний аналіз різновидів тота-
літарних режимів, особливостей процесу їх 
формування та функціонування, а також ви-
значено фактори, які сприяли утвердженню 
тоталітарної політичної системи [3].
Друга група наукових праць присвячена 

проблемам кримінально-правової охорони 
миру, безпеки людства та міжнародного пра-
вопорядку. Вагомий внесок у вивченні цього 
питання зробили такі вчені як О.М. Броне-
вицька, М.М. Гуменюк, В.О. Навроцький, 
В.О. Поповичук, Ю.С. Резнік, Б.В. Романюк, 
Е.Н. Трикоз, А.В. Шамара, К.С. Юртаєва та 
інші. Слід віддати належне праці А.А. Маєв-
ської, у якій проаналізовано тексти статутів 
міжнародних трибуналів, а також спеціаль-
ну наукову літературу щодо визначення, 
сутності та змісту злочинів проти людяності, 
досліджено їх правову природу та надано 
юридичну характеристику [4]. Важко пере-
оцінити значення роботи С.М. Мохончука, 
де охарактеризовано місце злочинів проти 
миру та безпеки людства у системі міжна-
родних правопорушень, виявлено особли-
вості сучасної конвенційної регламентації 
відповідальності за відповідні посягання і 
специфіку, розкрито становлення системи 
злочинів проти миру і безпеки людства у 

кримінальному законодавстві зарубіжних 
держав [5]. 
Науковий здобуток цих авторів мав не-

абиякий вплив на розвиток третьої групи 
досліджень, які безпосередньо присвячені 
окремим питанням кримінальної відпові-
дальності за пропаганду комуністичного та 
нацистського тоталітарних режимів. Так, 
одні вчені вивчали особливості криміналь-
но-правової охорони національної та істо-
ричної пам’яті [6], інші розглядали питан-
ня криміналізації пропаганди тоталітарних 
режимів [7; 8], треті здійснили криміналь-
но-правову характеристику складу злочи-
ну, передбаченого ст.436-1 КК України [9; 
10; 11], четверті аналізували кримінально-
правовий механізм протидії пропаганді то-
талітаризму [12]. Позитивно оцінюючи на-
уковий доробок учених, все ж доводиться 
констатувати, що у кримінально-правовій 
літературі відсутнє комплексне досліджен-
ня, присвячене питанням кримінальної 
відповідальності за пропаганду комуністич-
ного та нацистського тоталітарних режи-
мів, а окремі публікації авторів не в змозі 
задовольнити потреб практики правозас-
тосування. З огляду на зазначене, є підста-
ви вважати, що наукознавче дослідження 
складу злочину, передбаченого ст.436-1 КК 
України, є неповним. 

Основною метою цієї статті є вивчення 
предмета складу злочину, передбаченого 
ст.436-1 КК України.

Виклад основних положень
Відповідно до п.4 ч.1 ст.1 ЗУ «Про за-

судження комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» від 9 квітня 2015 р. №317-
VIII символіка нацистського тоталітарного 
режиму включає:

- державний прапор, державний герб 
нацистської Німеччини 1939-1945 років;

- символіку, найменування НСДАП, 
зображення, написи, присвячені подіям, 
пов’язаним з її діяльністю;

- зображення гасел НСДАП, цитат осіб, 
які обіймали в ній керівні посади, вищих ор-
ганах влади та управління нацистської Ні-
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меччини та на окупованих нею територіях 
1935-1945 роках [13].
Загальновідомо, що офіційним символом 

Третього Рейху була свастика. Так, держав-
ним гербом нацистської Німеччини був орел 
з розпростертими крилами та свастикою у 
лапах, який дивиться на праве крило, що 
символізує безсмертя, силу та мужність [14, 
с.12]. Щодо державного прапора, то він мав 
вигляд прямокутного червоного полотнища 
з розташованою в центрі чорною похилою 
свастикою на білому колі [15]. Як приклад 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності за пропаганду нацистської символіки 
у виді державного прапора нацистської Ні-
меччини слід навести вирок Лисянського 
районного суду Черкаської області від 19 
липня 2019 р. М., знаходячись за місцем сво-
го мешкання, закріпив із зовнішнього боку 
будинку на металевій трубі, прапор Третьо-
го рейху, прямокутне червоне полотнище з 
розташованою у центрі на білому колі чор-
ною похилою правосторонньою свастикою, 
який відповідно до положень п.1 ст.4 Зако-
ну від 09.04.2015 року є символікою націо-
нал-соціалістичного (нацистського) тоталі-
тарного режиму. Продовжуючи реалізову-
вати свій умисел на публічне використання, 
шляхом публічної демонстрації широкому 
загалу людей символіки націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарного режи-
му, М. протягом п`яти годин демонстрував 
оточенню символіку націонал-соціалістич-
ного (нацистського) тоталітарного режиму. 
У подальшому, приблизно о 13 годині 00 
хвилин, його противоправні дії були припи-
нені працівниками поліції [16].
Так, емблемою НСДАП, як і державно-

го герба нацистської Німеччини, був орел 
зі свастикою у лапах, однак ця символіка 
вирізнялась від останньої тим, що орел ди-
виться на ліве крило, тоді як на держав-
ному гербі його погляд був направлений 
у протилежний бік [14, с.12]. У сучасності 
досить поширеним є використання лише 
самого орла як символа, що не становить 
кримінально-правової заборони. Його ви-
користання вважатиметься злочинним, 
якщо таке зображення чітко відповідатиме 
емблемі НСДАП. Ще одним символом на-
цистської Німеччини, який використо-

вувався 3-ою Танковою девізією СС, що 
входила до складу НСДАП, був череп та 
кістки. Він був зображений на обмундиру-
ванні підрозділу СС (на перстні, кинджа-
лі) та символізував готовність віддати своє 
життя заради фюрера [14, с.16]. Серед відо-
мих нацистських символів, який викорис-
товувався злочинною організацією СС, що 
займалася депортацією населення та пока-
ранням так званих «порушників» нацист-
ського расового законодавства, була також 
руна «Отала», яка трактувалася як «кров та 
грунт» [14, с.19].
Закон від 9 квітня 2015 р. №317-VIII, 

який власне засуджує два види тоталітарних 
режимів, повинен в однаковій мірі визна-
чати обсяг та описовість символіки, яка за-
боронена для виготовлення, поширення та 
публічного використання. Про це, зокрема, 
йдеться у Спільному проміжному висновку 
Венеціанської комісії від 25 грудня 2015 р. 
№823/2015, у якому вказується, що, на від-
міну від переліку символіки комуністичного 
тоталітарного режиму, перелік символіки 
пов’язаної з націонал-соціалістичною ідео-
логією, є коротший і чіткіший, а також об-
межений лише символами, пов’язаними з 
Німеччиною 1939-1945 років [17, с.22]. Зо-
крема, у вищенаведеному Законі не перед-
бачено заборони зображень, пам’ятників, 
пам’ятних знаків, написів, присвячених осо-
бам, які обіймали керівні посади в НСДАП 
та у вищих органах влади (Адольф Гітлер, 
Рудольф Гесс, Мартін Борман, Генріх Луі-
дрольд Гіммлер, Йозеф Гоббельс, Герман 
Герінг та інші). Окрім того, відомо, що до 
складу НСДАП входили такі злочинні орга-
нізації, як СС (Schutzstaffeln), відомі як так 
звані «Охоронні загони», «Гітлерюгенд», 
«Штурмові загони», які причетні до вчинен-
ня воєнних злочинів та злочинів проти люд-
ства [18, с.143]. Також до складу нацистської 
символіки не включено гімн нацистської 
Німеччини, хоча відомо, що у 1933-1945 рр. 
ним визнавалась «пісня Хорста Весселя»[19, 
с.101].

Висновки
Таким чином, можна зробити висновок, 

що на сьогодні наукова база боротьби з про-
пагандою комуністичного та нацистського 
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тоталітарних режимів належним чином не 
сформована. Відтак вивчення питання щодо 
оптимального формулювання елементів ко-
муністичної символіки як предмета відпо-
відного складу злочину потребує ретельно-
го аналізу.
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SUMMARY 
The problem of one of the major issues of criminal 

policy – specifi cation of the subject of the crime 
under art. 4361 of the Criminal Code of Ukraine. 
Conclusions are drawn that on the modern stage of 
state development there is no adequate mechanism of 
propaganda of the Communistic, Nationalistic and 
Socialistic (Nazi) totalitarian regimes countering 
in Ukraine. A brief review of criminal literature 
has given an opportunity to conclude that the issue 
of criminal responsibility for propaganda of the 
Communistic, Nationalistic and Socialistic (Nazi) 
totalitarian regimes is one of those who have not been 
properly resolved.

The obligatory component of the crime’s object is 
its subject (symbols of the Nationalistic and Socialistic 
(Nazi) totalitarian regimes).

A brief review of criminal literature has given 
an opportunity to conclude that the issue of criminal 
responsibility for propaganda of the Communistic, 
Nationalistic and Socialistic (Nazi) totalitarian 
regimes is one of those who have not been properly 
resolved. It has been stated that certain aspects had 
not been studied at all, and the authors’ positions on 
the investigated issue were controversial or diverse. 
Due to the relevant analysis, some of the issues 
that are not illuminated have been analysed, the 
additional arguments have been given to resolve the 
controversial issues.

Key words: totalitarian ideology, the Communistic 
totalitarian regime, the Nationalistic and Socialistic 
(Nazi) totalitarian regime, propaganda.
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ÔÎÐÌÈ ² ÌÅÒÎÄÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÊÐÈÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ ÇÀÑÎÁ²Â ÌÀÑÎÂÎ¯ 

²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ (ÌÅÄ²À)

 У статті висвітлюється питання кон-
кретизації форм і методів забезпечення 
кримінологічного захисту засобів масової ін-
формації в Україні (ЗМІ). Наголошується, 
що  в сучасних умовах форми і методи забез-
печення механізму кримінологічного захисту 
ЗМІ повинні узгоджуватися відповідними 
напрямами кримінологічної діяльності упо-
вноважених суб’єктів. Обґрунтовується, що 
форми і методи забезпечення кримінологіч-
ного захисту ЗМІ невід’ємно пов’язані з уже 
наявними науковими розробками щодо форм 
і методів забезпечення протидії злочинності 
та кримінологічної безпеки. Автор розглядає 
правову та неправову, зовнішньоспрямовані 
та внутрішньоспрямовані форми забезпечен-
ня механізму кримінологічного захисту. При 
дослідженні правової форми звертається ува-
га на нові стратегічні документи державного 
рівня, які створюють підґрунтя для функці-
онування механізму забезпечення криміноло-
гічного захисту ЗМІ (Доктрина інформацій-
ної безпеки України (2017 р.), Національна 
стратегія у сфері прав людини (2021 р.), 
Стратегія інформаційної безпеки до 2025 
року), а також на законопроєкти про поси-
лення відповідальності за вчинення кримі-
нальних правопорушень проти журналістів 
(№3633 від 11.06.2020), про медіа (№2693 
від 27.12.2019). Зовнішньоспрямована фор-
ма забезпечення кримінологічного захисту 
ЗМІ розглядається через запровадження 
механізму раннього попередження кримі-
нальних правопорушень щодо представників 
медіа, у зв’язку з їх професійною діяльністю.
Внутрішньоспрямована форма забезпечен-

 ÏÀÕÍ²Í Ìèêîëà Ëåîí³äîâè÷ - êàíäèäàò íàóê ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, 
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ня кримінологічного захисту ЗМІ розгляда-
ється через забезпечення кримінологічного 
захисту в діяльності самих цих суб’єктів за 
рахунок їх внутрішнього потенціалу.Окремо 
в якості форм забезпечення механізму кри-
мінологічного захисту ЗМІ виділяються:-
1) організація взаємодії державних і недер-
жавних суб’єктів, уповноважені здійснювати 
протидію злочинам у сфері медіа; 2) розви-
ток функціональної структури суб’єктів, які 
забезпечують кримінологічний захист ЗМІ; 
3) інформаційне забезпечення кримінологіч-
ного захисту ЗМІ; 4) громадський контроль.
Серед методів забезпечення кримінологіч-

ного захисту ЗМІ автором виділяються ме-
тоди, які застосовуються у профілактичній, 
адміністративній, оперативно-розшуковій, 
кримінально-процесуальній та в інших видах 
діяльності суб’єктів забезпечення протидії 
злочинності. Окремо акцентована увага на 
такі методи забезпечення кримінологічного 
захисту ЗМІ, як: організаційного впливу, ін-
формаційного забезпечення (зокрема карто-
графування правопорушень відносно медіа), 
методи громадського контролю.
Зроблено висновок, що визначені форми 

та методи кримінологічного захисту ЗМІ мо-
жуть трансформуватися в нові і цей процес 
невід’ємно пов’язаний з процесом трансфор-
мації форм і методів забезпечення протидії 
злочинності. 
Ключові слова:кримінологічний захист, 

форми кримінологічного захисту, методи кри-
мінологічного захисту, засоби масової інфор-
мації.
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Постановка проблеми
У сучасних умовах розбудови правової, 

демократичної держави набирає актуаль-
ності проблема забезпечення захисту за-
собів масової інформації (далі – ЗМІ/медіа) 
від кримінальних правопорушень та впли-
ву криміногенних факторів, які унемож-
ливлюють їх належне функціонування та 
суттєво впливають на стан свободи слова в 
суспільстві та поширення масової інформа-
ції для населення. Безумовно, такий захист 
пов’язаний з необхідністю забезпечення 
функціонування відповідного національно-
го механізму, що випливає з рекомендацій 
ряду міжнародних документів [1-3], та такої 
його складової як механізму кримінологіч-
ного захисту медіа та його забезпечення. 
Останнє представляє собою кримінологічну 
діяльність уповноважених та зацікавлених 
суб’єктів, яка здійснюється за окремими на-
прямами. Серед останніх доцільним вбача-
ється виділити наступні: 

1) своєчасне виявлення, зменшення або 
усунення впливу на діяльність ЗМІ криміно-
генних факторів, які фактично унеможлив-
люють або перешкоджають реалізації права 
на свободу слова та поширення масової ін-
формації в суспільстві [4, с. 62]; 2) зменшен-
ня ризиків «зрощування» ЗМІ з криміналі-
тетом (наприклад: виконання економічних, 
політичних замовлень, спрямованих на дис-
кредитацію органів державної влади, поши-
рення на замовлення інформації деформа-
ційного характеру, підбурювання населення 
до групового порушення громадського по-
рядку, масових заворушень тощо), викорис-
тання їх для легалізації коштів, отриманих 
злочинних шляхом та унеможливлення кри-
міногенного зовнішнього впливу на їх діяль-
ність з боку «недружніх» до України країн, 
зокрема Російської Федерації, яка веде гі-
бридну війну та може використовувати при-
ватні ЗМІ для ускладнення криміногенної 
ситуації в країні;3) недопущення вчинення 
кримінальних правопорушень щодо пред-
ставників ЗМІ, у зв’язку з їх професійною 
діяльністю (своєчасне виявлення загрози);-
4) відновлення порушених прав та свобод 
представників ЗМІ (запровадження компен-
саційних механізмів);5) удосконалення нор-
мативно-правової бази з питань діяльності 

ЗМІ та протидії кримінальним правопору-
шенням у сфері діяльності ЗМІ;6) розвиток 
системи забезпечення кримінологічного 
захисту ЗМІ, удосконалення взаємодії дер-
жавних і недержавних суб’єктів у питаннях 
протидії кримінальним правопорушенням у 
сфері діяльності ЗМІ, налагодження міжна-
родного співробітництва.
У той же час реалізація комплексу захо-

дів у вище згаданих напрямах безпосеред-
ньо узгоджується з питанням форм і методів 
такого кримінологічного забезпечення і ви-
ступає невід’ємною їх складовою. Проте такі 
форми і методи забезпечення кримінологіч-
ного захисту ЗМІ є малодослідженими у ві-
тчизняній кримінологічній науці.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Слід зазначити, що проблему впливу 
ЗМІ на злочинність вивчали такі вітчизняні 
вчені, як: О.М. Бандурка, В.С. Батиргареєва, 
А.С. Бондарчук, О.І. Бугера, К.М. Буряк, 
Є.О. Гладкова, В.О. Глушков, В.В. Голіна, 
Н.О. Гуторова, І.М. Даньшин, С.Ф. Денисов, 
В.М. Дрьомін, О.Ю. Дроздов, М.О. Д’ячкова, 
В.П. Ємельянов, В.І. Женунтій, 
А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, О.Г. Кальман, 
О.М. Костенко, О.М. Литвак, О.М. Литвинов, 
О.Р. Михайленко, В.О. Навроцький, 
М.М. Назаров, О.І. Напиральська, 
О.П. Рябчинська, А.В. Савченко, А.П. Тузов, 
І.К. Туркевич та інші. Однак наукових ро-
біт присвячених проблемам кримінологіч-
ного захисту ЗМІ від впливу злочинності в 
Україні, не проводились.

Не вирішені раніше проблеми
У зв’язку з тим, що комплексно питання 

механізму забезпечення кримінологічного 
захисту ЗМІ як цілісного інститут суспіль-
ства від злочинності в Україні в криміноло-
гічній наці не досліджувалось, то залиша-
ється і малодослідженим специфіка форм 
і методів кримінологічного захисту ЗМІ. 
Конкретизація таких форм і методів є пере-
думовою побудови ефективної системи кри-
мінологічного захисту ЗМІ на національно-
му рівні від впливу злочинності та посилен-
ня кримінологічної функції медіа. 



91

Ïàõí³í Ì.Ë. - Ôîðìè ³ ìåòîäè çàáåçïå÷åííÿ êðèì³íîëîã³÷íîãî çàõèñòó...

Метою цієї статті є конкретизація форм 
і методів кримінологічного захисту ЗМІ в су-
часних умовах, визначення їх особливостей.

Виклад осново матеріалу
Дослідження питання форм і методів за-

безпечення кримінологічного захисту ЗМІ 
невід’ємно пов’язано з уже наявними науко-
вими розробками щодо форм і методів забез-
печення протидії злочинності, хоча і мають 
свої особливості, на яких ми зупинимось 
пізніше. Особливістю форм і методів забез-
печення кримінологічного захисту є те, що 
вони перебувають у тісному зв’язку, що й до-
зволяє ефективно впливати як на поведінку 
людини [5, с. 38], так і на криміногенні за-
грози.
Надалі, перш за все, потребує уточнення, 

що саме слід розуміти під формами та метода-
ми такого забезпечення (кримінологічного 
захисту). Форма забезпечення дає уявлення 
про шляхи діяльності, якими суб’єкти забез-
печення кримінологічної захисту здійсню-
ють вплив на криміногенні фактори забезпе-
чуючи стабільну (безпекову) діяльність ЗМІ 
та виконання ними покладених функцій.-
У той же час метод забезпечення відобра-
жає, які саме засоби та прийоми при цьому 
використовуються суб’єктами кримінологіч-
ного захисту. 
Здебільшого в кримінологічній літерату-

рі питання форм та методів розглядається з 
позиції протидії злочинності, діяльності за-
гальних та спеціальних суб’єктів протидії 
злочинності або забезпечення криміноло-
гічної безпеки [6, с. 794-795]. До таких форм 
протидії злочинності вітчизняними вченими 
віднесені: виявлення, запобігання, припи-
нення реальних та потенційних загроз, про-
філактика кримінальних правопорушень, 
індивідуальна профілактика (у тому числі і 
віктимологічна профілактика) та такі її види, 
як: рання та безпосередня профілактика [7, 
с. 158-161].
При дослідженні у вітчизняній кримі-

нологічній літературі питань, пов’язаних 
із забезпечення кримінологічної безпеки в 
Україні, окремі вчені виділяють такі форми 
такого забезпечення, як: правова та непра-
вова, зовнішньоспрямовані та внутрішньо 

спрямовані (залежно від спрямування діяль-
ності суб’єктів) [8, с. 294].
У подальшому під формами забезпечен-

ня кримінологічного захисту ЗМІ ми будемо 
розуміти однорідні за характером і право-
вою природою групи дій, за допомогою яких 
відповідні суб’єкти виконують завдання й 
реалізують свої функції у цьому напрямі (за-
хист ЗМІ).
Проведене нами вивчення криміноло-

гічної літератури дає підстави вважати, що 
окремі види форм забезпечення криміно-
логічного захисту ЗМІ можуть відповідати 
(співпадати) формам забезпечення кримі-
нологічної безпеки, формам профілактики 
злочинності та/або формам профілактичної 
діяльності спеціальних суб’єктів. Зокрема, 
до таких форм ми може віднести правові та 
неправові.
Правові форми забезпечення пов’язані 

з установленням і застосуванням норм пра-
ва, вдосконаленням законодавчого забезпе-
чення діяльності ЗМІ та правоохоронних 
органів у частині захисту свободи слова в 
суспільстві. Щодо нормативно-правого за-
безпечення кримінологічного захисту ЗМІ, 
то, на наше переконання, фундамент уже 
сформований, що підтверджується наявною 
базою міжнародних документів[1; 9] та наці-
ональним законодавством у сфері ЗМІ.
Щодо національного законодавства, яке 

регулює діяльність ЗМІ, то окремо слід зу-
пинитися на тих стратегічних документах 
державного рівня, які виступають підґрун-
тям для функціонування механізму забезпе-
чення кримінологічного захисту ЗМІ, зокре-
ма, це: 

1) Доктрина інформаційної безпеки 
України (2017 р.) [10], у якій закріплена 
спрямованість державної політики на: роз-
в иток правових інструментів захисту прав 
людини і громадянина на вільний доступ 
до інформації, її поширення, о броблення, 
зберігання та захист; комплексну підтримку 
розвит ку механізмів саморегуляції ЗМІ на 
засадах соціальної відповідальності; підви-
щення медіаграмотност і суспільства, спри-
яння підготовці професійних кадрів для ме-
діа-сфери з високим рівнем компетентності. 
Зазначені напрями державної політики, на 
наш погляд, створюють належні передумо-
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ви для запровадження та функціонування 
механізму кримінологічного захисту ЗМІ на 
рівні внутрішньої самоорганізації;

2)Національна стратегія у сфері прав лю-
дини (2021 р.), у які й визначені завдання 
щодо забезпечення: свободи діяль ності ЗМІ, 
що включає, зокрема, свободу редакційної 
політики, прозорість інформації стосовно 
власно сті та джерел фінансування ЗМІ; за-
хисту професійної діяльно сті журналістів та 
правозахисників;ефективного розслідуван-
ня к римінальних правопорушень, вчинених 
проти журналістів та правозахисників[11];

3) Стратегія інформаційно ї безпеки до 
2025 року, яку 15 вересня 2021 року схвали в 
Уряд [12]. У перспективі (до 2025 року) слід 
очікувати реалізацію державної політики в 
цій сфері за сьома напрямами, які кореспон-
дуються з основними цілями Стратегії. Щодо 
нашої проблематики, то до таких напрямів 
Стратегією віднесені: підвищення рівня ме-
діакультури та медіаграмотності; забезпечен-
ня дотримання конституційних прав особи 
на свободу вираження та захист приватного 
життя, захист прав журналістів і протидія по-
ширенню незаконного контенту[13].
У той же час правова форма забезпечен-

ня кримінологічного захисту ЗМІ пов’язана 
і з перспективами удосконалення чинного 
законодавства у сфері діяльності ЗМІ та кри-
мінального-правового захисту представни-
ків медіасфери. Так, за результатами нашого 
спостереження, слід очікувати на подальше 
доопрацювання та ймовірне прийняття: 
проєкту Закону України «Про внесення змін 
до Кримінального кодексу України щодо по-
силення відповідальності за вчинення кри-
мінальних правопорушень проти журналіс-
тів» (реєстр. № 3633 від 11.06.2020) [14]; про-
єкту Закону України «Про медіа» (реєстр. 
№2693 від 27.12.2019) [15]. Щодо останнього 
законопроєкту, то у 2020 році були зареє-
стровані ще два альтернативні законопро-
єкти (проекти Закону України «Про медіа в 
Україні» реєстр. № 2693-1 від 15.01.2020 та 
реєстр. № 2693-2 від 29.05.2020) але згодом 
були відкликані для доопрацювання [16]. На 
необхідність прийняття вище згаданих зако-
нопроєктів також зазначається у Щорічній 
доповіді (за 2020 рік) Уповноваженого 
Верховної Ради України з прав людини у на-

пряму посилення захисту свободи слова [17, 
с. 69].
Щодо неправових форм забезпечення 

кримінологічного захисту ЗМІ, то вони, 
здебільшого, стосуються відповідних форм 
профілактичної діяльності тих суб’єктів, які 
безпосередньо виконують правоохоронні 
функції та можуть бути реалізовані через 
суспільно-організаційні заходи. Останні, як 
зазначає Мозоль С.А. досліджуючи форми 
забезпечення кримінологічної безпеки, по-
лягають у здійсненні роботи з населенням, 
а саме проведення роз’яснювальної робо-
ти серед населення (зокрема, роз’яснення 
правових актів), мобілізації населення на 
забезпечення правопорядку [8, с. 295-296]. 
Такий підхід, на нашу думку, є притаман-
ним і для забезпечення кримінологічного 
захисту ЗМІ. Проте, враховуючи специфіку 
функціонування ЗМІ та її криміногенність (в 
окремих випадках), кримінологічний вплив 
на злочинність, а також і віктимність (осо-
бливо, що стосується посягання на життя та 
здоров’я журналістів та інших учасників ме-
діа, у зв’язку з їх професійною діяльністю), 
то роз’яснювальна робота проводиться не 
тільки з населенням, у частині толерантно-
го, неагресивного ставлення до журналістів, 
окремих медіа, а із самими представниками 
ЗМІ в частині дотримання чинного законо-
давства, яке регулює діяльність ЗМІ, міжна-
родних стандартів у сфері медіа, журналіст-
ської етики, своєчасного інформування пра-
воохоронні органи про можливі загрози їх 
життю та здоров’ю, у зв’язку з професійною 
діяльністю.
Також форми забезпечення криміноло-

гічного захисту ЗМІ  залежно від їх спря-
мування та повноважень суб’єктів, які за-
безпечують такий механізм, умовно можна 
поділити на зовнішньоспрямовані та вну-
трішньоспрямовані. Зовнішньоспрямовані 
форми забезпечення кримінологічного за-
хисту ЗМІ полягають у профілактичній ді-
яльності зовнішніх суб’єктів (загальних та 
спеціальних) щодо недопущення криміно-
генного впливу на об’єкти ЗМІ, а також така 
діяльність спрямовані на інших суб’єктів від-
носин (фізичні особи, підприємства, органі-
зації тощо), які потенційно можуть станови-
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ти загрозу функціонуванню ЗМІ та свободи 
слова. 
З урахуванням вимог міжнародних доку-

ментів на національному рівні при цій формі 
забезпечення механізму кримінологічного 
захисту органи державної влади (виконання 
інституційних зобов’язань країнами-учасни-
цями) забезпечують надання журналістам 
та іншим працівникам ЗМІ відповідної ін-
формації, у тому числі щодо можливих ри-
зиків, і проведення необхідної підготовки 
з усіх питань захисту, цифрової безпеки й 
недоторканості приватного життя, а також 
здійснення страхування життя, здоров’я та 
отримання страховки на час подорожей як 
частини повного й однакового для всіх паке-
та умов праці. Крім того, до цих інституцій-
них зобов’язань можуть належати надання 
юридичної підтримки й представлення, а 
також посттравматичної психологічної під-
тримки після повернення із завдань, які ви-
конувались на території ведення бойових 
дій (збройного конфлікту) [1].
Також ця форма пов’язана із запрова-

дженням механізму раннього попередження 
кримінальних правопорушень щодо пред-
ставників медіа, у зв’язку з їх професійною 
діяльністю. Зокрема, з боку правоохоронних 
органів, у разі загрози такого насильства, 
необхідно застосовувати запобіжні/поперед-
жувальні форми тимчасового захисту. У разі 
реального і безпосереднього ризику життю 
або здоров’ю журналістів, викривачів інфор-
мації та інших медіаучасників пропонується 
вживати: 1) доступні механізми раннього по-
передження та швидкого реагування, такі 
як гарячі лінії1 або онлайнплатформи; 2) 
організована та забезпечена ефективна спів-
праця з Платформою для захисту журналіс-
тики та безпеки журналістів;3) забезпечений 
захист життя від реальних та безпосеред-

1 Наприклад: 1) Гаряча лінія Комітету Червоного 
Хреста для журналістів під час виконання небез-
печних завдань, гаряча лінія PressSOS «Репортерів 
без кордонів» (RSF) та гаряча лінія щодо сво-
боди преси Комітету захисту журналістів (CPJ); 
2) Європейський центр свободи преси та медіа 
(ECPMF) у партнерстві з Європейською федера-
цією журналістів створив Центр оповіщення про 
небезпеку для журналісток, яким погрожують 
(Alarm Centre for Female Journalists Under Threat); 
3) Горяча лінія для журналістів у середині країни.

ніх ризиків шляхом: надання ефективного 
та вчасного захисту з боку поліції з ураху-
ванням специфічних гендерних загроз, із 
якими стикаються журналістки та інші ме-
діаучасниці; доступності схем зі зміни місця 
перебування, будинків безпеки та притулків;-
4) забезпечення фінансової підтримки навчан-
ня із безпеки, створеного спеціально для жур-
налісток та інших медіаучасниць; 5) інші на-
лежні заходи, що мають на меті захист[18, с. 5].
Згідно зі стратегією реалізації 

Рекоме ндацій CM/Rec  (2016)4 країнами-
учасниками передбачено, що для ефектив-
ного функціонування механізму раннього 
попередження в ньому передбачається ме-
ханізм раннього захисту, який повинен бути 
автономним, функціонувати прозоро і мати 
визначений бюджет та достатнє фінансуван-
ня. Цей механізм повинен: мати підтримку 
поліції та закріплюватися законодавством, 
щоб бути стійким до змін у політичному по-
рядку денному; аналізувати та адаптуватися 
до ризиків, що існують у країні, та повинен 
існувати і бути активним у міський та сіль-
ській місцевості[18, с. 31-33]. Цей механізм 
виступає складовою частино національного 
механізму кримінологічного захисту ЗМІ. У 
той же час, згідно з Рекомендацією CM/Rec 
(2016) 4 такий механізм повинен передбача-
ти й інші заходи, які спрямовані на захист: 
створення фонду безпеки, які підтримувати-
муться приватними пожертвами з метою фі-
нансування вартості переселення у безпечне 
місце (реституційна та компенсаційна форма 
забезпечення захисту); забезпечення підго-
товки відповідного персоналу суб’єктів забез-
печення захисту (поліція, прокуратура, суд) зі 
стандартів прав людини;забезпечення підго-
товки представників медіа з питань захисту.
Що стосується внутрішньоспрямованих 

форм забезпечення кримінологічного за-
хисту ЗМІ, то вони спрямовані на забезпе-
чення кримінологічного захисту в діяльності 
самих цих суб’єктів за рахунок внутрішньо-
го потенціалу. Щодо другої форми, то вона 
пов’язана з недопущенням порушення чин-
ного законодавства у сфері діяльності ЗМІ, а 
також вчинення дій, які мають криміноген-
ний вплив на злочинність, а також забезпе-
чення внутрішньої безпеки суб’єкта у сфері 
медіа.
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Ця форма забезпечення кримінологічно-
го захисту також стосується і тих суб’єктів, 
які уповноважені здійснювати правоохорон-
ну функцію щодо недопущення порушення 
права на свободу слова, а також дотримання 
законності при реалізації цієї функції та за-
безпечення кримінологічного захисту ЗМІ. 
Окремо в якості форм забезпечення ме-

ханізму кримінологічного захисту ЗМІ слід 
виділити: 

1) організацію взаємодії державних і не-
державних суб’єктів, уповноважені здійсню-
вати протидію злочинам у сфері медіа;

2) розвиток функціональної структури 
суб’єктів, які забезпечують кримінологічний 
захист ЗМІ. Зазначена форма організацій-
ного забезпечення тісно пов’язана з форму-
ванням державної системи органів протидії 
злочинності, визначенням їх компетенції та 
їх місця і ролі в загальній системі суб’єктів 
кримінологічного захисту ЗМІ;

3) інформаційне забезпечення криміно-
логічного захисту ЗМІ, яка включає в себе 
такі підвиди (складові): інформаційно-ана-
літичне забезпечення; інформаційно-опера-
тивне забезпечення; науково-інформаційне 
забезпечення кримінологічного захисту. 
Такий підхід також є поширений у криміно-
логічних дослідженнях при визначенні під-
видів інформаційного забезпечення протидії 
злочинності [19, с.234-235];

4) громадський контроль за забезпечен-
ням кримінологічного захисту ЗМІ, резуль-
тати якого вказують на додаткову оцінку 
якості (ефективності) такого захисту. 
Щодо методів забезпечення криміноло-

гічного захисту ЗМІ, то вони так само, як 
і її форми, є досить різноманітними. У за-
гальноприйнятному розумінні методом ви-
значають спосіб або прийом здійснення чо-
го-небудь. Виходячи з цього, під методами 
будь-якої діяльності слід розуміти конкретні 
способи, прийоми, засоби, які використо-
вуються для досягнення поставленої мети і 
становлять зміст цієї діяльності [20, с. 185]. 
У нашому випадку під методами забезпе-

чення кримінологічного захисту ЗМІ розумі-
ються способи цілеспрямованого впливу на 
криміногенні фактори, кримінальні право-
порушення з боку відповідних суб’єктів, які 
виконують завдання й реалізують функції із 

забезпечення права на свободу слова в ме-
діа-сфері. Самі методи такого забезпечення 
головним чином повинні бути спрямовані на 
сприяння реалізації представниками медіа, 
самими ЗМІ своїх прав і свобод у професійні 
сфері шляхом створення відповідних умов, 
профілактики порушень цих прав і свобод, 
запобігання та припинення кримінальних 
правопорушень у сфері діяльності ЗМІ, своє-
часного виявлення та усунення криміноген-
них чинників, відновлення порушених прав 
і свобод та притягнення винних до юридич-
ної відповідальності за порушення цих прав 
і свобод.
Кожний окремий метод забезпечення 

кримінологічного захисту має своє призна-
чення та застосовується у відповідних умо-
вах, коли, наприклад, об’єктом застосування 
цих методів є конкретна особа, а саме: коли 
вона вчиняє протиправні дії щодо представ-
ників ЗМІ або коли їх права (представників 
ЗМІ) були порушені внаслідок протиправ-
них дій.
На наш погляд, методи забезпечення 

кримінологічного захисту ЗМІ можуть вклю-
чати в себе методи, що застосовуються як у 
профілактичній [6, с. 61-64], адміністратив-
ній, оперативно-розшуковій, кримінально-
процесуальній та в інших видах діяльності 
суб’єктів забезпечення протидії злочинності.
Використання суб’єктами забезпечення 

кримінологічного захисту ЗМІ конкретного 
методу залежить від повноважень (компе-
тенції) такого суб’єкта та конкретної ситуа-
ції та стану захищеності відповідного об’єкта 
ЗМІ.
У кримінологічній літературі при дослі-

джені методів забезпечення профілактики 
злочинності, методів забезпечення кримі-
нологічної безпеки звертається увага на 
диференціацію методів забезпечення пра-
вопорядку на: алгоритмізовані, договірні, 
силові, такі, що супроводжуються введенням 
особливих правових режимів, гласні та не-
гласні й такі, що реалізуються державними 
та недержавними структурами [8, с. 300]. 
Так, зокрема, до алгоритмізованих методів 
належать усі види планів, що розробляють-
ся для вирішення правоохоронних завдань 
(державні програми та план з профілактики 
окремим видам правопорушень). Проте, як 
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зазначає Бесчастний В.М., серед більшості 
науковців основними залишаються такі уні-
версальні методи, як переконання та примус 
[21].
Використання цих методів є актуальним 

і для забезпечення механізму криміноло-
гічного захисту ЗМІ. Переважно формами 
прояву методу примусу називають примус, 
який використовується для попередження 
та припинення посягань на життя, здоров’я, 
честь і гідність громадянина та його майно; 
примус, що застосовується для безпосеред-
ньо силового здійснення прав та обов’язків 
громадян; примус, пов’язаний з реалізаці-
єю кримінальної чи адміністративної від-
повідальності. Метод примусу спрямовано 
на забезпечення законності, охорону прав 
і свобод людини й ізоляцію (відповідно до 
кримінального законодавства2) осіб, винних 
у вчиненні кримінальних правопорушень. 
Такий метод забезпечення кримінологіч-

ного захисту, як переконання, є засобом впли-
ву на свідомість та поведінку людей, комплекс 
виховних, пояснювальних та заохочувальних 
заходів, які здійснюються з метою підвищен-
ня свідомості, організованості та дисципліно-
ваності, сумлінного дотримання громадянами 
всіх правових норм [22, с.133].
Методи організаційного впливу на забез-

печення кримінологічного захисту залежно 
від видів зав’язків між ланками системи про-
тидії злочинності можна поділити на вер-
тикальні (субординаційні) та горизонталь-
ні (координаційні) [23, c. 27]. Вертикальні 
(субординаційні) зв’язки встановлюються 
між ланками, які належать до різних рівнів 
управління, тобто між вищими і нижчими 
управлінськими ланками. Горизонтальні 
(координаційні) зв’язки встановлюються 
між ланками, які належать до одного рівня 
управління. Професійно вибудувані субор-
динаційні відносини спрощують комуніка-
тивні відносини між керівними та підлегли-
2 Якщо проаналізувати останні зміни (2015-2018 
рр.), які відбулися в чинному КК України щодо по-
силення кримінально-правової охорони журналіст-
ської діяльності, то наявна сьогодні система кримі-
нально-правових норм у чинному КК України (ст.
ст. 171, 345-1, 347-2, 348-1, 349-1) переважно спря-
мована на захист тільки журналіста, його близьких 
родичів чи членів сім’ї від протиправних посягань 
[24].

ми, дозволяючи досягнути поставлену мету 
з найбільшою економією часових та мате-
ріальних ресурсів. Комунікативні зв’язки 
між суб’єктами протидії злочинності, які не 
знаходяться між собою у відносинах під-
порядкованості, наприклад між органами 
різних відомств (Прокуратурою, СБУ та 
Національної поліцією), між державними 
органами та недержавними організаціями, 
які здійснюють протидію злочинності, буду-
ються на основі горизонтальних управлін-
ських зав’язків – координації[19, с. 195-197]. 
Кінцевою метою координації у забезпечені 
кримінологічного захисту ЗМІ слід визнати 
досягнення цілей її функціонування шляхом 
об’єднання внутрішніх зусиль різних її еле-
ментів (складових) з зовнішніми елементами 
(суб’єктами) задля недопущення її криміна-
лізації (використання окремими суб’єктами 
для вчинення злочинів), мінімізації та усу-
нення причин й умов, які обумовлюють 
вчинення злочинів щодо ЗМІ. Як приклад 
наявної координації у сфері кримінологіч-
ного захисту ЗМІ зазначимо, що Офісом 
Генерального прокурора України з липня 
2020 року створена Міжвідомча робоча гру-
па з питань аналізу стану досудового розслі-
дування, процесуального керівництва та су-
дового розгляду кримінальних проваджень 
про кримінальні правопорушення, вчинені 
стосовно журналістів (далі – МРГ) [25].
У цілому питання організації взаємодії та 

координації між різними суб’єктами, які заді-
яні до забезпечення кримінологічного захис-
ту ЗМІ, залишається актуальним і полягає в 
чіткому розмежуванні зон відповідальності в 
досліджуваній нами сфері. Якщо, наприклад, 
з правоохоронними органами(спеціальний 
суб’єкт), які забезпечують такий захист, 
у більшості це питання врегульовано, що 
стосується загальних суб’єктів такого забез-
печення, то є питання щодо обсягу повно-
важень та визначення порядку взаємодії. 
Але ці питання, на наше переконання, вини-
кають у звязку з відсутністю нормативного 
закріплення самої системи суб’єктів кримі-
нологічного захисту ЗМІ на національному 
рівні, яка є актуальною сьогодні. Останнє 
може бути вирішено шляхом закріплення 
такої системи (з можливістю її ро зширення) 
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в майбутньому Законі Україні «Про медіа» 
(реєстр. №2693-д від 02.07.2020).
Методи інформаційного забезпечення 

кримінологічного захисту ЗМІ обирають-
ся залежно від особливостей джерел кри-
мінологічної інформації щодо ЗМІ. До них 
обґрунтовано можна віднести: статистичне 
спостереження;аналіз матеріалів криміналь-
ного провадження щодо кримінальних пра-
вопорушень відносно представників ЗМІ 
(з 2020 року цим займається МРГ в Офісі 
Генерального прокурора України);аналіз 
звітів, аналітичної інформації (державних 
та недержавних суб’єктів, міжнародних 
організацій);опитування представників гро-
мадськості та медіа (моніторинг);контент-
моніторинг інтернет-ресурсів, в тому чис-
лі публікацій ЗМІ та інтернет-ЗМІ; метод 
експертних оцінок; картографування пра-
вопорушень, які вчиняються щодо пред-
ставників ЗМІ. Щодо останнього, то вже 
тривалий час функціонує платформа щодо 
картографування правопорушень відносно 
медіа (MappingMediaFreedom), яка створена 
за підтримки Європейського центру свободи 
преси та ЗМІ (ECPMF) [26] та Служби швид-
кого реагування на свободу ЗМІ (MFRR - 
MediaFreedomRapidResponse) [27]. На цій 
платформі картографія свободи ЗМІ визна-
чає обмеження, загрози та порушення, з 
якими стикаються працівники ЗМІ у 43 кра-
їнах, у тому числі і в Україні [28]. Платформа 
MappingMediaFreedom також дозволяє 
ідентифікувати кількість осіб та організацій 
(включаючи окремих журналістів та праців-
ників ЗМІ, а також мас-медіа загалом), яким 
погрожували у разі попередження. Щодо 
України, то таке картографування злочин-
ності у сфері ЗМІ цілком імовірно може бути 
створено на основі інтерактивної карти зло-
чинності в державі, яку в Офісі Генерального 
прокурора з кінця 2021 року готують до за-
пуску на базі Єдиного реєстру досудових 
розслідувань [29].
Для забезпечення механізму криміно-

логічного захисту ЗМІ правоохоронними 
органами відповідно до чинного законодав-
ство використовуються і методи оператив-
но-розшукової діяльності, які допомагають 
як оперативно реагувати на будь-які зміни 
щодо ймовірного вчинення кримінального 

правопорушення у сфері діяльності ЗМІ, так 
і збирати, накопичувати, аналізувати опе-
ративно-розшукову інформацію для здій-
снення оперативних прогнозів [30; 31] змін 
криміногенної ситуації в цій сфері на різних 
рівнях (у масштабах країни, окремого регі-
ону, міста), а також протидії кримінальним 
правопорушенням.
Окремо слід виділити такий метод за-

безпечення кримінологічного захисту ЗМІ, 
як відновлення порушених прав і свобод 
людини, який реалізується відповідними 
суб’єктами через організацію ними понов-
лення порушених прав їх порушниками чи 
іншими особами. У цьому напрямі важливу 
роль відіграють саме національні суди[32].
Методи громадського контролю як за ді-

яльністю правоохоронних органів та суду, 
які беруть участь у забезпечені захисту ЗМІ, 
так і за діяльністю інших суб’єктів державно-
го сектору. До найбільш поширених методів 
громадського контролю можна віднести такі 
методи: регулювання, процедурний, інфор-
маційний, просвітницький, погоджувальні, 
примирення, залучення, спільної діяльності, 
спільного прийняття рішення, проєктний, 
стратегічного партнерства (запроваджен-
ня відповідних технік для функціонування 
ефективної системи) [33, с. 29; 34].

Висновки
У цілому наведені нами форми і методи 

кримінологічного захисту є похідним від 
форм та методів протидії злочинності, забез-
печення кримінологічної безпеки, але мають 
свої особливості, які проявляються через 
специфіку об’єктів кримінологічного захисту 
(ЗМІ/медіа). Також з часом ці форми та мето-
ди кримінологічного захисту можуть транс-
формуватися в нові, і цей процес невід’ємно 
пов’язаний з процесом трансформації форм і 
методів забезпечення протидії злочинності. 
Надалі впровадження та застосування нових 
засобів і методів забезпечення кримінологіч-
ного захисту ЗМІ може здійснюватися після 
аналізу вже наявних засобів та методів, вне-
сення в них необхідних коригувань і втілен-
ня новітніх механізмів правовідносин (влада 
– медіа – суспільство). За результатами цього 
можна буде створити необхідну правову базу 
відносин між правоохоронними органами, 
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ЗМІ та громадськими інститутами, які захи-
щають права представників ЗМІ, вдоскона-
лити позитивні форми й методи взаємодії та 
запровадити механізми партнерських відно-
син з урахуванням наукових рекомендацій 
та передового досвіду зарубіжних країн. 
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SUMMARY 
The article highlights the issue of concretizing 

the forms and methods of ensuring the criminologi-
cal protection of the media in Ukraine (media). It 
is noted that in modern conditions, the forms and 
methods of ensuring the mechanism of criminologi-
cal protection of the media should be consistent with 
the corresponding areas of criminological activity of 
authorized subjects.

It is substantiated that the forms and meth-
ods of ensuring the criminological protection of 
the media are inherently connected with the al-
ready existing scientifi c developments regarding 
the forms and methods of ensuring the counterac-
tion against crime and criminological security. The 
author examines the legal and non-legal, external 
and internal forms of ensuring the mechanism of 
criminological protection. When studying the legal 
form, attention is drawn to new strategic docu-
ments of the state level, which create the basis for 
the functioning of the mechanism for ensuring the 
criminological protection of the media: Doctrine of 
Information Security of Ukraine (2017), National 
Strategy in the Sphere of Human Rights (2021), 
Strategy of Information Security 2025 of the year, 
as well as draft bills on strengthening responsibility 
for committing criminal offenses against journal-
ists (No. 3633 of 06/11/2020), on the media (No. 
2693 of 12/27/2019).

Externally oriented form of criminological pro-
tection of the media is considered through the intro-
duction of a mechanism for early warning crime 
against members of the media, in connection with 

their professional activities.The internally oriented 
form of providing criminological protection to the 
media is considered through the provision of crimi-
nological protection in the activities of these entities 
themselves at the expense of their internal potential.
Separately, the following are singled out as forms of 
ensuring the mechanism of criminological protection 
of the media: 1) organization of interaction between 
state and non-state entities authorized to counter-
act crimes in the media sphere; 2) development of 
the functional structure of the subjects that provide 
criminological protection of the media; 3) informa-
tion support of criminological protection of mass me-
dia; 4) public control.

Among the methods of ensuring the criminologi-
cal protection of the media, the author singles out 
the methods used in preventive, administrative, op-
erational and investigative, criminal procedure and 
other activities of the subjects of crime prevention.

Special attention is paid to such methods of pro-
viding criminological protection of the media as: 
organizational infl uence (coordination and interac-
tion), information support (including mapping of 
offenses against the media), methods of public con-
trol.

It is concluded that certain forms and methods of 
criminological protection of the media can be trans-
formed into new ones and this process is inextricably 
linked with the process of transformation of forms 
and methods of counteraction crime.

Key words:criminological protection, forms of 
criminological protection, methods of criminological 
protection, mass media.
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Â²ÊÒÈÌÎËÎÃ²×ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÆÅÐÒÂ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÕ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜ, ÙÎ 

Â×ÈÍßÞÒÜÑß ÍÅÏÎÂÍÎË²ÒÍ²ÌÈ

У статті надається віктимологічна ха-
рактеристика жертв кримінальних право-
порушень, що вчиняються неповнолітніми. 
Вказується, що будь-який потерпілий, будь-
яка жертва злочину, як потенційна, так і 
реальна, володіє певними якостями, що ро-
блять її в більшій чи меншій мірі вразливою. 
Очевидно, що певні особистісні якості, певна 
поведінка, специфічне суспільне або службове 
становище створюють схильність до більш 
імовірного заподіяння цій особі фізичного, мо-
рального чи матеріальних збитків. Нереалізо-
вані і недозволені внутрішньо-особистісні кон-
флікти формують пов’язані з психічними і 
фізіологічними реакціями організму, а також 
з відторгненням жертви своїм найближчим 
оточенням віктимних комплексів: комплекс 
уявної жертви (боягузтво, панікерство, при-
пущення про наявність постійних загроз без-
пеці з боку оточення); комплекс перетвореної 
жертви (своїм ниттям і страхами притягує 
біду). Автор зазначає: важливе значення має 
також класифікація жертв за статтю, ві-
ком, посадовим становищем або професійною 
діяльністю, ознаками їх ставлення до особи, 
що завдає шкоду, і насамперед за морально-
психологічними особливостями. У механізмі 
злочину «працюють» статева розбещеність і 
схильність до вживання алкоголю та нарко-
тиків; жадібність і деспотизм; агресивність 
і жорстокість; брутальність і боягузливість; 
сміливість і доброта; фізична сила та слаб-
кість тощо. Усі перелічені якості виявляють-
ся в поведінці та за певних обставин можуть 
сприяти або перешкоджати вчиненню зло-
чинів. Підсумовується, що, досліджуючи ві-
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ктимологічні ознаки та властивості жертв 
кримінальних правопорушень, що вчиняють-
ся неповнолітніми, можна зробити висновок, 
що жертвою злочинів осіб, що не досягли ві-
сімнадцяти років, є здебільшого вразливі, без-
порадні та довірливі особи, які через власні 
психічні чи фізичні особливості та поведінку 
не спроможні чинити опір протиправній по-
ведінці неповнолітніх злочинців. 
Ключові слова: віктимна поведінка, не-

повнолітній, жертва, кримінальне правопо-
рушення, потерпілий, внутрішні конфлікти, 
злочин.

Жертвою кримінального правопору-
шення, вчиненого неповнолітнім, як і будь-
якого іншого суспільно небезпечного про-
типравного діяння, можна вважати особу 
(певну сукупність людей у будь-якій формі 
їх інтеграції), якій прямо або опосередко-
вано завдана фізична, моральна або матері-
альна шкода злочином, незалежно від того, 
чи визнається вона потерпілою у встанов-
леному законом порядку і чи вважає себе 
такою [1, с. 93]. Будь-який потерпілий, 
будь-яка жертва злочину, як потенційна, 
так і реальна, володіє певними якостями, 
що роблять її в більшій чи меншій мірі 
вразливою. Очевидно, що певні особистіс-
ні якості, певна поведінка, специфічне сус-
пільне або службове становище створюють 
схильність до більш ймовірного заподіяння 
цій особі фізичного, морального чи матері-
альних збитків. Отже, враховуючи вказане, 
вважаємо за доцільне зупинитись деталь-
ніше на віктимологічний характеристиці 
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жертв кримінальних правопорушень, що 
вчиняються неповнолітніми.
Відтак, особистісна вразливість має 

складну структуру, у якій суб’єктивні та 
об’єктивні якості актуалізуються конкрет-
ною ситуацією і перетворюються у пере-
думови заподіяння шкоди. Багато в чому 
виникнення внутрішньо-особистісних кон-
фліктів має віктимологічне значення тіль-
ки тоді, коли вони переростають у життєві 
кризи і ведуть до віктимних поведінкових 
реакцій. Так, при негативному розвитку по-
дій нездатність людини впоратися з екстре-
мальною ситуацією, особистий досвід, бояз-
ні правопорушників, власна слабкість і без-
порадність можуть акумулюватися, ховаю-
чись від свідомості і проявляючись у змінах 
реакцій, постійних стресах, емоційному сту-
порі, необґрунтованих, неадекватних діях 
при попаданні в подібну ситуацію. Уміння 
ж впоратися з ситуацією як самостійно, так і 
за допомогою суспільства, друзів і близьких 
веде до зміцнення особистості, її морально-
го вдосконалення [2].
Нереалізовані і недозволені внутрішньо-

особистісні конфлікти формують пов’язані 
з психічними і фізіологічними реакціями 
організму, а також з відторгненням жерт-
ви своїм найближчим оточенням віктим-
них комплексів: комплекс уявної жертви 
(боягузтво, панікерство, припущення про 
наявність постійних загроз безпеці з боку 
оточення); комплекс перетвореної жертви 
(своїм ниттям і страхами притягує біду).
Рольові міжособистісні конфлікти мо-

жуть призводити до формування наступних 
специфічних віктимних комплексів, при збі-
гу обставин реалізуються у деструктивній 
поведінці: комплекс жертви-дитини (від-
творення депресивних станів за допомогою 
провокування міжособистісних конфліктів 
своєю поведінкою при повному «дитячому» 
небажанні нічого виправляти, а тільки далі 
і далі грати роль жертви в міжособистіс-
них відносинах – «будь ласка, не штовхайте 
мене, я не винна, так виходить»); комплекс 
жертви-підкаблучника (колекціонування 
депресивних станів у силу усвідомлення 
своєї безпорадності, немочі, неспромож-
ності, загнаності обставинами і власними 
зобов’язаннями – «я не класний, я такий 

слабкий»); комплекс безвинної жертви (са-
мовиправдання, непогрішність і невинність 
– ось основні риси такого стану, що приво-
дить до почуття провини з боку оточення 
і постійному контролю над ними – «це все 
через тебе») [3].
Також жертві може бути завдано шкоди 

внаслідок її необачних дій, неправильної 
оцінки ситуації, а через це й неправильної 
поведінки. До ситуацій, коли в результаті 
поведінки жертви створюється об’єктивна 
можливість вчинення злочину, належать 
також відсутність необхідної реакції на зло-
чинні чи інші негативні дії, невчинення опо-
ру діям злочинця. Віктимологічно значу-
щою може бути також позитивна поведінка 
жертви, якщо вона полягатиме у здійсненні 
захисту будь-якої особи від злочинних пося-
гань, при виконанні службових або громад-
ських обов’язків. У таких випадках, якби 
жертва не діяла певним способом, вона б не 
викликала відповідної насильницької реак-
ції з боку злочинця [4].
Традиційна класифікація базується на 

критеріях, близьких до щоденної практики: 
жертви умисних чи необережних злочинів, 
винні чи невинні, заздалегідь намічені чи 
випадкові, жертва-співучасник. Але ці кри-
терії не задовольняють потреб науки і прак-
тики, оскільки повністю не розкривають 
усіх механізмів взаємодії потенційної жерт-
ви та злочинця [1, с. 96-97].
Проте, більшість учених-кримінологів 

вважають, що основним критерієм для кла-
сифікації потерпілих від злочинів, є ступінь 
віктимності. На цій підставі вчені пропону-
ють таку класифікацію жертв: 1) випадкова 
жертва, тобто особа стає жертвою в резуль-
таті збігу обставин. Взаємовідносини, що 
виникають, не залежать ані від волі чи ба-
жання жертви, ані від волі чи бажання зло-
чинця; 2) жертва із незначними якостями 
ризику, тобто особа, якій притаманні, як і 
всім нормальним людям, фактори ризику, 
віктимність якої зненацька різко підвищу-
ється під впливом конкретної несприятли-
вої ситуації;

3) жертва з підвищеними якостями ризи-
ку, тобто особа, стосовно якої діє комплекс 
факторів ризику. До цієї групи належать два 
основні типи жертв:
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- жертви необережних злочинів, коли 
характер виконуваної ними роботи або їхня 
поведінка у громадських місцях містить 
підвищену віктимність; - жертви умисних 
злочинів, соціальний статус яких при ви-
конанні ними їх соціальних ролей містить 
підвищений ризик віктимності (працівники 
органів внутрішніх справ, охорони та ін.). 
Останніми роками до видів діяльності, що 
мають підвищену віктимність, додалось і за-
йняття бізнесом; 4) жертва з високим рівнем 
ризику. Морально-соціальна деформація 
такої особи практично не відрізняється від 
правопорушників і характеризується стій-
кою її антисоціальністю (повії, наркомани, 
алкоголіки тощо) [1, с. 101].
Важливе значення має також класифіка-

ція жертв за статтю, віком, посадовим стано-
вищем або професійною діяльністю, ознака-
ми їх ставлення до особи, що завдає шкоду, 
і насамперед за морально-психологічними 
особливостями. У механізмі злочину «пра-
цюють» статева розбещеність і схильність до 
вживання алкоголю та наркотиків; жадіб-
ність і деспотизм; агресивність і жорстокість; 
брутальність і боягузливість; сміливість і до-
брота; фізична сила та слабкість тощо. Усі 
перелічені якості виявляються в поведінці 
та за певних обставин можуть сприяти або 
перешкоджати вчиненню злочинів.
У побудові класифікації та визначенні 

ознак, що властиві саме жертвам криміналь-
них правопорушень, у тому числі вчинених 
неповнолітніми особами, велике значення 
мають відповіді на питання: 1) чому деякі 
особи швидше або частіше стають жертва-
ми злочинів (потерпілими), ніж інші? 2) що 
саме чи які саме відносини пов’язують зло-
чинця та його жертву; 3) якою мірою сус-
пільна небезпека злочинця залежить від 
ступеня уразливості жертви (потерпілого)?
Відповідаючи на ці та інші питання, 

можна виділити класифікацію потерпілих 
від кримінальних правопорушень, які вчи-
няють неповнолітні, а також виокремити ха-
рактерні ознаки, що присутні саме потерпі-
лим від таких злочинців та їх протиправних 
дій. Отже, класифікувати жертв від кримі-
нальних правопорушень неповнолітніх осіб 
можна таким чином: 1) потерпілі внаслідок 
своїх вікових особливостей: особи, які че-

рез свій вік не спроможні чинити належний 
опір і є найбільш «легкою здобиччю» для 
неповнолітнього злочинця (особи похилого 
віку, неповнолітні); 2) потерпілі за статевою 
ознакою: особи жіночої статті, які також за 
своїми фізичними особливостями не спро-
можні чинити активну протидію злочинцю; 
3) особи, соціальні ролі і статус яких містять 
підвищений ризик стати потерпілим від 
грабежу: водії таксі, інкасатори, касири та 
продавці нічних магазинів, охоронці тощо; 
4) потерпілі внаслідок власної провокуючої 
або необачної поведінки: хизування доро-
гими речами, презентабельний зовнішній 
вигляд, надмірна довірливість до малозна-
йомих осіб; 5) потерпілі, спосіб життя яких 
не відповідає моральним нормам суспіль-
ства: вживання алкогольних напоїв або нар-
котичних засобів, розпусний спосіб життя 
тощо; 6) потерпілі на побутовому ґрунті: 
особи, які були знайомі з неповнолітнім зло-
чинцем до вчинення злочину і внаслідок 
конфліктної ситуації, яка складалась, стали 
його жертвою; 7) випадкові (ситуативні) по-
терпілі [5].
Усім цим жертвам, на наш погляд, харак-

терні такі ознаки (ті ознаки, які об’єднують 
усі наведені категорії жертв):

1. Безпорадність. Феномен вивченої без-
порадності пов’язаний з пасивною, неадап-
тивною поведінкою людини. Це порушення 
мотивації в результаті пережитої суб’єктом 
непідконтрольної ситуації, тобто незалеж-
ності результату від прикладених ним зу-
силь («скільки не намагайся, все одно без 
толку») [6].
М. Селігман визначає безпорадність як 

стан, що виникає в ситуації, коли людині 
здається, що зовнішні події від нього не за-
лежать і він нічого не може зробити, щоб їм 
запобігти або щось змінити. Якщо цей стан і 
пов’язані з ним особливості мотивації і атри-
буції переносяться на інші життєві ситуації, 
то це значить, що в наявності вивчена без-
порадність і ця безпорадність почала жити, 
як би мовити, власним життям, стала сама 
керувати поведінкою людини. На основі 
проведених експериментів М. Селігман зро-
бив висновок, що безпорадність викликає 
не самі по собі неприємні події, а саме до-
свід неконтрольованості цих подій. Жива іс-
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тота стає безпорадною, якщо вона звикає до 
того, що від його активних дій нічого не за-
лежить, що неприємності відбуваються самі 
по собі і на їх виникнення впливати ніяк не 
можна [3].
Отже, безпорадність у людини виклика-

ється неконтрольованістю і непередбачува-
ністю подій зовнішнього світу. Ще у ранньо-
му дитинстві, на думку М. Селігмана, люди-
на вчиться контролю над зовнішнім світом. 
Перешкодити цьому процесу можуть три 
обставини: повна відсутність наслідків (де-
привація); одноманітність наслідків; асинх-
ронність або відсутність видимого зв’язку 
між діями і їх наслідками.
Щоб уникнути песимізму і безпораднос-

ті, людина як мінімум повинна бачити на-
слідки. І вони повинні бути різними. У ре-
альному житті безпорадність виникає тоді, 
коли людина (дитина), яка намагається 
розв’язати певну поведінкову проблему, не 
знаходить ніякої системи в тому, як реагу-
ють навколишні дії, і ніхто йому не допома-
гає виявити цю систему.
Ще одна причина безпорадності може 

полягати в тому, що між діями і наслідками 
проходить так багато часу (асинхронність 
у часі), що неможливо зв’язати реакції ото-
чення з тими чи іншими власними діями. 
Людина з часом переконується у своїй не-
здатності вплинути на цю ситуацію, виріши-
ти конкретну задачу, а й від сформованих 
у минулому досвіді очікувань. Виразність 
вивченої безпорадності і ступінь її поши-
рення на різні види діяльності в сьогоден-
ні і майбутньому визначається поєднанням 
психологічних установок. Найбільш важкі 
наслідки пов’язані з установками, за якими 
причина безпорадності приписується люди-
ною своїм особистим якостям, сприймається 
як щось незмінне і тим самим впливає на всі 
форми життєдіяльності. Крім того, одна лю-
дина може вважати, що вона зазнає невдачі 
тільки тут і тільки зараз, а інша може при-
пускати, що невдачі будуть переслідувати її 
в подальшому, причому не тільки в цій кон-
кретній діяльності, але і в іншій.
Таким чином, безпорадність відбуваєть-

ся при наявності декількох факторів: інди-
від не має попереднього досвіду вирішення 
складних завдань; в індивіда сформований 

недостатній рівень потреби в пошуку; інди-
від вважає, що з цим завданням впораєть-
ся будь-яка інша, рівна йому (за фізичними, 
психологічними і іншими даними) людина, 
але не він сам; індивід тривалий час стика-
ється з ситуаціями, коли він не бачить чіт-
кого взаємозв’язку між своїми діями і їх на-
слідками [3].

2. Вразливість. Вразливість – це якість 
особистості, схильність у всьому помічати 
образливі тенденції, переживати виникле 
почуття образи дуже сильно і навіть розкру-
чувати його до неадекватно великих роз-
мірів. Характерна підвищена уразливість у 
тих, хто схильний прощати, і страждати від 
переживань, пов’язаних найчастіше з не-
виправданими власними очікуваннями або 
уявленнями, адресованими від важливого 
суб’єкта (образливість, як і образа, не засто-
совується до тих людей, які байдужі).
Виникає вразливість як властивість осо-

бистості спочатку від виниклого почуття об-
рази, яке цілком нормально відчуває біль-
шість людей, але лише у деяких воно набу-
ває патологічних форм, що розтягнуті в часі 
і перебільшені за значимістю. Так, у момент 
невідповідності поведінки важливої людини 
нашим уявленням або очікуванням, руйну-
вання надій призводить до виникнення об-
рази. Народжується це почуття з потреби 
контролювати як навколишню дійсність, 
так і близьких людей, що теоретично дає 
відчуття спокою і визначеності, прибирає 
зайву тривогу, але не на постійній основі [7].
Підвищена уразливість нагадує хроніч-

ний негативний стан, але при цьому сам 
носій цієї якості не прагне позбавлятися 
від нього, оскільки існує багато вторинних 
вигод, одержуваних внаслідок подібної ма-
ніпулятивної поведінки. Представляє така 
поведінка інфантильну взаємодію зі світом і 
характерна для дітей або незрілих особис-
тостей, що прагнуть натиснути на почуття 
провини опонента (без виникнення почуття 
провини у відповідь образа залишається без-
глуздою і може розкручуватися аж до стану 
помсти, оскільки носить у собі агресивний 
характер). Готовність ображатися практич-
но постійно, при наявності приводу чи без, 
відрізняє образливість від образи, яка ситу-
ативна і покликана для регуляції людських 
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відносин шляхом демонстрації власного не-
вдоволення діями іншого (при конкретній 
ситуації з метою уникнути їх повторення, а 
не отримання емоційних поблажок) [7].
Такі якості, як образливість, плаксивість, 

чутливість, з’являються ще в дитинстві, осо-
бливо у тих дітей, чия нервова система вла-
штована за нестабільним типом, або тих, 
кого часто ображали. Для дитячого віку 
реагувати образою є нормальним, оскіль-
ки людина недостатньо сильна і самостій-
на, щоб вступати у відкриту конфронтацію 
з дорослим світом, відповідно, знаходяться 
інші способи вираження невдоволення. Це 
своєрідний психологічний захист від не-
прийнятних умов, зі збереженням безпеки, 
оскільки виключає відповідну агресію (від-
повідь на образу – завжди почуття прови-
ни). Потурання подібної поведінки з боку 
батьків призводить до розвитку егоїстичної 
особистості, що стає емоційним маніпуля-
тором і пам’ятає, що для досягнення будь-
яких своїх примх потрібно «надути» губи і 
піти в глуху оборону, демонструючи ото-
ченню, наскільки вони безсердечні у своїх 
вчинках. Закладені характеристики можуть 
зменшуватись, а можуть знайти свій роз-
виток у дорослому віці, що користуються 
заниженою самооцінкою, невпевненістю. 
Подібні стани вбивають у людині прагнен-
ня боротися і розвивають сприйняття себе 
як жалюгідного і недостойного, сприяють 
тому, щоб завжди вибирати найбільш легкі 
шляхи, і зазвичай це – саможаління і звину-
вачення оточення, замість прохань допомо-
ги або спроб змінити ситуацію. Може роз-
виватися в інфантильних особистостей, які 
зберегли дитячий спосіб взаємодії зі світом, 
які прагнуть піти від відповідальності, вони 
не можуть зайняти чітку позицію і відстою-
вати свою думку, зате успішно користуються 
допомогою інших, намагаються уникнути 
почуття провини, навпаки, бажають обра-
жатися [7].
Трапляється, що людина, яка не прояв-

ляє себе як образливу, у певні моменти стає 
такою. Подібні тимчасові стани можуть бути 
пов’язані з об’єктивними причинами – коли 
надто багато труднощів сталося в один мо-
мент, і ніхто не може допомогти, або коли 
важкий стан здоров’я, що впливає на емо-

ційний фон. Але ті, у кого не було закладе-
них передумов до розвитку цієї якості, на-
вряд чи стануть образливими. Але, незважа-
ючи на всі ситуації, трапляються моменти, 
які неможливо або не хочеться прощати, у 
такі моменти людиною рухає помста, жага 
справедливості і образливість роздувається 
на очах. Чим довший цей стан, тим важчий 
з нього вихід: якщо в перший день було до-
сить вибачень, то на другий уже покаяння 
на колінах можуть не нагодувати уражену 
душу, що прагне помсти.
Вразливість, як постійна риса, зазвичай 

є звичним і зручним способом викликання 
уваги інших, при цьому, не звертаючись без-
посередньо і не озвучуючи свою справжню 
потребу в участі – подібна поведінка маніпу-
лятивна, хоча в багатьох джерелах зустріча-
ються саме подібні поради щодо залучення 
уваги іншої людини. Основний механізм, 
який об’єднує всі окремі випадки виникнен-
ня уразливості, – це неконтрольовані стани 
образи, що виникають часто та є тривалими 
(відбувається це в силу обставин чи людина 
штучно роздуває проблему – немає істотно-
го значення для вкорінення якості характе-
ру). Свідома образливість, коли людина на-
вмисно демонструє всі ознаки образи, також 
з часом призводить вже до істинного роз-
витку цієї якості. Наш мозок влаштований 
таким чином, що підлаштовується під зо-
внішні сигнали, які ми надсилаємо дійснос-
ті, і якщо змусити себе посміхатися – настрій 
підвищиться, а якщо зображати образу, то 
людина, якій вона адресована, стане сприй-
матися негативно.
Вважається, що образливість, плакси-

вість – жіночі якості, а у чоловіків у подібних 
ситуаціях виникають агресивні і гнівні ре-
акції, проте останні дослідження показали, 
що розвиток цієї якості не прив’язаний зі 
статтю, а залежить від емоційності людини. 
Також формування образливості залежить 
від прикладів у батьківській родині або зна-
чущим дорослим, коли дитина переймає 
стереотипну поведінку, підсвідомо відзнача-
ючи цю модель як природну, або ж свідомо 
вибирають подібний шлях взаємодії, оскіль-
ки він успішний для застосування (напри-
клад, коли мати могла домогтися виконання 
своїх бажань, показавши образу) [7].
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3. Довірливість. Довірливість – це тен-
денція приймати будь-які відомості на віру 
без критичного обмірковування або аналі-
зу, постійна готовність вірити словам, обі-
цянкам оточення. Це моральна особистіс-
на риса, якою виражено апріорі позитивне 
сприйняття людей і окремого суб’єкта, пе-
реконаність у порядності людей, щирості і 
вірності дій. Проблема довірливості склада-
ється в її обумовленості фанатизму і брехли-
вості, вона виявляє «сліпоту» сприйняття. 
Не прагнучи критично пізнавати дійсність, 
бути рухливим у власних поглядах і оцін-
ках, надмірно довірлива людина встає на 
егоїстичний щабель, сприймати істину вона 
не здатна.
Довірливість має на увазі несвідому віру, 

відсутність досвіду, нерозуміння буття, іде-
алізацію, нездатність визначити неправду, 
дезінформацію, відсутність інтуїції, незна-
ння себе, дитячу позицію, опору на зовніш-
ню складову. Довірливість означає, що лю-
дина довіряє іншому власну персону. З чого 
випливає, що той інший відповідає за люди-
ну, що довірилася йому. Якщо людина по-
милилася, то відбувається крах ілюзій, що є 
досить болючим і травматичним процесом. 
Тут спостерігається неготовність суб’єкта 
прийняти відповідальність за подію на себе 
[8]. Довірливість – це схильність до надмір-
ної, необґрунтованої довіри, легковірність. 
Проявляється вона в довірі, що є нічим 
іншим як передачею іншому суб’єкту будь-
яких особистих таємниць, секретів, а також 
матеріальних цінностей та прав. Крім того, 
довірливість виявляється і в беззастережній 
вірі на слово всього вимовленого, обіцяного.
При цьому довірливість не можна од-

нозначно віднести до категорії негативних 
властивостей або позитивних сторін. Його 
полюс обумовлюється ситуацією або об-
ставинами, а також внутрішньої складової 
людини. Якщо воно породжене лише по-
рожніми емоціями, то є проявом інфанти-
лізму і дитячістю, отже, носить негативне 
забарвлення. Якщо основою його виступає 
відкритість, добросердечність, усвідомле-
ний моральний ризик, то можна сказати, що 
вона зараховується до категорії позитивних. 
Однак слід враховувати, що надмірна дові-
рливість йде всупереч інстинкту самозбере-

ження. Крайнім виявом довірливості вважа-
ється легковірність. Легковірна людина час-
то не замислюється про можливі негативні 
наслідки, негативні підсумки свого необач-
ного ставлення до оточення, беззастережно 
вірить усім. А довіра, у свою чергу, означає 
фундамент взаємозв’язків між рідними і до-
бре знайомими індивідами [8].
Непомірною довірливістю, як правило, 

більше страждають жінки, оскільки звикли 
слухати поклик власного серця і слідувати 
йому, а також довіряти своїм відчуттям, емо-
ціям і вірити беззастережно словам, особли-
во приємним. Згубні наслідки довірливості 
відображаються в особистому житті, гро-
мадській взаємодії, а також професійній та 
матеріальній сферах. Занадто довірливого 
індивіда легко провести – саме в цьому по-
лягає головна небезпека аналізованої риси. 
Довірливий суб’єкт не схильний перевіряти 
людей, з якими збирається вести справи, 
наприклад, з продавцем, роботодавцем, біз-
нес-партнером або фірмою, яка надає певні 
послуги; знайомим, який попросив у борг, 
тощо. Це обумовлено тим, що такі індивіди, 
перш за все, судять по собі. Їм здається, що 
раз вони чесні, отже, і навколишні відверті. 
Крім того, вони бояться видатися надто не-
довірливими або недовірливими, якщо по-
просять певних запевнень, що гарантують 
відсутність обману. Наслідком стає непомір-
ний ризик бути обдуреним.
Довірливі суб’єкти в основній масі ха-

рактеризуються добротою, тому вони рідко 
будуть суперечити оточенню, внаслідок чого 
останні розцінюють подібну поведінку  як 
дозвіл переступити межу. Порушуючи кор-
дони, вони намагаються виміряти глибину 
податливості легковірної людини. Найчас-
тіше, якщо надмірно довірливі особи почи-
нають обурюватися зухвалою поведінкою 
окремих суб’єктів, то отримають у відповідь, 
що сталося непорозуміння або нерозуміння, 
тим самим збивши з пантелику «простака». 
Надмірна довірливість часто перетворює 
людей у невдах, оскільки вони не вміють 
відстояти себе, особисту позицію, власні 
права. Такі люди стають легкою «здобич-
чю» злочинців, зокрема, тих, хто займається 
шахрайством. Тому від зайвої довірливості 
необхідно позбавлятися, однак це не озна-
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чає, що потрібно бути надмірно підозрілим і 
перестати довіряти абсолютно всім. Позбав-
лення від надмірної наївності має привести 
до розсудливості і тверезої оцінки оточення, 
дій та слів інших людей, а також інформації, 
що надходить ззовні [8].
Отже, досліджуючи віктимологічні озна-

ки та властивості жертв кримінальних пра-
вопорушень, що вчиняються неповнолітні-
ми, можна зробити висновок, що жертвою 
злочинів осіб, що не досягли вісімнадцяти 
років, є здебільшого вразливі, безпорадні 
та довірливі особи, які через власні психічні 
чи фізичні особливості та поведінку не спро-
можні чинити опір протиправній поведінці 
неповнолітніх злочинців. 
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SUMMARY 
The article provides a victimological description 

of victims of juvenile delinquency. It is stated that 
any victim, any victim of a crime, both potential and 
actual, has certain qualities that make her more or 
less vulnerable. It is obvious that certain personal 
qualities, certain behavior, specifi c social or offi cial 
position create a tendency to more likely to cause this 
person physical, moral or material damage. Unre-
alized and unresolved intra-personal confl icts are 
formed related to mental and physiological reactions 
of the body, as well as the rejection of the victim by 
his immediate environment victim complexes: imagi-
nary victim complex (cowardice, panic, suspicion of 
constant security threats from others); the complex of 
the transformed victim (with its whining and fears 
attracts trouble). The author notes that the classifi ca-
tion of victims by sex, age, position or professional 
activity, signs of their attitude to the person caus-
ing harm, and especially by moral and psychologi-
cal characteristics is also important. The mechanism 
of the crime “works” sexual depravity and addiction 
to alcohol and drugs; greed and despotism; aggres-
sion and cruelty; brutality and cowardice; courage 
and kindness; physical strength and weakness, etc. 
All these qualities are manifested in behavior and in 
certain circumstances may contribute to or prevent 
the commission of crimes. It is concluded that exam-
ining the victimological characteristics and charac-
teristics of victims of juvenile delinquency, we can 
conclude that the victims of crimes of persons under 
eighteen years of age are mostly vulnerable, helpless 
and trusting persons who due to their own mental or 
physical characteristics and behavior are not able to 
resist the illegal behavior of juvenile offenders. 

Key words: victim behavior, juvenile, victim, 
criminal offense, victim, internal confl icts, crime.
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Аналізуються питання кримінальної від-
повідальності за найманство в історії кри-
мінального законодавства; досліджуються 
тенденції застосування вказівки на термін 
«найманець» у пам’ятках кримінального за-
конодавства; встановлено, що кримінально-
правова заборона найманства не була забезпе-
чена на всіх етапах розвитку суспільства.
Ключові слова: історія, найманство, на-

йманець, кримінальна відповідальність, 
суб’єкт злочину.
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Постановка проблеми
Пильний інтерес науковців до питання кри-

мінальної відповідальності за найманство не є 
випадковим, а зумовлений, власне,  складністю 
цього злочинного явища, яке не знає територі-
альних меж та несе серйозну загрозу міжнарод-
ній стабільності. У різних куточках планети, де 
мають місце збройні протистояння, міжнарод-
ні спостерігачі фіксують присутність спеціаль-
но завербованих іноземців професіоналів, які 
беруть участь у насильницьких акціях із метою 
дестабілізації громадської безпеки тієї чи іншої 
держави або зміни її конституційного ладу. 
У міжнародному праві є ціла низка доку-

ментів загального характеру, які регламенту-
ють питання боротьби із найманством, а зо-
крема: Конвенція про права і обов’язки ней-
тральних держав та осіб у разі сухопутної ві-
йни від 18 жовтня 1907 р., Статут Організації 
Об’єднаних Націй від 26 червня 1945 р., Де-
кларація про принципи міжнародного права, 
що стосуються дружніх відносин та співробіт-
ництва між державами відповідно до Статуту 

Організації Об’єднаних Націй від 24 жовтня 
1970 р., Додатковий протокол до Женевських 
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосу-
ється захисту жертв міжнародних збройних 
конфліктів від 8 червня 1977 р., Резолюції Ге-
неральної Асамблеї і Ради Безпеки Організації 
Об’єднаних Націй (Резолюція 419 (1977) від 24 
листопада 1977 р., Резолюція 36/103 від 9 груд-
ня 1981 р. тощо). 
Приміром, у Декларації про принципи 

міжнародного права, що стосуються дружніх 
відносин та співробітництва між державами 
відповідно до Статуту ООН від 24 жовтня 1970 р. 
вказано, що держави мають утримуватись у 
своїх міжнародних відносинах від погрози си-
лою або її використання як проти територіаль-
ної цілісності чи політичної незалежності будь-
якої держави, так і як будь-яким іншим спосо-
бом, несумісним із цілями ООН. Окрім того, 
вони повинні утримуватись від організації чи 
заохочення організації іррегулярних сил чи 
озброєних банд, у тому числі найманців, для 
вторгнення на територію іншої держави. Від-
повідно до ст.3 Резолюції Генеральної Асамб-
леї ООН №3314 (ХХІХ) від 14 грудня 1974 р. 
засилання державою або від імені держави 
озброєних банд чи найманців, які здійснюють 
акти застосування збройної сили проти іншої 
держави слід розглядати як прояв агресії. 
Суспільна і соціальна небезпека найманства 

полягає в тому, що всупереч сучасним принци-
пам і нормам національного і міжнародного 
права існує особлива «каста» людей, для яких 
професією стає здійснення вбивств, завдаван-
ня шкоди здоров’ю іншої людини або групи 
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людей під час воєнних дій, збройних конфлік-
тів, терористичних актів, знищення об’єктів 
економіки, культури, майна цивільного насе-
лення тощо [1, с.227]. До недавнього часу пра-
вова природа проявів найманства розглядала-
ся, як правило, у міжнародно-правовій площи-
ні, що, вочевидь, зумовлено великою кількістю 
фактів участі найманців у збройних конфліктах 
та насильницьких діях у різних куточках світу. 
Втім у зв’язку з Російською збройною агресією 
проти України набули поширення випадки 
злочинної діяльності іноземців-професіоналів, 
яких використовують спецслужби РФ для екс-
калації бойових дій на Сході України. Так, у 
2016 р. член робочої групи ООН з питань ви-
користання найманців зазначила про участь 
176 іноземних найманців на боці так званих 
«ЛНР» та «ДНР» з таких держав, як Сербія, Бі-
лорусія, Франція, Бразилія тощо [2]. Результа-
ти опитування 94 військовослужбовців, які пе-
режили ситуацію військового полону на Сході 
України, засвідчили, що під час їх допиту бо-
йовики залучали найманців, з причини зняття 
відповідальності з себе та свого підрозділу за 
скоєння військових злочинів. Допит професій-
ними найманцями характеризувався тортура-
ми та вбивствами військовополонених з метою 
демонстрації сили. Характерною особливістю 
такого допиту була нажива, а для прискорен-
ня викупу або обміну полоненого до нього на-
йманцями застосовувалися знущання та шан-
таж [3, с.316-317]. 
Таким чином, сьогодення та світова прак-

тика засвідчують, що прояви найманства є ру-
шійною силою агресії, що веде до дестабілізації 
міжнародного правопорядку та разючим при-
кладом нехтування правами і свободами лю-
дини. Проблема загострюється ще й тим, що 
найманська діяльність «переплітається» з ін-
шими формами злочинних проявів, зокрема, 
такими, як участь у складі непередбачених за-
коном воєнізованих або збройних формувань 
чи терористичній групі або організації, що 
ускладнює процес кримінально-правової ква-
ліфікації. З огляду на це пошук шляхів кримі-
нально-правової протидії проявам найманства 
є необхідним та затребуваним. А тому необхід-
но зупинитись на здійсненні пошуку та аналі-
зу наукових доробок, що, власне, дасть змогу 
упорядкувати джерела та окреслити практич-
но значущі аспекти у цьому напрямку.

Важливою складовою вивчення будь-
якого правового поняття є аналіз його роз-
витку, що передбачає звернення до пам’яток 
права. Таке дослідження, власне, дає змогу 
краще зрозуміти сутність явища, що розгля-
дається, використати накопичений століттями 
юридичний досвід, допомагає оцінити тен-
денції розвитку сучасних правових інститутів, 
а відтак має істотне значення для наступності 
правових норм [4, с.240]. З огляду на зазначе-
не, значимість історико-правового аналізу не 
викликає сумнівів, оскільки таким чином мож-
на простежити розвиток кримінального зако-
нодавства, з’ясувати реальні умови становлен-
ня конкретного об’єкту, на який здійснюється 
посягання, а також виявити переваги окремих 
законодавчих конструкцій, які варто врахува-
ти у сучасності. Не є винятком у цьому випад-
ку і вивчення генезису розвитку кримінальної 
відповідальності за найманство. 

Стан дослідження
Загалом дослідження проблеми найман-

ства носить міжгалузевий характер, оскільки 
здійснювались з позицій міжнародного права, 
політології, теорії та історії держави і права, а 
також кримінального права. З огляду на зазна-
чене вивчені джерела необхідно згрупувати у 
дві групи. Перша група теоретичних напра-
цювань стосується міжнародно-правової регла-
ментації боротьби з найманством, а також пра-
вового регулювання діяльності приватних вій-
ськових та охоронних підприємств. Мова йде 
про роботи таких вчених, як К.В. Громовенка, 
І.О. Колотухи, І.Л. Невзорова, Л.О. Павлової, 
П.І. Репешка, О.О. Скрильника та інших. Дру-
га група наукових досліджень охоплює праці, 
які стосуються кримінально-правової характе-
ристики найманства. Деякі аспекти цієї про-
блеми розглядали у працях А.О. Купріянова, 
С.М. Мохончука, Т.І. Нікіфорова, К.В. Юртаєва 
та інші. Слід віддати належне монографічному 
дослідженню О.В. Наден, у якому автор роз-
глядає найманство як соціальне та криміналь-
но-правове явище, аналізує сучасні проблеми 
розвитку протиправної військової служби та 
найманства як його складової частини. Втім 
доводиться констатувати, що ніхто з авторів 
не здійснював історичного аналізу криміналь-
но-правової протидії найманству, не оцінював 
ефективність відповідної норми того періоду.
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Таким чином, основною метою цієї статті є 
розгляд історії кримінальної відповідальності 
за найманство.

Виклад основних положень
Кримінально-правова заборона найман-

ської діяльності протягом тривалого часу не 
була установлена. Такий стан речей є свідчен-
ням того, що найманство в історії людства не 
вважалось злочинним явищем, а навпаки було 
затребуваним з огляду на велику чисельність 
воєн, а відтак використання найманців було 
поширеною практикою. З цього приводу 
П.І. Репешко справедливо зауважує, що на-
йманство з’явилось в історії людства у відпо-
відь на попит на людей, які обрали своїм ре-
меслом вбивати собі подібних у ході ведення 
війни. Таких людей війна годувала і стала їм 
за спосіб життя, у зв’язку з чим їх чисельність 
зростала [5, с.799].
Використання найманців було звичним 

явищем ще з часів Київської Русі. У різні часи 
київські князі мали наймані військові загони 
варягів, угорців, печенігів, кочівників, поляків 
та ін. [6, с.73]. Служба найманців зводилась до 
охорони кордонів князівства та виконання за-
вдань князя. У зв’язку з найманською діяльніс-
тю сторони укладали договір на певний строк 
(зазвичай 12 місяців), після чого він міг бути 
розірваний чи поновлений [7, с.120]. Таким 
чином, можна констатувати, що дії найманців 
за часів Київської Русі не лише не розгляда-
лись як злочинні, але й були цілком закономір-
ні. Така практика продовжувалась протягом 
тривалого часу, оскільки у пам’ятках права не 
міститься жодної згадки про кримінально-пра-
вову заборону найманської діяльності («Руська 
Правда», Литовські статути 1529, 1566, 1588 р., 
«Права, за якими судиться малоросійський на-
род» 1743 р., Уложення про покарання кримі-
нальні і виправні» 1845 р., «Кримінальне Уло-
ження» 1903 р., КК УРСР 1922 та 1927 р.). 
Втім доводиться констатувати, що попит 

на найманців усе ж поступово зменшувався. 
Такий стан речей, власне, можна пояснити 
тим, що, по-перше, використання найманців 
у збройних конфліктах дорого обходилось 
казні, по-друге, вони не викликали довіри, 
оскільки при невиплаті винагороди, могли пе-
рейти на бік противника. Скажімо, при царі 
Михайлі 1630 р. почалось формування полків 

нового строю. Однак набір солдатів-іноземців 
виявився невдалим з огляду на затребування 
найманцями надмірно високої платні за свої 
«послуги». Тому в подальшому на службу при-
ймали тільки офіцерів із патентами і рекомен-
даціями [8, с.94].
Втім розвиток цивілізації вимагав право-

вого врегулювання цього соціального явища, 
яке мало як позитивну, так і негативну сторо-
ни. Поступово сформувався міжнародно-пра-
вовий механізм регулювання цієї сфери відно-
син [9, с.151]. У зв’язку з цим найманство було 
вперше визнано злочином на підставі Закону 
України «Про внесення змін і доповнень до 
деяких законодавчих актів України» від 11 
листопада 1993 р. №3582-ХІІ. Так, КК 1960 р. 
було доповнено ст.63-1, у якій регламентува-
лась кримінальна відповідальність за найман-
ство. Стаття складалася з двох частин. Власне, 
в основному складі злочину кримінально-ка-
раним визнавалось вербування, фінансуван-
ня, матеріальне забезпечення, навчання на-
йманців з метою використання у збройних 
конфліктах інших держав або у насильниць-
ких діях, спрямованих на повалення держав-
ної влади або порушення територіальної ці-
лісності, а так само використання найманців 
(ч.1 ст.63-1). Такі дії карались позбавленням 
волі на строк від трьох до десяти років. Ква-
ліфікованою ознакою найманства визнавалась 
участь найманця без дозволу відповідних ор-
ганів державної влади у збройних конфліктах 
інших держав з метою отримання матеріаль-
ної винагороди або іншої особистої вигоди (ч.2 
ст.63-1). За вказані дії передбачалась більш 
сувора міра покарання – позбавлення волі на 
строк від п’яти до дванадцяти років [10]. 
У порівнянні із чинною нормою (ст.447 КК 

України) зазначена стаття мала декілька від-
мінностей, а зокрема: 1) у нормі попередниці 
участь найманця у збройних конфліктах висту-
пає більш суспільно небезпечною у порівнянні 
з їх вербуванням, фінансуванням, матеріаль-
ним забезпеченням, навчанням чи викорис-
танням; 2) звужена мета здійснення найман-
ської діяльності, оскільки у ст.63-1 КК УРСР 
описано, що такі дії спрямовані на повалення 
державної влади або порушення територіаль-
ної цілісності, тоді як у чинній нормі цей пере-
лік є ширшим; 3) у ст.63-1 КК УРСР законода-
вець встановив кримінально-правову заборону 
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використання найманців у збройних конфлік-
тах інших держав або насильницьких діях, на-
томість, у ст.447 КК України кримінально-ка-
раним визнається ще й участь у воєнних діях.

Висновки
Таким чином, можна констатувати, що 

кримінально-правова заборона найманства 
триває протягом відносно невеликого періоду 
часу, а відтак відповідну норму не можна вва-
жати достатньо апробованою. З огляду на це 
вона продовжує розвиватись і сьогодні. Втім, 
пильний інтерес науковців до питання кри-
мінальної відповідальності за найманство не є 
випадковим, а зумовлений власне складністю 
цього злочинного явища, яке не знає терито-
ріальних меж та несе серйозну загрозу міжна-
родній стабільності. З огляду на це необхідно 
зупинитись на здійсненні пошуку та аналізу 
наукових доробок, що власне дасть змогу упо-
рядкувати джерела та окреслити практично 
значущі аспекти у цьому напрямку.
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SUMMARY 
The specifi c issues of criminal liability for merce-

narism in the history of criminal law and the tendency 
to apply the term of a «mercenary», are addressed; been 
found that criminal legal interdiction to the separatism 
do not was provided at stages of the society develop-
ment.We researched of writing documents of Kyiv`s 
Rus, Lithuanian Regulations, normative acts of tsar’s 
Russia, criminal codes and decisions of soviet period, 
projects of the Criminal code, geared-up in independent 
Ukraine is conducted, and maintenance and place of 
criminal-legal norm «mercenarism» in Criminal Code 
of Ukraine today.

Exactly through the prism of retrospective analysis 
of criminal liability for mercenarism establishment a 
real content and purpose of the criminal law prohibition 
are opened. The article deals with a problem of histori-
cal establishment of criminal liability for mercenarism 
and analysing law instructions, that were operated on 
the territory of Ukraine, traces tendetions of develop-
ment of criminal liability for mercenarism. Through the 
prism of retrospective analysis of criminal liability for 
mercenarism establishment a true content and purpose 
of the criminal law prohibition are opened. The author 
has searched the prototypes of such a crime and formu-
lated conclusions that may be useful for the legislative 
regulation of criminal liability for the crime in the cur-
rent Criminal Code of Ukraine.

The main characteristics these legislation in differ-
ent historical epochs have been defi ned. Certain con-
formities of regulation of this problem in main historic 
events of our country are determined. It is investigated 
that at each stage of society development the improve-
ment of standards, which included responsibility for the 
joint mercenarism, and which were gradually trans-
formed.

Key words: history, mercenarism, mercenary, crimi-
nal responsibility, subject of the crime.
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ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²ß ÑÓÁ’ªÊÒ²Â 
ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ²: ÍÀÓÊÎÂÎ-

ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÀÍÀË²Ç

У статті здійснено науково-методологіч-
ний аналіз підходів до класифікації суб’єктів 
протидії злочинності. Визначено, що у ро-
ботах вітчизняних і зарубіжних криміноло-
гів другої половини ХХ сторіччя – початку 
ХХІ сторіччя відсутня одностайна позиція 
щодо позначення діяльності, спрямованої 
на зменшення тиску криміногенних факто-
рів та негативного впливу злочинності, а 
також суб’єктів зазначеної діяльності. Для 
проведення науково-методологічного аналізу 
обрано використання терміна «суб’єкти про-
тидії злочинності» та надано його авторську 
дефініцію. Визначено, що правильне окрес-
лення складових елементів системи протидії 
злочинності та визначення їхньої відповід-
ності поставленим завданням є необхідною 
методологічною основою здійснення криміно-
логічних досліджень. Акцентовано увагу, що 
класифікація суб’єктів протидії злочинності 
дозволяє більш рельєфно визначити роль та 
специфіку функціонування окремих суб’єктів 
протидії злочинності, що, у свою чергу, надає 
органам управління протидією злочинності 
можливість здійснювати комплексне плану-
вання протидії злочинності, уникнення ду-
блювання окремих функцій або повноважень, 
забезпечити належний рівень взаємодії під 
час вирішення загальних завдань протидії 
злочинності. Проаналізовано ступінь на-
укової розробленості питання класифікації 
суб’єктів протидії злочинності, на основі чого 
запропоновано авторський підхід щодо вказа-
ного питання. Визначено основні критерії 
класифікації суб’єктів протидії злочинності: 
1) функціональна ознака; 2) спеціалізація;-
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3) масштаб функціонування; 4) періодич-
ність (режим) здійснюваної діяльності. На 
основі цього проведено класифікацію суб’єктів 
протидії злочинності. Визначено, що класи-
фікація суб’єктів протидії злочинності за за-
явленими критеріями формує методологічну 
основу до розгляду статусу і функціональних 
ознак суб’єктів протидії злочинності та має 
обов’язково враховуватися при внесенні змін 
до чинних нормативно-правових актів, що 
визначають діяльність суб’єктів протидії 
злочинності.
Ключові слова: протидія злочиннос-

ті, суб’єкт протидії злочинності, система 
суб’єктів протидії злочинності, класифіка-
ція.

Постановка проблеми
На сьогодні протидія злочинності є од-

нією з найбільш актуальних і запитуваних 
сфер соціального управління. Саме ефек-
тивність досягнення цілей, поставлених пе-
ред системою протидії злочинності, є важ-
ливою умовою забезпечення прав людини, 
розвитку держави і нації за всіма іншими 
напрямами. При цьому най правильніше 
визначення та формування змісту складо-
вих елементів системи протидії злочиннос-
ті та засад їхньої діяльності визначає ефек-
тивність функціонування системи протидії 
злочинності в цілому. Відповідно, дослі-
дження методологічних основ функціону-
вання системи протидії злочинності слід 
визнати актуальним.
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Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Аналізуючи вітчизняні і зарубіжні на-
укові джерела другої половини ХХ сторіч-
чя – початку ХХІ сторіччя, що стосуються 
зменшення тиску криміногенних факторів 
та негативного впливу злочинності, слід за-
значити, що дослідники притримуються до-
волі різних позицій щодо поняття самого 
процесу протидії злочинності і, відповідно, 
щодо системи суб’єктів такої протидії, за-
собів і методів досягнення зазначеної ма-
гістральної цілі. Звернемо також увагу, що 
поряд з терміном «протидія злочинності» 
(О. Балобанова, О. М. Бандурка, В. М. Бес-
частний, Л. М. Давиденко, А. П. Закалюк, 
О. М. Ігнатов, В. М. Куц, М. І. Мельник, 
Ю. В. Орлов Ю. А. Пономаренко, Г. В. Фо-
рос, О. Ю. Шостко) паралельно або інклю-
зивно використовуються такі термінологічні 
конструкції, як «запобігання злочинності», 
«попередження злочинності», «превенція» 
(Г. В. Дашков, В. В. Голіна, В. М. Кудряв-
цев, О. Б. Сахаров, В. П. Шупілов), «бороть-
ба зі злочинністю» (В. К. Звирбуль, І. І. Кар-
пець, Б. В. Коробейніков, М. П. Косопле-
чев, Г. М. Міньковский, К. Ф. Скворцов, 
П. Л. Фріс), «контроль над злочинністю» 
(Р. Кларк, Н. Кріті, В. В. Лунєєв, М. А. По-
горецький, В. Фокс, В. П. Шеломенцев) 
тощо. Різними є позиції науковців щодо 
змісту протидії злочинності, суб’єктів такої 
протидії, можливості об’єднання їх у єдину 
систему, а також їх класифікації. Правильне 
окреслення складових елементів системи 
протидії злочинності та визначення їх відпо-
відності поставленим завданням є основою 
здійснення кримінологічних досліджень 
практично за будь-яким напрямом. Врахо-
вуючи відсутність консолідованої наукової 
позиції щодо класифікації суб’єктів проти-
дії злочинності, метою цієї статті є виро-
блення авторського підходу до класифікації 
суб’єктів протидії злочинності як методоло-
гічної основи дослідження закономірностей 
та вдосконалення функціонування системи 
протидії злочинності в Україні. 

Виклад основного матеріалу
У найбільш загальному значенні під кла-

сифікацією розуміють систему розподілу 

предметів, явищ або понять на класи, групи 
тощо за спільними ознаками, властивостя-
ми [1, с. 544]. Відповідно, під класифікацією 
суб’єктів протидії злочинності слід розуміти 
їх поділ за певними критеріями, що визна-
чають їх місце, функції, взаємовідношення 
або інші властивості в межах визначеної 
вище системи суб’єктів протидії злочин-
ності. Під суб’єктами протидії злочинності 
пропонуємо розуміти державні органи, дер-
жавні й недержавні установи та організації, 
фізичних осіб, які здійснюють обумовлені їх-
ньою компетенцією, правами або громадян-
ським обов’язком заходи щодо організації 
протидії злочинності, припинення або по-
передження кримінальних правопорушень. 
При чому, на нашу думку, яку зокрема 
розділяють такі вчені, як О. М. Бандурка, 
Є. О. Гладкова, В. В. Голіна, В. К. Звирбуль, 
О. М. Литвинов, В. Д. Малков, суб’єкти про-
тидії злочинності слід розглядати  як ціліс-
ну систему. Під системою суб’єктів протидії 
злочинності, на нашу думку, слід розуміти 
сукупність суб’єктів, об’єднаних за функціо-
нально-структуровою ознакою, що здійсню-
ють цілеспрямований взаємоузгоджений 
вплив, спрямований на зниження інтенсив-
ності кримінально протиправних проявів, 
усунення причин та умов злочинності.
Говорячи про класифікацію суб’єктів 

протидії злочинності, слід відзначити, що 
вона має не лише теоретичне, а й важливе 
практичне значення. Зокрема, класифіка-
ція суб’єктів протидії злочинності дозволяє 
більш рельєфно визначити роль та специфі-
ку функціонування окремих суб’єктів про-
тидії злочинності, що, у свою чергу, надає 
органам управління протидією злочинності 
можливість здійснювати комплексне пла-
нування протидії злочинності, уникнення 
дублювання окремих функцій або повно-
важень, забезпечити належний рівень вза-
ємодії під час вирішення загальних завдань 
протидії злочинності.
У науковій літературі відступній єдиний 

підхід до класифікації суб’єктів протидії зло-
чинності. Окрім того, як уже зазначалося, 
фахівці використовують різні терміни для 
позначення цілеспрямованого впливу на 
злочинність (протидії злочинності) і, відпо-
відно, суб’єктів, які реалізують вказану ді-



113

Áóòåíêî Â.Á. - Êëàñèô³êàö³ÿ ñóá’ºêò³â ïðîòèä³¿ çëî÷èííîñò³...

яльність. Під час аналізу наукових підходів 
щодо класифікації суб’єктів протидії зло-
чинності припустимо рівнозначність термі-
нів суб’єкти протидії злочинності, суб’єкти 
запобігання злочинності, суб’єкти превен-
тивної діяльності тощо.
Так, наприклад, А. П. Закалюк зазна-

чає, що існують різні підстави диференціації 
суб’єктів запобігання злочинності, зокрема, 
згідно з класифікацією виконуваних запо-
біжних заходів або видів запобіжної діяль-
ності, а саме: її рівнів, масштабу, спеціально-
го цільового призначення, застосовуваних 
засобів тощо. Найбільш практично орієнто-
ваним дослідник вважає поділ суб’єктів за-
побігання злочинності за функціональною 
ознакою, насамперед реальним впливом 
виконуваних ними функцій та відповідних 
їм видів діяльності на усунення (нейтраліза-
цію) детермінантів злочинності та злочин-
них проявів. Відповідно, за функціональною 
ознакою А. П. Закалюк поділяє суб’єктів за-
побігання злочинності на наступні групи:
а) органи та організації, які керують 

цією діяльністю, організують її, створюють 
систему управління нею (органи державної 
влади та управління, органи місцевого само-
врядування);
б) органи та організації, стосовно яких 

запобігання злочинності та злочинних про-
явів віднесено або має бути віднесено до 
основних завдань і функцій (МВС, СБУ, 
прокуратура, суд, спеціалізовані громадські 
організації);
в) органи, установи, організації, функ-

ції та повноваження яких не мають цільово-
го спрямування на запобігання злочинності 
та злочинним проявам, але їхня діяльність 
посередньо впливає на запобіжні процеси 
щодо детермінантів злочинності та окремих 
злочинів (заклади освіти, культури, охорони 
здоров’я, соціальної допомоги, адміністра-
ція підприємств, установ, організацій тощо) 
[2, с. 346].
Аналогічний підхід поділу суб’єктів про-

тидії злочинності та попередження злочи-
нів було обрано й Г. В. Форос. Дослідниця 
також вказує, що можливо виділення й ін-
ших підстав класифікації названих суб’єктів, 
наприклад, за рівнем, масштабом, спеці-
альним цільовим призначенням застосову-

ваних засобів тощо, проте, як вона цілком 
вірно зазначає, всі вони мають відповідати 
загальним принципам класифікації, переду-
сім однопорядковості, і проведення за єди-
ною підставою тощо [3, с. 180].
О. М. Бандурка і Л. М. Давиденко під 

час здійснення класифікації суб’єктів запо-
бігання злочинам також обрали за основу 
функціональний фактор, на основі якого 
вчені визначали наступні групи суб’єктів за-
побігання злочинам: 

1) суб’єкти, які визначають основні на-
прями, завдання, форми й методи запобі-
гання та протидії злочинності в країні; 

2) суб’єкти, що здійснюють інформацій-
но-аналітичне забезпечення запобігання та 
протидії злочинності;

3) суб’єкти, які виявляють криміногенні 
фактори і сигналізують про них;

4) суб’єкти, що безпосередньо реалізу-
ють заходи з реагування на окремі злочини, 
а також заходи щодо послаблення або ней-
тралізації криміногенних факторів, зокрема 
щодо корекції особистісних деформацій та 
усунення обставин, що їх сформували [4, с. 
100].
В.К. Звирбуль вказує, що класифікація 

суб’єктів запобігання злочинів може бути 
здійснена за різними підставами і пропонує 
поділити їх на наступні три базових групи: 
1) суб’єкти, які безпосередньо ведуть ін-
дивідуальні профілактику; 2) суб’єкти, які 
здійснюють профілактику в ході виконання 
своїх контрольних і правоохоронних функ-
цій; 3) суб’єкти, що реалізують переважно 
керівництво або координацію діяльності з 
попередження злочинів [5, с. 73]. Вбачаєть-
ся, що здійснена дослідником класифікація 
суб’єктів запобігання злочинів більш відпо-
відає ознакам типологічного поділу, оскіль-
ки вона фактично базується не лише на 
функціональній засаді, а й враховує рівневу 
організацію діяльності останніх.
В. В. Голіна здійснює поділ суб’єктів за-

побігання злочинності за специфікою запо-
біжної діяльності, розрізняючи суб’єкти, які: 
1) визначають її основні напрями, завдання, 
форми (політику боротьби зі злочинністю), 
планують, спрямовують та контролюють 
її, забезпечують її правове регулювання; 2) 
здійснюють безпосереднє управління і ко-
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ординацію окремими напрямами і учасни-
ками запобігання злочинності; 3) виявляють 
та пізнають об’єкт запобіжного впливу та ін-
формують про них інших суб’єктів; 4) вико-
нують запобіжні заходи щодо випереджен-
ня, обмеження, усунення криміногенних 
явищ та процесів, захисту соціальних благ 
і особи; 5) реалізують заходи щодо відвер-
нення і припинення злочинів і злочинності. 
Множинність суб’єктів запобіжної діяльнос-
ті становить систему суб’єктів, що зумовлено 
різноманітністю об’єктів запобіжного впли-
ву [6, с. 166].
О. М. Джужа і А. В. Кирилюк під час до-

слідження теоретичних основ запобігання 
злочинам окремо не зупиняються на кла-
сифікації суб’єктів такої діяльності, проте 
аналіз вказаних положень дозволяє визна-
чити їх умовний поділ на державні органи 
та недержавний акторів, до яких дослідни-
ки відносять громадські організації, трудові 
колективи і громадян [7, с. 202-203].
П. М. Кобец поділяє суб’єктів поперед-

ження злочинності на суб’єктів загально-
го попередження злочинності, до яких він 
перш за все відносить державу і всі інсти-
тути громадянського суспільства, і суб’єкти 
спеціального попередження злочинності. 
До останніх автор відносить як державі, так 
і не державні, спеціалізовані та неспеціалі-
зовані інститути, наприклад, голову держа-
ви, органи законодавчої і виконавчої влади, 
багаточисленні органи державного контр-
олю тощо [8, с. 108].
В. В. Василевич, провівши дослідження 

кримінологічної політики України, запро-
понував наступну структуру суб’єктів запо-
бігання злочинам, а саме: 

1) державні органи, які визначають дер-
жавну політику у сфері боротьби зі злочин-
ністю; 

2) державні органи, які здійснюють ко-
ординацію діяльності у сфері запобігання 
злочинам; 

3) державні органи, які здійснюють пра-
воохоронну діяльність у сфері запобігання 
злочинам; 

4) органи, установи, організації та окремі 
громадяни діяльність яких безпосередньо 
не пов’язана із запобіганням злочинів, вод-
ночас реалізація повноважень чи виконан-

ня громадянського обов’язку безпосередньо 
впливає на усунення причин та умов злочи-
нів [9, с. 141].
У той же час дослідник вказує, що на-

веденим суб’єктам запобігання злочинам 
бракує ознаки системності і віднесення їх до 
суб’єктам запобігання злочинам відбуваєть-
ся головним чином з огляду на те, як вони 
визначені в нормативних актах [9, с. 142]. 
Дослідивши наукові підходи до класи-

фікації суб’єктів протидії злочинності, слід 
зазначити, що хоча б ільшість дослідників 
використовують відмінні підстави щодо їх 
поділу, всі вони відображують особливос-
ті сучасного стану й особливості системи 
протидії злочинності та мають практичну 
значимість. У межах здійснюваного науко-
во-методологічного аналізу та базуюсь на 
результатах досліджень інших науковців, 
пропонуємо розглянути власну спробу кла-
сифікації суб’єктів протидії злочинності. З 
метою здійснення системно-структурної ха-
рактеристики суб’єктів протидії злочиннос-
ті вважаємо доцільним визначити наступні 
критерії їх класифікації: 1) функціональна 
ознака; 2) спеціалізація; 3) масштаб функціо-
нування; 4) періодичність (режим) здійсню-
ваної діяльності.
Відповідно до функціональної ознаки, 

тобто за специфікою виконуваних функцій 
в системі протидії злочинності, пропонуємо 
наступний поділ суб’єктів протидії злочин-
ності:

1) суб’єкти протидії злочинності, що 
формують кримінологічну політику (Верхо-
вна Рада України, Президент України, Ка-
бінет Міністрів України, органи місцевого 
самоврядування);

2) суб’єкти протидії злочинності, що 
здійснюють загальну організацію та коор-
динацію протидії злочинності, а також її ін-
формаційно-аналітичне забезпечення (Кабі-
нет Міністрів України, центральні та місцеві 
органи виконавчої влади);

3) суб’єкти протидії злочинності, що 
здійснюють правоохоронну діяльність та/
або превентивну діяльність щодо кримі-
нально-протиправних проявів (правоохо-
ронні органи, інші державні та недержавні 
органи, громадяни).
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Відповідно до спеціалізації суб’єктів про-
тидії злочинності, враховуючи покладені на 
них цілі та завдання, доцільно виділити:

1) неспеціалізованих суб’єктів протидії 
злочинності. Як відомо, у системі проти-
дії (профілактики) злочинності виділяється 
три основні рівні функціонування – загаль-
носоціальний, спеціально-кримінологічний 
та індивідуальний [10, с. 159-161]. Неспеціа-
лізовані суб’єкти протидії злочинності діють 
на всіх рівнях протидії злочинності. Функ-
ція протидії злочинності для них не є осно-
вною чи професійно обумовленою і викону-
ється супутньо зі їхніми основними функці-
ями або повноваженнями. До неспеціалізо-
ваних суб’єктів протидії злочинності слід, 
зокрема, віднести суб’єктів, що здійснюють 
загальносоціальний вплив на злочинність. 
До останніх, передусім, відносять державні 
і недержавні заклади, установи і організації, 
що функціонують у соціально-культурній та 
економічній сферах, діяльність яких спря-
мована на усунення, послаблення та нейтра-
лізацію процесів і явищ, які детермінують 
злочинність. Крім того, до неспеціалізова-
них суб’єктів слід віднести й діяльність гро-
мадян, які за власною ініціативою і в межах 
наданих законом повноважень реалізують 
функції щодо протидії злочинності в най-
більш широкому розумінні такої діяльності. 
Діяльність неспеціалізованих суб’єктів реа-
лізує та всебічно сприяє виконанню функцій 
протидії злочинності, забезпечує гнучкість 
усієї системи, надає додаткові імпульси для 
її розвитку і самокорегування діяльності; 

2) спеціалізованих суб’єктів протидії 
злочинності. До них слід віднести держав-
ні органи, а також різноманітні державні 
та недержавні установи і організації, осно-
вна функціональна ознака яких пов’язана з 
протидією злочинності. До спеціалізованих 
суб’єктів протидії злочинності насамперед 
слід віднести правоохоронні органи та ор-
гани кримінальної юстиції, а також органі-
зації, основною функцією яких є здійснення 
цілеспрямованого впливу на злочинність 
та її прояви. Так, до останніх можна від-
нести правозахисні організації, громадські 
організації з охорони громадського поряд-
ку і державного кордону, загони з охорони 
громадського порядку, створені органами 

місцевого самоврядування, тощо. Вони та-
кож діють на всіх рівнях системи проти-
дії злочинності, складаючи її стрижень, що 
забезпечує виконання стратегічних цілей 
протидії злочинності, стійкість всієї систе-
ми та прогнозованість її функціонування. У 
той же час слід відзначити, що закладений в 
основу системи протидії злочинності прин-
цип подвійного підпорядкування, коли 
суб’єкти протидії злочинності одночасно за-
знають управлінського впливу як з боку від-
повідних координаційних органів у системі 
протидії злочинності (наприклад, РНБО, 
місцевих державних адміністрацій), так і з 
боку своїх відомств, центральних апаратів, 
обумовлює певну дисфункцію в роботі спе-
ціалізованих суб’єктів протидії злочинності, 
оскільки часто їх пріоритети й поставлені 
завдання не збігаються. Як цілком влучно 
зауважує О. М. Литвинов, у найбільшому 
обсязі це проявляється на рівні конкуренції 
рішень органів влади та відомчих директив, 
наказів, вказівок і розпоряджень. Звідси ви-
пливає необхідність постійного узгодження 
діяльності всіх суб’єктів протидії злочиннос-
ті на основі ретельно організованої взаємо-
дії, що виключає і дублювання, і супереч-
ність [11, с. 572].
За масштабом функціонування суб’єктів 

протидії злочинності можна поділити на:
1) суб’єктів протидії злочинності, що 

здійснюють свої функції на загальнодержав-
ному рівні;

2) суб’єктів протидії злочинності, що 
здійснюють свої функції в межах окремого 
регіону/місцевості;

3) суб’єктів протидії злочинності, що 
здійснюють свої функції в межах певно-
го підприємства, установи або організації, 
щодо певної групи людей або колективу;

4) суб’єктів протидії злочинності, що 
здійснюють свою діяльність щодо конкрет-
ного індивіду або певного кримінально про-
типравного прояву.
За режимом або періодичністю здійсню-

ваної діяльності у сфері протидії злочиннос-
ті слід визначити:

1) суб’єктів, що здійснюють протидію 
злочинності системно, постійно й безпе-
рервно. До цих суб’єктів слід насамперед 
віднести правоохоронні органи, діяльність 
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яких відповідно до правових та організацій-
них основ їх діяльності здійснюється на по-
стійній основі. Так, наприклад, у ст. 12 За-
кону України «Про Національну поліцію», 
яка має назву «Безперервність», встановле-
но: «Поліція забезпечує безперервне та ці-
лодобове виконання своїх завдань. Кожен 
має право в будь-який час звернутися за 
допомогою до поліції або поліцейського. 2. 
Поліція не має права відмовити в розгляді 
або відкласти розгляд звернень стосовно за-
безпечення прав і свобод людини, юридич-
них осіб, інтересів суспільства та держави 
від протиправних посягань з посиланням 
на вихідний, святковий чи неробочий день 
або закінчення робочого дня» [12]. Вимога 
постійної оперативної готовності та невпин-
ності діяльності щодо низки ключових пра-
воохоронних органів і агенцій обумовлена 
необхідністю ефективного функціонування 
системи протидії злочинності та припинен-
ня кримінально протиправних проявів у 
будь-який час, що є основою суспільної ста-
більності та забезпечення громадської без-
пеки і правопорядку в країні; 

2) суб’єктів, що здійснюють протидію 
злочинності періодично. При цьому така 
діяльність може здійснюватися відповідно 
до затвердженого графіку чи плану або ре-
алізовуватися у зв’язку з виникненням спе-
цифічних подій, що потребують здійснення 
функцій протидії злочинності. Так, зокрема, 
заклади освіти відповідно до затвердженого 
графіку здійснюють профілактичні бесіди 
щодо додержання правил дорожнього руху, 
булінгу, інформаційної безпеки в мережі Ін-
тернет; у той же час виникнення ситуацій, 
що підвищують ризик здійснення певних 
видів кримінально протиправної діяльності 
може вимагати посилення профілактичних 
зусиль у цій сфері.

3) суб’єктів, що здійснюють протидію 
злочинності разово або епізодично. До та-
ких суб’єктів відноситься діяльність неспе-
ціалізованих суб’єктів протидії злочинності, 
виконання функцій протидії злочинності, 
щодо яких обумовлено певною криміно-
генною ситуацією або ж їх ініціативною 
діяльністю, яка не має планового або пері-
одичного характеру. До суб’єктів, що здій-
снюють протидію злочинності епізодично, 

можна віднести проведення разових акцій 
щодо усунення криміногенних факторів, 
підвищення резистентності соціуму до кри-
мінально протиправних проявів, загально-
культурного рівня населення тощо. У той 
же час врахування можливостей і потенці-
алу нерегулярних суб’єктів протидії зло-
чинності під час реалізації різноманітних 
заходів протидії злочинності є суттєвим ва-
желем підвищення ефективності діяльності 
постійних суб’єктів протидії злочинності та 
залучення широкого загалу на виконання 
завдань протидії злочинності.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень

Представлені критерії класифікації 
суб’єктів протидії злочинності, звичайно, не 
є вичерпними. У той же час вважаємо, що 
здійснення поділу суб’єктів протидії зло-
чинності саме за заявленими критеріями 
формує методологічну основу до розгляду 
статусу і функціональних ознак суб’єктів 
протидії злочинності. На нашу думку, кла-
сифікація суб’єктів протидії злочинності має 
обов’язково враховуватися при внесенні 
змін до чинних нормативно-правових ак-
тів, що визначають діяльність суб’єктів про-
тидії злочинності, з метою удосконалення 
окремих напрямів функціонування системи 
протидії злочинності та взаємодії її окремих 
складових. Подальшого дослідження потре-
бують питання адаптації та удосконалення 
функціонування системи протидії злочин-
ності в умовах гібридних кримінально-пра-
вових загроз. 
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SUMMARY 
The article provides scientifi c and methodological 

analysis of the approaches to the classifi cation of the 
crime combating subjects. It indicates that in the works 
of the national and foreign criminologists of the sec-
ond half of the XX century - the beginning of the XXI 
century there is a lack of consolidated position on defi n-
ing specifi c activity aimed at the decrease of the pressure 
produced by criminogenic factors and negative impact 
of crime. The author chooses the term “subjects of crime 
combating” to carrying out scientifi c and methodologi-
cal analysis and works out his own defi nition of the term. 
It has been determined that the correct characteristic of 
the constituent elements of the crime combating system 
and defi ning their conformity of the set of specifi c tasks 
should be referred as an essential methodological basis 
for criminological research. Emphasis is placed on the 
fact that classifi cation of the subjects of crime combat-
ing provides more transparent understanding the role 
and specifi cs of functioning of a separate crime combat-
ing subjects, which in turn facilitate managing crime 
combating authorities in carrying out comprehensive 
anti-crime planning, avoid duplication of functions or 
powers, provide a proper level of intercommunication 
in solving common problems of combating crime. The 
article defi nes the degree of scientifi c elaboration of the 
issue of classifi cation of combating crime subjects. On 
the bases of this, the author elaborates his own approach 
to the issue. The main criteria for classifi cation of com-
bating crime subjects are determined as following: 
1) functional feature; 2) specialization; 3) the scale 
of operation; 4) frequency (mode) of activities. Based 
on the defi ned criteria, the classifi cation of combating 
crime subjects was carried out. The article defi ned that 
the classifi cation of combating crime subjects according 
to the stated criteria forms a methodological basis for 
considering the status and functional characteristics of 
combating crime subjects and should be considered in 
providing amendments to current normative-legal acts 
regulating activity of combating crime subjects.

Key words: crime combating, subject of crime com-
bating, the system of crime combating subjects, classifi -
cation.
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ÑÒÀÍ ÒÅÎÐÅÒÈ×ÍÎÃÎ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 
ÏÈÒÀÍÜ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² 

ÇÀ ÄÎÌÀØÍª ÍÀÑÈËÜÑÒÂÎ

На виконання вимог Конвенції Ради Єв-
ропи про запобігання насильству стосовно 
жінок і домашньому насильству та бороть-
бу з цими явищами (CETS № 210) до наці-
онального законодавства були внесені суттєві 
зміни. У результаті цих змін Кримінальний 
кодекс України було доповнено статтею 126-
1 «Домашнє насильство». Поява якісно нової 
статті одразу викликало жвавий інтерес з 
боку наукової спільноти, результатом якого 
стала низка публікацій. Аналіз цих публікацій 
дозволяє зробити висновок про наявність ряду 
проблемних питань, пов’язаних із тлумачен-
ням складу кримінального правопорушення, 
передбаченого статтею 126-1 Кримінального 
кодексу України. 
Введення до Кримінального кодексу Укра-

їни (КК України) ст. 126-1 потребує її ґрун-
товного наукового осмислення, оскільки ді-
яння, які описані у цій нормі, охоплюються 
суміжними із нею статтями закону про кри-
мінальну відповідальність. Констатовано, 
що окремі аспекти є взагалі недослідженими, 
а позиції авторів щодо окресленого питання – 
суперечливими. Завдяки відповідному вивчен-
ню частину досі не висвітлених питань підда-
но аналізу, щодо вирішення спірних – наведено 
додаткові аргументи.
Ключові слова: домашнє насильство, фі-

зичне насильство, психологічне насильство, 
економічне насильство.

 ØÓÃÀËÎ Àëî¿çà ßðîñëàâ³âíà - àñï³ðàíò êàôåäðè êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ 
äèñöèïë³í  Ëüâ³âñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

DOI 10.32782/NP.2022.1.17

лізації положень Конвенції Ради Європи 
про запобігання насильству стосовно жі-
нок і домашньому насильству та бороть-
бу з цими явищами» від 6 грудня 2017 р. 
КК України було доповнено статтею, яка 
встановлює кримінально-правову заборо-
ну домашнього насильства (ст.126-1), а та-
кож запропоновано ввести обмежувальні 
заходи щодо осіб, які вчинили домашнє 
насильство (ст.91-1). У Пояснювальній за-
писці до проєкту цього закону вказується, 
що за останні три десятиліття домашнє 
насильство привертає підвищену увагу з 
боку міжнародної спільноти, що знахо-
дить своє відображення у міжнародному 
праві. А тому введення запропонованих 
змін дозволить запровадити додаткові за-
ходи, спрямовані на створення запобіж-
них, захисних та каральних кримінально-
правових механізмів боротьби з домашнім 
насильством, чим буде забезпечено відпо-
відність законодавства України сучасним 
європейським стандартам у цій сфері та 
нагальним потребам українського суспіль-
ства.
Втім, такі нововведення були сприйня-

ті неоднозначно. Так, В.В.Голіна звертає 
увагу на те, що сам факт криміналізації до-
машнього насильства в Україні заслуговує 
позитивної оцінки, незважаючи на певні 
застереження щодо відповідності такої 
криміналізації вимогам законодавчої і 
юридичної техніки [1, с.45]. Натомість, 
С.Г. Киренко вважає, що наявність нор-
ми про домашнє насильство у КК Украї-

Постановка проблеми
На підставі ЗУ «Про внесення змін до 

Кримінального та Кримінального проце-
суального кодексів України з метою реа-
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ни дублює положення інших статей, що 
ускладнює адекватну кримінально-право-
ву оцінку вчиненого діяння [2, с.50]. Роз-
виваючи цю думку, А.А. Вознюк пише, що  
відповідна кримінально-правова норма 
породжує більше запитань, аніж відпові-
дей, оскільки фізичне, психологічне або 
економічне насильство охоплює цілу низ-
ку кримінальних протиправних діянь, які 
криміналізовані в інших складах кримі-
нальних правопорушень. З огляду на це 
вчений не заперечує можливості виклю-
чення норми про домашнє насильство з 
КК України [3, с.9]. Дещо схожу позицію 
займає І.З. Сень, вважаючи, що поняття 
домашнього насильства є комплексним 
явищем, окремі найбільш суспільно не-
безпечні прояви якого вже криміналізо-
вані законодавцем. З огляду на це від-
стоює позицію щодо необхідності виклю-
чення з КК України зазначеної норми та 
натомість передбачення як кваліфікуючої 
ознаки у ст.121, 122, 125, 126, 127, 146 КК 
України вчинення кримінального право-
порушення щодо подружжя чи колиш-
нього подружжя або іншої особи, з якою 
винний перебуває у сімейних або близь-
ких відносинах [4, с.141].
Не вступаючи у дискусію з приводу 

окресленого питання, все ж зауважимо, 
що правозастосовні органи стикаються з 
труднощами щодо кваліфікації проявів 
домашнього насильства, що, передусім, 
зумовлено наявністю законодавчих огрі-
хів при конструюванні відповідної кримі-
нально-правової норми. Адже не випад-
ково якість закону вважається одним із 
елементів ефективного правозастосуван-
ня. З огляду на це у науці звучать пози-
ції щодо необхідності конкретизації форм 
об’єктивної сторони складу злочину «до-
машнє насильство» [3, с.10]. А тому на-
гальність наукового осмислення питань 
кримінальної відповідальності за домашнє 
насильство не викликає сумнівів, оскільки 
«без аналізу розвитку науки кримінально-
го права не можна розвивати і рухати саму 
науку, а відповідно, вдосконалювати зако-
нодавство, виправляти недоліки правозас-
тосовної практики» [5, с.46].

Аналіз останніх досліджень
Вивчені джерела можна поділити на 

так звані три групи. Перша група науко-
вих досліджень охоплює праці авторів, які 
спеціалізуються в області психології, пси-
хіатрії, кримінології, міжнародного права, 
адміністративного права та кримінального 
процесуального права, оскільки розгляд 
та вирішення питань кримінально-пра-
вової протидії домашньому насильству є 
можливим лише з позиції різних дисци-
плін. Такий висновок ґрунтується на тому, 
що домашнє насильство є, так би мовити, 
комплексною проблемою, для запобіган-
ня та протидії якій існує необхідність в 
об’єднанні зусиль чи не всіх соціальних ін-
ституцій. А тому розгляд окресленої про-
блематики необхідно здійснювати на за-
садах міждисциплінарного підходу. Мова 
йде, зокрема, про праці Ю.М. Антоняна, 
М.Т. Гаврильціва, А.О. Галая, Б.В. Голо-
вкіна, К.А. Гурковської, К.М. Данченка, 
О.Ю. Дроздова, О.М. Ігнатова, Д.І. Йо-
сифович, О.В. Казновецької, О.В. Кова-
льової, Ю.В. Кузьменка, Л.М. Легенької, 
Г.Ю.Лук’янової, С.В. Родіна та інших. 
Цінність їхніх робіт зумовлена тим, що в 
них вивчаються феномен насильства щодо 
жінок у соціально-психологічному вимірі, 
види його вчинення в сім’ї, особливості 
протидії насильству та кримінологічного 
забезпечення охорони особи від домаш-
нього насильства тощо.
Не можна також не згадати про кри-

мінологічні доробки А.Б. Благи, у яких 
авторка проаналізувала кримінологічний 
вимір, детермінацію та запобігання на-
сильства в сім’ї, здійснила кримінологіч-
ний аналіз особи сімейного кривдника та 
надала кримінологічну характеристику 
злочинних проявів насильства в сім’ї. Вар-
тим уваги є дослідження М.Г. Кузнєцова, 
праця якого присвячена кримінологічній 
характеристиці домашнього насильства та 
заходам його запобігання в Україні. У до-
слідженні О.М. Гуміна розглянуто основні 
теоретико-прикладні аспекти криміналь-
ної насильницької поведінки особи, ви-
окремлено ознаки кримінально-правового 
та кримінологічного поняття насильства, а 
також здійснено  класифікацію його видів. 
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Питанням кримінально-правового та кри-
мінологічного забезпечення охорони осо-
би від насильства приділена увага у праці 
О.М. Храмцова. Окремі питання протидії 
насильству також розглядаються у межах 
нових галузей знань, зокрема, агресіології 
(теорії агресії). 
Слід також вказати на праці Г.О. Гор-

бової та О.Д. Коломоєць, у яких проана-
лізовано адміністративно-правове регулю-
вання протидії насильству в сім’ї. Адміні-
стративно-правовому забезпеченню діяль-
ності органів публічної адміністрації щодо 
попередження насильства в сім’ї щодо ді-
тей присвячене дослідження О.М. Ткален-
ка.
Проблематика домашнього насильства 

також висвітлена у працях з криміналь-
ного процесуального права (Р.Ф. Кифлюк 
(Особливості розслідування та судово-
го розгляду кримінальних проваджень, 
пов’язаних з насильством у сім’ї, 2020 р.), 
Т.В.Іщенко (Розслідування домашнього 
насильства, 2021 р.).
Друга група наукових досліджень при-

свячена питанням протидії насильству як 
способу вчинення окремих видів кримі-
нальних правопорушень. Мова йде про 
праці Н.В. Довгань-Бочкової, О.А. Ваку-
лик, В.К. Грищука, І.І. Гуні, О.М. Ігна-
това, М.В. Карпюк,  В.О. Навроцького, 
Т.М.Хомича, О.М. Храмцова та інших. Не 
можна оминути увагою дисертаційне до-
слідження Л.А. Наконечної, у якому ав-
торка розглянула насильство як наскрізне 
кримінально-правове поняття, розкрила 
його зміст та обсяг, вивчила питання ква-
ліфікації кримінальних правопорушень, 
ознакою складів яких є насильство [6]. 
Аналізу поняття психічного насильства у 
кримінальному праві України присвячена 
праця О.Л. Гуртовенка, у якій здійснено 
класифікацію видів кримінального насиль-
ницького психічного впливу за елемен-
тами структури особистості потерпілого, 
класифікацію видів психічного насильства 
за видами психічного впливу, а також за 
видами психічної шкоди [7]. Варто також 
згадати дослідження Л.І. Скреклі, у якому 
розкрито жорстокість як наскрізне кримі-
нально-правове поняття. За твердженням 

цієї авторки, усі злочини, ознакою скла-
дів яких є жорстокість, є насильницьки-
ми, а тому «насильство» та «жорстокість» є 
взаємопов’язаними, оскільки друге понят-
тя походить від першого, втім жорстокість 
за ступенем суспільної небезпеки є більш 
небезпечною [8, с.30].
Врешті третя група теоретичних розро-

бок безпосередньо присвячена питанням 
кримінальної відповідальності за домаш-
нє насильство. І.О. Бандурка, О.Біловол, 
А.А. Вознюк, О.О. Дудоров, Ю.С. Кі-
цул, Т.М.Малиновська, В.С. Мельянков, 
О.І. Степаненко, М.І. Хавронюк та інші. 

Постановка завдання
Метою цієї статті є визначення стану 

теоретичного дослідження питань кримі-
нальної відповідальності за домашнє на-
сильство.

Виклад основного матеріалу
Аналіз стану теоретичного дослідження 

питань кримінальної відповідальності за 
домашнє насильство передбачає виокрем-
лення в окремі групи наступних питань: 
щодо яких не спостерігається дискусій (є 
загальновизнаними); які неоднозначно 
висвітлені у теорії кримінального права (є 
дискусійними); які є невирішеними чи ма-
лодослідженими.
Так, до питань, які знайшли єдине 

бачення, належать такі. По-перше, по-
няття «насильство» визнається одним із 
наскрізних та, водночас, оцінних понять. 
По-друге, усталеною є теза, що діяння, які 
утворюють фізичне насильство у складі 
злочину, передбаченого ст.126-1 КК Укра-
їни, повністю охоплюються іншими скла-
дами кримінальних правопорушень. По-
третє, не викликає заперечень той факт, 
що домашнє насильство може вчинятися у 
формі як активних дій, так і бездіяльності. 
По-четверте, «систематичність», як ознака 
домашнього насильства, характеризується 
науковцями як вчинення трьох і більше 
актів насильства.  По-п’яте, вчені пого-
джуються, що потерпілим від домашнього 
насильства може бути один із подружжя 
чи колишнього подружжя або інша осо-
ба, з якою винний перебуває (перебував) 
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у сімейних або близьких відносинах (мало-
літній, неповнолітній чи повнолітній). По-
шосте, єдиними є підходи, що суб’єктивна 
сторона аналізованого складу злочину ха-
рактеризується умисною формою вини, 
щоправда, одні автори вважають, що має 
місце лише прямий умисел [9, с.106], на-
томість, інші – як прямий, так і непрямий 
[10, с.78].
Більш значущими для теорії кримі-

нального права є питання, щодо яких спо-
стерігаються дискусії, оскільки вони по-
жвавлюють науковий інтерес та водночас 
несуть загрозу виникнення правозасто-
совних труднощів. Зокрема, не знайшло 
єдиного бачення питання щодо об’єкта 
складу злочину «домашнє насильство», а 
саме: здоров’я людини [11, с.201; 12, с.86], 
фізичне чи психологічне здоров’я [3, с.8], 
здоров’я людини і нормальний психоло-
гічний стан особи [10, с.68; 13, с.382].  
Дискусійним залишається питання 

щодо визначення обсягу поняття фізично-
го насильства. З цього приводу можна ви-
окремити три підходи. Так, представники 
першого пропонують відносити лише ля-
паси, стусани, штовхання, щипання, шма-
гання, кусання [3, с.10]. Натомість, пред-
ставники другого стверджують, що окрім 
вищевказаних дій до фізичного насиль-
ства також відносяться заподіяння удару, 
побоїв, мордування, тілесних ушкоджень 
різного ступеня тяжкості, залишення в не-
безпеці, жорстоке поводження, незаконне 
позбавлення волі та інші подібні діяння 
насильницького характеру, якщо їх вчи-
нено систематично [10, с.71]. Зрештою, 
представники третього підходу схиляють-
ся до думки, що до фізичного насильства 
необхідно відносити побої, мордування та 
легкі тілесні ушкодження, а спричинен-
ня середньої тяжкості чи тяжких тілесних 
ушкоджень повинно отримати криміналь-
но-правову оцінку за сукупністю злочинів 
[14, с.90; 15, с.46; 16, с.49-50].
Неоднозначно вирішується питання 

щодо окремих різновидів психологічного 
насильства, а саме: чи включає лише сло-
весні образи [17, с.216], чи також може 
бути таким, що полягає у невербальних 
образах [13, с.383]. 

Цікавими є висловлені у теорії кримі-
нального права позиції окремих авторів з 
приводу досліджуваної проблеми. Зокре-
ма, М.І. Панов та В.В. Гальцова вважають, 
що поняття «домашнє насильство» орієн-
тує, скоріш за все, на місце вчинення зло-
чину – дім чи домашні умови, тоді як «сі-
мейне насильство» може бути вчинене за 
їх межами. При цьому головним є те, що 
насильство вчиняється членом сім’ї щодо 
подружжя, батьків, дітей та інших осіб [18, 
с.24]. Своєю чергою, А.А. Вознюк звертає 
увагу на те, що відповідна кримінально-
правова норма породжує більше проблем, 
ніж вирішує, оскільки, по-перше, є не чіт-
ко визначена диспозиція, яку можна тлу-
мачити по-різному; по-друге,  ст.126-1 КК 
України не охоплює переважну більшість 
випадків домашнього насильства, яке кри-
міналізоване в інших статтях закону; по-
третє, для визначення злочину домашнім 
насильством необхідно, щоб відповідні дії 
вчинялися систематично, що не дає можли-
вість цій кримінально-правовій нормі ефек-
тивно виконувати функцію запобігання 
цим посяганням [3, с.9]. Лише Н.Довгань-
Бочкова зауважує, що насильство, як озна-
ка об’єктивної сторони складу злочину, пе-
редбаченого ст.126-1 КК України, повинно 
за змістом збігатися з поняттям насильства, 
що є ознакою об’єктивної сторони інших 
складів кримінальних правопорушень. 
Вказівка на те, що таке насильство є «до-
машнім», уточнює особу потерпілого, од-
нак за жодних умов не може міняти змісту 
поняття загального насильства, яке засто-
совує законодавець [19, с.195]. 
Необхідно також виокремити питання, 

які є недослідженими чи такими, що зу-
мовлюють потребу у більш ретельній роз-
робці, зокрема щодо: 

- співвідношення поняття психічно-
го та психологічного насильства;

- питання доцільності поділу домаш-
нього насильства на фізичне, психологічне 
та економічне;

- випадків кваліфікації домашнього 
насильства за сукупністю кримінальних 
правопорушень;

- розмежування аналізованого скла-
ду злочину із суміжними посяганнями та 
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кримінальними правопорушеннями, пе-
редбаченими конкуруючими нормами;

- виокремлення розмежувальних 
ознак домашнього насильства як злочину 
та домашнього насильства як адміністра-
тивного правопорушення;

- призначення покарання за домаш-
нє насильство.

Висновки
Отож, аналіз наукових праць засвід-

чує, що питання кримінальної відпові-
дальності за домашнє насильство є недо-
статньо чи неоднозначно висвітленими 
у теорії кримінального права, що заго-
стрює необхідність вивчення цієї про-
блематики. З огляду на це першочерго-
вого розгляду потребують питання щодо 
об’єктивних та суб’єктивних ознак складу 
злочину «домашнє насильство», розме-
жування аналізованого складу злочину із 
суміжними посяганнями та кримінальни-
ми правопорушеннями, передбаченими 
конкуруючими нормами, а відтак виведен-
ня положень, які б могли слугувати фор-
муванню єдиної правозастосовної прак-
тики в цій частині та удосконаленню КК 
України.
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SUMMARY 
Substantial changes have been made to the require-

ments of the Council of Europe Convention on the Pre-
vention and Combating of Violence against Women 
and Domestic Violence (CETS No. 210), the national 
legislation has been substantially amended. As a result 
of these changes, the Criminal Code of Ukraine has 
been supplemented by Article 126-1 “Domestic Vio-
lence”. The appearance of a qualitatively new article 
immediately aroused great interest from the scientifi c 
community, which resulted in a number of publications. 
An analysis of these publications leads to the conclusion 
that there are a number of problematic issues related 
to the interpretation of the crime under Article 126-
1 of the Criminal Code of Ukraine.  Introduction to 
the Criminal Code of Ukraine, Article 126-1, requires 
its in-depth scientifi c comprehension, since the acts de-
scribed in this provision are covered by other criminal 
liability law articles which are contiguous to it. The 
article explores the ways to improve legal mechanisms 
that counter and prevent domestic violence, taking into 
account specifi c traits of such offense. The article ana-
lyzes criminal liability for physical violence in Ukraine 
as one of the types of domestic violence. The article also 
states that the unsuccessful formulation of the disposi-
tion of domestic violence has not only led to different 
interpretations of the features of this crime in the legal 
literature but also contributed to different judicial prac-
tice of prosecuting perpetrators of physical violence as a 
form of domestic violence.

It has been stated that certain aspects had not been 
studied at all, and the authors’ positions on the inves-
tigated issue were controversial or diverse. Due to the 
relevant analysis, some of the issues that are not illu-
minated have been analysed, the additional arguments 
have been given to resolve the controversial issues.

Key words: domestic violence, physical violence, 
psychological violence, economic violence.
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ÑÓ×ÀÑÍÈÉ ÑÒÀÍ Â×ÈÍÅÍÍß ØÀÕÐÀÉÑÒÂ Â 
ÎÄÅÑÜÊ²É ÎÁËÀÑÒ² 

(ÀÍÀË²ÒÈ×ÍÀ ÏÐÅÇÅÍÒÀÖ²ß ÐÅÇÓËÜÒÀÒ²Â 
ÅÌÏ²ÐÈ×ÍÎÃÎ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß)

У науковій статті здійснено аналітичну пре-
зентацію результатів емпіричного дослідження 
сучасного стану вчинення шахрайств в Одеській 
області. Відмічається, що Одеська область має 
свою специфіку стану та динаміки вчинення 
шахрайств, однак їм властиві і загальнонаціо-
нальні тенденції. Зменшення кількості зареє-
строваних кримінальних правопорушень за фак-
тами шахрайських дій в Одеській області стало 
можливим внаслідок проведення постійної про-
філактичної роботи поліції з населенням, впро-
вадженню принципу відкритості поліції перед 
суспільством та громадою.
За результатами вивчення матеріалів кри-

мінальних проваджень усі кримінальні право-
порушення, пов’язані із вчиненням шахрайських 
дій, було умовно поділено на п’ять категорій. 
Перша – кримінальні правопорушення за фак-
тами зловживання злочинцями довірою літніх 
людей, внаслідок чого вони заволодівали їх гроши-
ма (ювелірними виробами) під приводом обміну 
старих купюр на нові, відведенням «порчі» та ін-
ших чаклунств. Друга – здійснення неправдивих 
телефонних дзвінків потерпілим з приводу не-
щасного випадку, тяжкої хвороби та інших подій 
з їх близькими (в окремих випадках зловмисники 
ведуть діалог від імені близького) з метою тер-
мінового пересилання значних сум коштів для 
вирішення вигаданих проблем. Третя – побутове 
шахрайство. Четверта – вчинення шахрайських 
дій у фінансовій сфері та сфері землеустрою. 
Пята – шахрайські дії в мережі Інтернет та 
пов’язані із банківськими рахунками громадян. 
Відмічається, що структура кримінальних 

правопорушень за фактами шахрайств може 
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змінюватися під впливом певних подій, соціаль-
но-економічних, політичних та інших факторів, 
або навіть викликів. Зазначене твердження об-
ґрунтовується на прикладі поширення коро-
навірусної інфекції COVID-19 та процедурах 
закупівлі оптових партій медичних масок та 
антисептичних засобів за допомогою мережі Ін-
тернет.
Ключові слова: шахрайство, кримінологія, 

регіон, Одеська область, стан, динаміка.

Шахрайство для багатьох кримінально-
правових систем (у тому числі й для україн-
ської) є традиційним видом кримінального 
правопорушення проти власності. Як зазна-
чають фахівці, «збитки, завдані такими зло-
чинами, обчислюються десятками та сотня-
ми тисяч гривень. З огляду на тенденцію до 
збільшення кількості розкрадань, здійснених 
шляхом шахрайства, можна стверджувати, що 
боротьба з такими протиправними діями є од-
ним із пріоритетних напрямів діяльності пра-
воохоронних органів» [1, c. 185]. Безумовно, 
шахрайство є кримінальним правопорушен-
ням проти власності, яке ставить під загрозу 
не тільки власність окремих осіб, але й функці-
онування економічної системи нашої держави.

Маємо відмітити, що у 2021 році в Україні 
було обліковано 23847 шахрайств, 9406 особам 
повідомлено про підозру за вчинення кримі-
нальних правопорушень, передбачених ст. 190 
КК України [2]. Слід зазначити, що шахрайство 
є одним з найрозповсюдженіших майнових 
кримінальних правопорушень. Ми переконані, 
що регіональний підхід до пізнання шахрайства 
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надасть можливість виявити більш конкретні 
тенденції їх вчинення, розробити заходи запо-
бігання як на регіональному, так і на загально-
національному рівні. Тому серед усіх регіонів 
країни ми обрали Одеську область. У загальній 
статистиці Одеська область займає приблизно 
6-те або 5-те місце за показником реєстрації 
вчинення кримінальних правопорушень (при-
близно 4000 шахрайств на рік) [3]. Випереджа-
ють її м. Київ, Київська, Дніпропетровська та 
Харківська область. За своїм географічним роз-
ташуванням, динамікою соціально-економічно-
го розвитку, культурними традиціями зазначе-
ний регіон представляє неабиякий інтерес для 
проведення кримінологічного дослідження.
Тому метою цієї статті є аналітична пре-

зентація результатів емпіричного досліджен-
ня сучасного стану вчинення шахрайств в 
Одеській області.
Слід зазначити, що матеріали, викладені у 

статті, мають більш аналітичний або звітний 
характер. Це пов’язано із тим, що під час уза-
гальнення було опрацьовано великий масив 
матеріалу. Тому такий виклад матеріалу вва-
жаємо найбільш доцільним.
Нами було здійснено аналіз облікова-

них територіальними підрозділами ГУНП в 
Одеській області протягом 2016-2021 років 
кримінальних правопорушень за фактами 
шахрайств. За результатами встановлено не 
досить чітко виражену тенденцію до зменшен-
ня кількості зареєстрованих злочинів вказаної 
категорії. Так, у 2016 році обліковано 1873 такі 
кримінальні правопорушення, у 2017 – 1932, 
у 2018 – 1310, у 2019 – 1347, у 2020 – 1295 та у 
2021 – 999. При цьому, неможливо стверджу-
вати про досягнення позитивних результатів 
роботи по профілактиці шахрайств шляхом 
штучного заниження їх кількості внаслідок 
закриття кримінальних правопорушень у від-
повідності до ст. 284 КК України. Це, в першу 
чергу, підтверджується зниженням кількос-
ті закритих кримінальних правопорушень, 
з 5244 у 2016 році до 3440 у минулому. На-
томість, слід зауважити, що зм еншення кіль-
кості зареєстрованих кримінальних право-
порушень за фактами шахрайських дій стало 
можливим внаслідок проведення постійної 
профілактичної роботи поліції з населенням, 
впровадженню принципу відкритості поліції 
перед суспільством та громадою.

За результатами вивчення матеріалів кри-
мінальних проваджень усі кримінальні право-
порушення, пов’язані із вчиненням шахрай-
ських дій нами було умовно поділено на де-
кілька категорії. 
Перша – кримінальні правопорушення за 

фактами зловживання злочинцями довірою 
літніх людей, внаслідок чого вони заволоді-
вали їх грошима (ювелірними виробами) під 
приводом обміну старих купюр на нові, відве-
денням «порчі» та інших чаклунств. 
Як характерний приклад, 06.01.2021 о 16:54 

год. до відділу поліції № 2 (Приморський) ОРУП-
№ 1 ГУНП надійшло повідомлення зі служби 102 
від Діхтярьова М.В. про те, що цього ж дня о 
13:54 год. за адресою: м. Одеса, Приморський ра-
йон, вулиця Катерининська, буд.70, кв.7 до матері 
заявника (у віці 84 років) прийшла невідома молода 
жінка слов’янської зовнішності, яка начебто пере-
буває у стані вагітності, і обманним чином заволо-
діла коштами у розмірі 22500 грн. Нав заєм надала 
потерпілій якусь біжутерію. За вказаним фактом 
07.01.2021 відомості внесено до ЄРДР за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 
ст. 190 КК України.
Друга – здійснення неправдивих телефон-

них дзвінків потерпілим з приводу нещасного 
випадку, тяжкої хвороби та інших подій з їх 
близькими (в окремих випадках зловмисники 
ведуть діалог від імені близького) з метою тер-
мінового пересилання значних сум коштів для 
вирішення вигаданих проблем. Як правило, 
дзвінки надходять у нічний час доби, коли по-
терпілий не може миттєво правиль,но реагу-
вати та дезорієнтований. 
Так, 13.05.2021 о 14:02 год. до відділу поліції 

№ 3 (Суворовський) ОРУП № 1 ГУНП надійшло 
повідомлення зі служби 102 від гр-ки Кіртоки А.В., 
1939 р.н. про те, що 13.05.2021 о 13:02 год. до за-
явниці зателефонувала жінка, представилась її 
донькою та повідомила, що знаходиться в хірур-
гічній клініці, у зв’язку з чим їй потрібні гроші, за 
якими приїде водій. Також з цього ж приводу гр-ці 
Кіртоці А.В. телефонував чоловік, який предста-
вився лікарем. Після чого Кіртока А.В. на порозі 
своєї квартири за адресою м. Одеса, проспект До-
бровольського, 151/1, кв. 203 під приводом лікуван-
ня доньки віддала невстановленому злочинцю гро-
шові кошти у сумі 1000 доларів США та 8000 грн.
За вказаним фактом 13.05.2021 відомості 

внесено до ЄРДР за ознаками кримінального пра-
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вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Укра-
їни.
Третя – так би мовити, побутове шахрай-

ство. Такі злочини пов’язані із заволодінням 
злочинцями грошовими коштами чи майном 
потерпілих при наданні завідомо неправди-
вих обіцянок про надання послуг, здійснення 
робіт, придбанні товару тощо. 
Як приклад, 15.09.2021 о 17:09 год. до Роз-

дільнянського РВП ГУНП надійшло повідомлення 
зі служби 102 від гр-на Лучнікова І.І., мешк. Роз-
дільнянський район, с. Кучурган, про те, що мало-
знайомий чоловік на ім’я Володимир, шляхом зло-
вживання довірою, біля місяці тому заволодів його 
грошовими коштами в сумі 87 тис. грн. на покупку 
кондиціонерів та до теперішнього часу не виходить 
на зв’язок та не повертає кошти.
За вказаним фактом 16.09.2021 відомості 

внесено до ЄРДР за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Четверт а – вчинення шахрайських дій у 

фінансовій сфері та сфері землеустрою. У біль-
шості випадків такі злочини пов’язані також із 
підготовкою фіктивної документації, внесення 
несанкціонованих виправлень до документів, 
їх підробкою тощо. Внаслідок цього, до ЄРДР, 
окрім кримінальних правопорушень за ст. 190 
КК України, також вноситься інформація за 
ст. 358 КК України.
Так, 07.07.2021 о 12:05 год. до чергової час-

тини УОАЗОР ГУНП надійшов рапорт слідчого 
СУ ГУНП Алексєєнко А. про те, що під час досу-
дового розслідування кримінального провадження-
№ 42020160000000835 від 13.10.2020 було вста-
новлено, що 23.03.2020 Мусієнко Лариса Олексіїв-
на, за попередньою змовою з невстановленими на 
цей час досудовим розслідуванням особами, шля-
хом обману, використовуючи підроблене рішення 
№ 10 сесії 23-го скликання Таїровської селищної 
ради Овідіопольського району Одеської області від 
21.10.1999 «Про безкоштовну передачу в приватну 
власність Мусієнко Ларисі Олексіївні раніше нада-
ної в постійне користування земельної ділянки для 
будівництва і обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель» заволоділа земельною ді-
лянкою площею 0,10 га, розташованою за адресою: 
Одеська область, Овідіопольський район, с. Лиман-
ка (Мізікевича), ж/м «Чорноморка-2», що є кому-
нальною власністю Таїровської селищної ради Ові-
діопольського району Одеської області на підставі 
ст. 83 Земельного кодексу України.

За вказаним фактом 07.07.2021 відомості 
внесено до ЄРДР за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
П’ята – шахрайські дії в мережі Інтернет 

та пов’язані із банківськими рахунками гро-
мадян. Як правило, злочинна схема доволі ба-
нальна: покупець в інтернет-магазинах (при 
ознайомленні з оголошеннями, через соціаль-
ні мережі) здійснює придбання того чи іншого 
товару за передоплатою, але замовлений то-
вар йому не надсилається. Можливі й інші ва-
ріації протиправних таких протиправних дій 
(надсилання товару невідповідної кількості чи 
якості та інш.).
В інших випадках на мобільні телефони 

потерпілих надходять дзвінки невідомих зло-
вмисників, які, представляючись працівника-
ми банків, під приводом службової необхід-
ності отримують інформацію про реквізити 
банківських карт, після чого кошти з них зні-
маються. При цьому, у багатьох випадках слід 
зазначити характерну особливість – не воло-
діючи інформацією про таке, який саме банк 
обслуговує клієнта, зловмисники починають 
спілкування з фраз «шановний клієнте, ваш 
банківський рахунок заблоковано чи потребує 
оновлення, надаємо пропозицію збільшення 
ліміту кредитної лінії тощо» [4], не говорячи 
назву банку, від імені якого вони звертаються.
Як приклад, 09.06.2021 р. до чергової частини 

відділу поліції № 5 (Шевченківський) Одеського ра-
йонного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській 
області із заявою звернулась гр. Корса Ірина Бори-
сівна, 07.01.1965 р.н., у якій вона просить прийня-
ти міри правового характеру до невстановленої осо-
би, яка 08.06.2021 р. біля 17:00 год., шахрайським 
шляхом, під виглядом працівника банку, заволоділа 
грошовими коштами з 2 банківських карток «При-
ватбанк» у розмірі 19400 гривень.
За вказаним фактом 10.06.2021 відомості 

внесено до ЄРДР за ознаками кримінального право-
порушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
При цьому, слід зазначити, що останнім 

часом злочинці для реалізації своїх проти-
правних намірів постійно вдосконалюють уже 
напрацьовані злочинні схеми. Так, останнім 
часом усе частіше обліковуються кримінальні 
правопорушення, де заявник також повідо-
мляє, що раз чи декілька разів уже переводив 
кошти на банківські рахунки продавця (як 
правило, у невеликих обсягах) та отримував 
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замовлений товар належної якості та по обго-
вореній ціні. Після проведення таких опера-
цій, покупець, повіривши в порядність про-
давця, уже замовляв товар на значну суму, але 
після переводу коштів зв’язок з ним зникав.
Однак, структура кримінальних правопо-

рушень за фактами шахрайств може змінюва-
тися під впливом певних подій, соціально-еко-
номічних, політичних та інших факторів або 
навіть викликів. 
Зокрема, з початку поширення коронаві-

русної інфекції COVID-19 весною 2020 року 
значного поширення набули кримінальні пра-
вопорушення, пов’язані із вчиненням шах-
райських дій під час закупівлі оптових партій 
медичних масок та антисептичних засобів за 
допомогою мережі Інтернет [5]. Такі правопо-
рушення вчинюються за стандартною схемою, 
коли довірливі громадяни на інтернет-ресур-
сах (у деяких випадках за допомогою мобіль-
них додатків типу Viber) замовляють оптові 
партії медичних масок та розраховуються із 
замовниками по передоплаті, після чого зло-
вмисники не надсилають замовлений товар на 
адресу, вказану покупцем. При цьому, серед-
ня сума замовлення складає близько 2000 грн. 
Разом з цим, протягом другої половини 

грудня 2021 року набула поширеності зло-
чинна схема, пов’язана із нібито наданням 
громадянам допомоги в отримані 1000 грн., 
що надаються Урядом за проходження ще-
плення від COVID-19 [6]. У цих випадках 
невідомі телефонують на номери громадян, 
представляючись працівниками тих чи інших 
банківських установ та пропонують перевес-
ти вказані 1000 грн. з так званої «віртуальної» 
банківської картки на їх основну картку для 
виплат. Отримавши інформацію про необхід-
ні банківські реквізити, злочинці знімають на-
явні кошти з банківських рахунків громадян.
Щодо встановлення осіб, причетних до 

вчинення шахрайств та повідомлення їм про 
підозру, слід вести мову про деяке підвищен-
ня ефективності цієї діяльності. Так, якщо в 
2016 році із 1873 цих кримінальних право-
порушень особам про підозру повідомлено за 
425 та їх питома вага склала 22,7%, у 2017 році 
з 1932 злочинів про підозру повідомлено по 
702 (36,3%), то в 2021 році – по 372 з 999, їх пи-
тома вага підвищилась до 37,2%. Винятком є 
період 2018-2019 років, коли питома вага шах-

райств, за якими особам повідомлено про пі-
дозру, знизилась до 29,3% та 24,5%, але в 2020 
році підвищилась уже до 34,4%.
Фактично аналогічна ситуація відслідко-

вується також із направленням кримінальних 
правопорушень до суду з обвинувальними ак-
тами (2016 – 587, 2017 – 624, 2018 – 422, 2019 – 
385, 2020 – 502 та 2021 – 480. При цьому деяке 
зменшення показника кількості направлених 
до суду кримінальних проваджень за ст. 190 
КК України у 2021 році (за абсолютними циф-
рами) обумовлено, відповідно, зменшенням 
кількості облікованих злочинів.
Проведеним аналізом кримінальних пра-

вопорушень вказаної категорії, за яким осо-
бам повідомлено про підозру встановлено, що 
мають місце факти вчинення однією особою 
значної кількості епізодів шахрайських дій, у 
деяких випадках більше 15-20 епізодів. У цих 
випадках злочинець діє по одній і тій же самій 
протиправній схемі. Як правило, додаткові зло-
чинні епізоди виявляються слідчими вже під 
час розслідування перших кримінальних пра-
вопорушень, вчинених зловмисниками, піс-
ля чого слідчі реєструються до ЄРДР уже нові 
інформації за ст. 190 КК України. У результаті 
таких дій на території того чи іншого територі-
ального підрозділу поліції може стрімко збіль-
шуватися кількість облікованих шахрайств. 
Так, згідно з оперативними даними, протя-

гом вересня 2021 року на території Ізмаїльського 
РВП обліковано 18 кримінальних правопорушень, 
передбачених ст. 190 КК України, що в 2,6 р. біль-
ше, ніж у вересні 2020 року (7). На перший погляд, 
вказане свідчить про погіршення криміногенної 
обстановки у районі. Однак, вивченням фабул об-
лікованих злочинів встановлено, що в 10 випадках 
ЄРДР порушувались за фактам незаконного заво-
лодіння коштами гр-ки Булавицької Н.Г. шляхом 
зловживання довірою з боку громадянина Куликова 
О.П. у відповідності до рапортів слідчих та листів 
місцевої прокуратури. У ході досудового розслідуван-
ня встановлено, що гр-н Куликов О.П., керуючись 
корисливим мотивом, неодноразово заволодівав гро-
шовими коштами потерпілої у сумі 300-3000 грн. 
з приводу купівлі зерна та надання інших послуг. 
Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні 
кримінальних правопорушень та їх направлено з 
обвинувальними актами до суду.
Таким чином, слід зробити деякі висно-

вки. Одеська область має свою специфіку ста-
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SUMMARY 
The scientifi c article provides an analytical pre-

sentation of the results of an empirical study of the cur-
rent state of fraud in the Odessa region. It is noted 
that the Odessa region has its own specifi cs of the state 
and dynamics of fraud, but they are also characterized 
by national trends. Reduction of the number of regis-
tered criminal offenses on the facts of fraud in Odessa 
region became possible due to the constant preventive 
work of the police with the population, the introduction 
of the principle of openness of the police to society and 
the community.

According to the results of the study of the materi-
als of criminal proceedings, all criminal offenses relat-
ed to the commission of fraudulent acts were condition-
ally divided into fi ve categories. The fi rst is criminal 
offenses of criminal misconduct of elderly people, as a 
result of which they seized their money (jewelry) under 
the pretext of exchanging old banknotes for new ones, 
removing “damage” and other sorcery. The second is 
making false phone calls to victims about accidents, 
serious illnesses and other events with their relatives (in 
some cases, perpetrators have a dialogue on behalf of a 
relative) in order to urgently send large sums of money 
to solve imaginary problems. Third – household fraud. 
Fourth – committing fraud in the fi nancial sector and 
land management. Fifth, fraudulent activities on the 
Internet and related to citizens’ bank accounts. 

It is noted that the structure of criminal offenses 
based on fraud may change under the infl uence of 
certain events, socio-economic, political and other 
factors, or even challenges. This statement is based 
on the example of the spread of coronavirus infection 
COVID-19 and procedures for purchasing wholesale 
batches of medical masks and antiseptics via the In-
ternet.

Key words: fraud, criminology, region, Odessa re-
gion, state, dynamics.

ну та динаміки вчинення шахрайств, однак 
їм властиві і загальнонаціональні тенденції. 
Зменшення кількості зареєстрованих кримі-
нальних правопорушень за фактами шахрай-
ських дій в Одеській області стало можливим 
внаслідок проведення постійної профілактич-
ної роботи поліції з населенням, впроваджен-
ню принципу відкритості поліції перед сус-
пільством та громадою.
Усі кримінальні правопорушення, пов’язані 

із вчиненням шахрайських дій, можна поді-
лити на п’ять категорій. Перша – кримінальні 
правопорушення за фактами зловживання зло-
чинцями довірою літніх людей, внаслідок чого 
вони заволодівали їх грошима (ювелірними ви-
робами) під приводом обміну старих купюр на 
нові, відведенням «порчі» та інших чаклунств. 
Друга – здійснення неправдивих телефонних 
дзвінків потерпілим з приводу нещасного ви-
падку, тяжкої хвороби та інших подій з їх близь-
кими (в окремих випадках зловмисники ведуть 
діалог від імені близького) з метою термінового 
пересилання значних сум коштів для вирішен-
ня вигаданих проблем. Третя – побутове шах-
райство. Четверта – вчинення шахрайських дій 
у фінансовій сфері та сфері землеустрою. П’ята 
– шахрайські дії в мережі Інтернет та пов’язані 
із банківськими рахунками громадян. 
Структура кримінальних правопорушень 

за фактами шахрайств може змінюватися під 
впливом певних подій, соціально-економіч-
них, політичних та інших факторів або навіть 
викликів. 
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ÓÌÎÂÈ Ä²ÉÑÍÎÑÒ² ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ¯ ÔÎÐÌÈ 
ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ

Статья посвящена исследованию за-
конодательных положений определения 
электронной формы хозяйственного дого-
вора и прикладных вопросов ее использова-
ния в хозяйственном обороте. Раскрыто 
понятие электронной коммерции, опреде-
лено характеристики электронной формы 
хозяйственного договора, очерчено условия 
действительности хозяйственных договоров 
и разъяснены вероятные условия действи-
тельности и основания недействительно-
сти хозяйственного договора, заключенного 
в электронной форме. Авторами сосредото-
чено внимание на законодательных прин-
ципах и актуальности электронной формы 
договора в хозяйственном обороте. В ста-
тье авторы исследуют отечественную дого-
ворную практику применения электронной 
формы договора в хозяйственной деятель-
ности и используют позитивный опыт для 
определения условий действительности и ос-
нований недействительности электронного 
договора. Также проанализированы пробле-
мы использования в договорной практике 
электронной формы договора, электронных 
ключей, доверительных услуг и предложены 
пути их решения.
Ключевые слова: электронная коммер-

ция, электронные документы, электронная 
форма хозяйственного договора, условия 
действительности хозяйственного договора, 
электронные ключи, доверительные услуги, 
сертификаты, условия действительности 
электронной формы договора, основания не-
действительности договора.
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Постановка наукової проблеми
Для полегшення товарообігу та опера-

тивності надання послуг і виконання робіт 
у різних сферах господарської діяльності 
запроваджено електронну форму дого-
вірних відносин. Проте, електронна фор-
ма господарського договору залишається 
більш уразливою для його сторін, оскіль-
ки не достатня правова урегульованість, 
невизначеність умов дійсності такої форми 
договору дають підстави для зловживань 
контрагентами та визнання таких дого-
ворів недійсними. Таким чином, актуаль-
ність законодавчого визначення та доско-
нала правова регламентація умов дійснос-
ті електронної форми господарського до-
говору є фундаментом легітимності угоди 
та настання обумовлених сторонами пра-
вових наслідків.

Аналiз oстаннiх дoслiджень i 
публiкацiй

Вивчення поняття електронної ко-
мерції, електронних документів, електро-
нної форми господарського договору у 
господарському та цивільному праві було 
предметом дослідження таких науковців? 
як Борисова А.О., Мілаш В.С., Пилипен-
ко С.С., Черкашин С.В., питаннями дій-
сності договору та правових підстав не-
дійсності угоди займалися такі відомі на-
уковці як Давидова І. В., Длугош О. І., 
Новицький И. Б., Кучер В. О., Потопаль-
ський С. С., Пеpoвa O. В., Рабінович Н. В., 
Романюк Я.М., Хатнюк Н.С., Хейфец Ф. С.
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Проте, аналіз законодавчих положень, 
наукових праць та сучасних публікацій 
свідчить про те, що питання умов дійснос-
ті господарських договорів, укладених в 
електронній формі, є актуальним та мало-
дослідженим і потребує глибших та більш 
ґрунтовних фахових досліджень із ураху-
ванням практичного досвіду. 

Метою публікації є аналіз правових 
засад визначення електронної форми гос-
подарського договору, прикладних пи-
тань її використання у господарському 
обороті, поняття електронної комерції та 
дослідження умов дійсності такої форми 
договору, а також виявлення проблем при 
застосуванні електронної форми договору 
у господарській діяльності та пропозиція 
шляхів їх вирішення.

Виклад основного матеріалу
Цивільне законодавство, переймаючи 

позитивний досвід інших країн та впро-
ваджуючи свої інновації, поступово удо-
сконалювалось та сформувало вітчизняне 
цивільне законодавство. Договірні відно-
сини розвивались і покращувались як у 
частині правозастосування, так і в части-
ні законодавчого регулювання. Суттєвий 
вплив на договірні відносини здійснюють 
інформаційно-комунікаційні технології 
та інновації у сфері господарської діяль-
ності. Тепер звичні форми укладення до-
говорів вимушено трансформуються під 
впливом нових технологій, тим самим 
забезпечуючи більш раціональні способи 
ведення суб’єктами своєї господарської 
діяльності [1]. Тому саме запроваджен-
ня електронної форми договору стало 
інструментом для врегулювання договір-
них відносин, прискорення взаємовідно-
син між сторонами договору та спростило 
процедуру укладення господарських до-
говорів.
Пункт 5 частини 1 статті 3 Закону 

України «Про електронну комерцію» ви-
значає електронний договір як домовле-
ність двох або більше сторін, спрямована 
на встановлення, зміну або припинення 
цивільних прав і обов’язків та оформлена 
в електронній формі [2].

Положеннями ч. 1 ст. 205 ЦК України 
передбачено, що правочин може вчиняти-
ся в усній або в письмовій (електронній) 
формі. Згідно з ч. 1 ст. 207 ЦК України, 
правочин вважається таким, що вчинений 
у письмовій формі, якщо його зміст зафік-
сований в одному або кількох документах 
(у тому числі електронних), у листах, теле-
грамах, якими обмінялися сторони. Пра-
вочин вважається таким, що вчинений у 
письмовій формі, якщо воля сторін вира-
жена за допомогою телетайпного, елек-
тронного або іншого технічного засобу 
зв’язку [3].
Також, згідно з ч. 2 ст. 639 ЦК України, 

якщо сторони домовилися укласти договір 
за допомогою інформаційно-телекомуніка-
ційних систем, він вважається укладеним 
у письмовій формі [3]. Таким чином, зако-
нодавством передбачена можливість укла-
дення договорів у спрощеному порядку 
через:

– ділову переписку – шляхом обміну 
документами, у тому числі електронними;

– у вигляді конклюдентних дій (при-
йняття замовлення до виконання).
При цьому договори, укладені зазначе-

ними способами, вважаються такими, що 
вчинені у письмовій формі.
Укладення договору має місце, якщо зі 

змісту документів можливо встановити:
– виражений намір особи укласти кон-

кретний договір та розуміння цією особою 
своїх зобов’язань у разі прийняття її про-
позиції іншою особою;

– істотні умови майбутнього договору; 
– адресата (адресатів) відповідної про-

позиції;
– прийняття пропозиції на запропо-

нованих умовах другою стороною або 
вчинення нею в межах строку для відпо-
віді на оферту дій відповідно до вказаних 
у пропозиції умов договору (відвантажила 
товари, надала послуги, виконала роботи, 
сплатила відповідну суму грошей тощо) 
[3].
Пропонуємо більш детально розгляну-

ти кожну вищезазначену умову. Вираже-
ний намір зазвичай викладається у вигля-
ді оферти та акцепту. Тобто з листування 
має бути зрозуміло пропозицію укладення 
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договору та прийняття цієї пропозиції. Це 
може бути лист на електронну пошту з ви-
раженням наміру укласти договір, пропо-
зиція у діловому листуванні або записаний 
телефонний дзвінок. Також важливо, щоб 
з листування були зрозумілі контактні осо-
би, тобто переписка має здійснюватись 
або з корпоративних поштових адрес, або 
зі зазначенням відповідальної особи у са-
мому тексті листа. І повинен бути акцепт, 
тобто прийняття цієї пропозиції. 
Істотними умовами договору є домов-

леності щодо предмета (можуть також 
бути вимоги до якості), ціни, строку дії до-
говору та інші умови, які визнаються істот-
ними щодо певного виду контракту. Щодо 
істотних умов договору, то вони можуть 
бути надіслані файлом із проєктом дого-
вору, де будуть прописані умови договору, 
сторони та інші важливі складові. Або ж 
може бути таке, що просто у діловому лис-
туванні будуть обговорюватись умови та 
контрагенти йтимуть на компроміс. Важ-
ливо, щоб з цього листування можна було 
чітко встановити ці істотні умови.
Закон України «Про електронну ко-

мерцію» передбачає три шляхи прийняття 
пропозиції укласти договір. Перший спо-
сіб – це надсилання повідомлення особі, 
яка надіслала оферту, підписану за допо-
могою електронного підпису або електро-
нного цифрового підпису, відповідно до 
Закону України «Про електронний цифро-
вий підпис», за умови використання засо-
бу електронного цифрового підпису всіма 
сторонами електронного правочину; елек-
тронного підпису одноразовим ідентифі-
катором або аналога власноручного під-
пису [5]. Другим способом є заповнення 
формуляра заяви (форми) про прийняття 
такої пропозиції в електронній формі, що 
підписується в тому ж порядку. Третім є 
вчинення дій, що вважаються прийняттям 
пропозиції укласти електронний договір, 
якщо зміст таких дій чітко роз’яснено в 
інформаційній системі, у якій розміщено 
таку пропозицію, і ці роз’яснення логічно 
пов’язані з нею [2].
Умови дійсності договору у господар-

ській діяльності наділяють договір належ-
ною юридичною силою договір, у теорії 

та практиці зустрічаються юридичні, які 
передбачені законодавством, і факульта-
тивні, які обумовлені практикою, умови 
дійсності угоди. Традиційно в юридичній 
літературі більшість авторів називає чо-
тири умови дійсності угоди. До них нале-
жать умови щодо: 1) змісту угоди; 2) фор-
ми; 3) суб’єктного складу; 4) єдності волі та 
волевиявлення [6]. У разі не відповідності 
одній із вимог законодавства є передумо-
ви визнати такий договір недійсним. При 
цьому, закон передбачає презумпцію пра-
вомірності правочину, якщо тільки його 
недійсність прямо не встановлена законом 
або якщо він не визнаний судом недій-
сним. 
Спочатку варто визначити умови дій-

сності звичайного цивільного договору:
1) законність змісту, тобто зміст до-

говору не може суперечити ЦК України, 
іншим актам цивільного законодавства, а 
також моральним засадам суспільства;

2) здатність фізичних та юридичних 
осіб, що його укладають до участі в дого-
ворі, тобто особа, яка вчиняє правочин, 
повинна мати необхідний обсяг цивільної 
дієздатності; 

3) відповідність волі та волевиявлення 
у договорі, тобто волевиявлення учасника 
правочину має бути вільним і відповідати 
його внутрішній волі;

4) дотримання форми договору, тобто 
правочин повинен бути вчинений у формі, 
що передбачена в законі;

5) реальність та здійсненність догово-
ру, тобто правочин має бути спрямований 
на реальне настання правових наслідків, 
що обумовлені ним. 
Розглянуті обов’язкові умови дійсності 

угоди є необхідними для укладення будь-
якої угоди, оскільки порушення їх тягне 
або може потягнути за собою недійсність 
угоди. У той же час укладення окремих 
договорів пов’язано з необхідністю сторін 
дотримуватися додаткових, так званих, 
факультативних вимог договору, напри-
клад, згода іншого співвласника підпри-
ємства на відчуження спільного майна і 
обов’язковість повідомлення співвласника 
про надане йому право привілеєвої купівлі 
тощо. Виникла необхідність цих та інших 
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факультативних умов дійсності угоди, у 
перспективі доцільно визначити в окремій 
статті ЦК України.
Аналіз умов дійсності договору надає 

сторонам можливість чітко визначитися з 
метою, яку вони переслідують, строками, 
змістом договору, а також уникнути не-
сприятливих наслідків, пов’язаних із ви-
знанням договору недійсним. Тому варто 
звернути увагу на те, що для господар-
ського договору, укладеного в електро-
нній формі, має значення визначення його 
умов дійсності.
Щодо правового регулювання укла-

дання електронних договорів, то важливу 
роль відіграють Цивільний та Господар-
ський кодекси України, а також Закони 
України «Про електронну комерцію» та 
«Про електронні документи та електро-
нний документообіг», які визначають по-
рядок укладення, зміни та припинення дії 
договорів, укладених в електронній формі 
[2, 3, 4, 5].
Електронні договори та електронні 

правочини можуть укладатися в інформа-
ційно-телекомунікаційних системах (сис-
теми, які виконують обробку інформації 
під час укладення електронного правочи-
ну, наприклад, Інтернет-магазин) чи за до-
помогою обміну електронними документа-
ми та листами (ст. 207 ЦК України) [2].
Щодо господарських договорів, то ч. 1 

ст. 181 ГК України допускає їх укладення 
у спрощений спосіб, тобто шляхом обмі-
ну листами, факсограмами, телеграмами, 
телефонограмами тощо, а також шляхом 
підтвердження прийняття до виконання 
замовлень, якщо законом не встановлено 
спеціальні вимоги до форми та порядку 
укладення такого виду договорів [4].
Сторони електронного договору ма-

ють можливість створювати його у вигляді 
окремого електронного документа. Також 
враховується воля кожної зі сторін щодо 
здійснення правочину за допомогою засо-
бів електронної комунікації (надсилання 
електронних листів та повідомлень).
Важливе значення для чинності дого-

вору має факт дотримання передбаченої 
законом форми його вчинення. У Євро-
пейській практиці чинність електронних 

договорів була визнана ще в 2005 році 
Конвенцією Організації об’єднаних націй 
про використання електронних повідо-
млень у міжнародних договорах. Згідно 
з ч.1 п.5 Конвенції, повідомлення або до-
говір не можуть бути позбавлені дійсності 
або позовної сили лише на тій підставі, що 
вони складені у формі електронного пові-
домлення [7].
Однією з умов належного укладення 

електронного договору є його підписання. 
Так, у сфері електронної комерції, відпо-
відно до ст. 12 Закону України «Про елек-
тронну комерцію», підписати електронний 
правочин можна за допомогою:

- електронного підпису (може відобра-
жатись у вигляді натискання на віртуаль-
ну кнопку «Згоден», «Підтверджую», «Так» 
тощо);

- електронно-цифрового підпису (слід 
згадати, що Закон України «Про електро-
нний цифровий підпис» втратив чинність 
у зв’язку з прийняттям Закону України 
«Про електронні довірчі послуги»);

- електронного підпису одноразовим 
ідентифікатором (комбінація букв та чи-
сел, яка надходить на мобільний номер 
телефону або e-mail, яку в подальшому 
необхідно ввести у відповідне віртуальне 
поле);

- аналога власноручного підпису (фак-
симільного відтворення підпису за допо-
могою засобів механічного або іншого ко-
піювання, іншого аналога власноручного 
підпису) за письмовою згодою сторін, у 
якій мають міститися зразки відповідних 
аналогів власноручних підписів [2].
З прийняттям у 2017 р. змін до про-

цесуальних кодексів електронні договори 
стало можливо використовувати в судах. 
Оформлювати електронні докази можна 
як у письмовому вигляді (копія) за допо-
могою візуального відображення електро-
нного документа на папері, так і в елек-
тронному вигляді на матеріальних носіях 
із накладенням електронного цифрового 
підпису (наприклад, на флешці, жорстко-
му диску та інших носіях інформації) [9].
Щодо судової практики, то в Україні 

існує досить різна позиція суддів. Іноді 
електронні документи приймають як до-
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кази, а іноді суд визнає їх неналежними. 
Наприклад, у справі № 908/2373/13 відпо-
відач надав суду на підтвердження своєї 
позиції акт відкриття та перегляду елек-
тронної пошти та диск з технічною відео-
фіксацією цього процесу і це було при-
йнято судом до уваги, що було підтримано 
Вищим господарським судом України у 
постанові від 14.01.2014 року. Водночас, 
у судовій практиці є випадки, коли суди 
не беруть до уваги скриншоти як докази 
надіслання електронних повідомлень. Зо-
крема, про це зазначає Вищий господар-
ський суд України у постанові у справі-
№ 924/473/16 від 17.01.2017 року: «Дока-
зів надсилання повідомлень за вказаними 
адресами відповідачем не надано, а надані 
відповідачем скриншоти не є належними 
та допустимими доказами у розумінні ста-
тей 32-34 Господарського процесуального 
кодексу України» [10, 11].
Хорошим прикладом судової практи-

ки використання електронних договорів є 
справа № 524/5556/19. У цій справі пози-
вачка звернулась до суду з проханням ви-
знати електронний договір про надання 
кредиту недійсним, оскільки умови є не-
вигідними для неї та вона взагалі не знала 
про цей договір. Суд першої інстанції не 
задовольнив позовні вимоги, мотивував-
ши це тим, що позивачка сама ініціювала 
укладення цього договору, підписавши до-
говір з використанням електронного циф-
рового підпису. Паспортні дані позивачки 
співпадають із даними, вказаними у дого-
ворі [12].
В апеляційній інстанції суд залишив 

рішення першої інстанції без змін, моти-
вувавши це тим, що спірний договір про 
надання фінансового кредиту підписаний 
позивачкою, як позичальником, за допо-
могою одноразового паролю-ідентифіка-
тора, який був надісланий відповідачем на 
номер телефону, зазначений позивачкою 
при реєстрації на сайті. Позивачка отри-
мала лист на електронну пошту, увійшла в 
особистий кабінет за допомогою логіну та 
паролю. Тобто без її відома договір не був 
би укладений. Позивачка також вказувала, 
що не відбувалось жодних виплат, проте 
ТОВ «Платежі онлайн» надало інформа-

ційну довідку, де вказано, що 13 травня 
2019 року була проведена успішна тран-
закція типу «виплата» на суму 6 700 грн. 
на картку позивачки [12].
У касаційній скарзі позивачка надала 

доводи, у яких вона зазначила, що про-
позиція укласти договір не була прийня-
та у форматі, який визначений у частині 6 
статті 11 Закону України «Про електронну 
комерцію», а саме не був заповнений фор-
муляр згоди. Проте ця стаття визначає і 
інші способи акцепту [2]. Також відсутні 
докази, що позивачка була ідентифікова-
на належним чином. Одноразовий іден-
тифікатор, яким начебто був підписаний 
договір від 13 травня 2019 року, склада-
ється тільки з цифрової послідовності, що 
суперечить положенням Закону України 
«Про електронну комерцію». Товариство 
з обмеженою відповідальністю «КУ «Євро-
пейська кредитна група» незаконно вста-
новлено пеню у розмірі 693,5 % річних, 
чим порушено положення Закону України 
«Про захист прав споживачів» [12].
Верховний суд у мотивувальній час-

тині постанови зазначає наступне: «Елек-
тронний договір, укладений шляхом об-
міну електронними повідомленнями, під-
писаний у порядку, визначеному статтею 
12 цього Закону, вважається таким, що за 
правовими наслідками прирівнюється до 
договору, укладеного у письмовій формі. 
Кожний примірник електронного доку-
мента з накладеним на нього підписом, ви-
значеним статтею 12 цього Закону, є ори-
гіналом такого документа. Електронний 
договір вважається укладеним з моменту 
одержання особою, яка направила про-
позицію укласти такий договір, відповіді 
про прийняття цієї пропозиції в порядку, 
визначеному частиною шостою цієї статті. 
Відповідь особи, якій адресована пропо-
зиція укласти електронний договір, про 
її прийняття (акцепт) може бути надана 
шляхом: надсилання електронного пові-
домлення особі, яка зробила пропозицію 
укласти електронний договір, підписаного 
в порядку, передбаченому статтею 12 цьо-
го Закону; заповнення формуляра заяви 
(форми) про прийняття такої пропозиції 
в електронній формі, що підписується в 
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порядку, передбаченому статтею 12 цьо-
го Закону; вчинення дій, що вважаються 
прийняттям пропозиції укласти електро-
нний договір, якщо зміст таких дій чітко 
роз`яснено в інформаційній системі, у якій 
розміщено таку пропозицію». Верховний 
Суд залишив позов без задоволення [12].
Електронна комерція внесла свої ко-

рективи до оплати послуг, робіт та това-
рів. За допомогою Інтернету у суб’єктів 
підприємницької діяльності відсутні кор-
дони, це розширює доступ споживачів 
до товарів, послуг, робіт та знижує ціни. 
Саме тому зараз кожна компанія бореться 
за кожного клієнта та старається залучити 
якнайбільше людей. 
Електронні договори зараз тільки на-

бувають популярності та забезпечують 
мобільність суб’єктів господарювання. 
Контракти укладаються не просто з різ-
них міст, а навіть із різних куточків світу, 
і такий формат договорів значно спрощує 
підприємницьку діяльність, адже тепер 
не треба витрачати час, а можна просто 
зв’язатись у листуванні або по відеозв’язку 
і домовитись про співпрацю [13].
Електронна комерція дуже широко ви-

користовується українськими банками. 
Наприклад, можна отримати карту через 
додаток у телефоні. Саме так зараз працює 
програма від уряду «ЄПідтримка». Потріб-
но подати заявку на отримання карти та 
підписати договір з банком тоді, коли вам 
зручно через ваш смартфон за допомогою 
пінкоду, FaceID або TouchID.
Окрім того, Monobank пішов ще далі. 

Тепер через спеціальний додаток можна 
інвестувати свої кошти у криптовалюту. 
Спочатку банк проводить оцінку кваліфі-
кації клієнта. Потім між клієнтом та бан-
ком укладається генеральний договір і 
банк надає споживачу субброкерські по-
слуги. Після цього клієнт поповнює свій 
рахунок з доларової карти цього ж банку, 
потім банк реєструє для клієнта e-limit 
НБУ, після чого гроші потрапляють на ра-
хунок. Особа сама вирішує куди інвестува-
ти свої кошти, стежить за ринком та отри-
мує з цього свій пасивний дохід. Окрім 
того, банк допомагає зі сплатою податків. 
Тобто фізична особа може інвестувати і 

отримати пасивний дохід дистанційно, не 
виходячи зі свого будинку.

Висновки
Таким чином, електронний договір 

став інструментом вітчизняного договір-
ного права, метою якого є полегшення 
взаємовідносин між суб’єктами господа-
рювання та спрощення порядку укладен-
ня договорів. Для легітимності та дійснос-
ті електронного договору повинні бути до-
тримані усі як основні, так і факультативні 
умови дійсності, які застосовуються до зви-
чайного правочину.
Звертаємо увагу, що загальновідомими 

умовами дійсності є: 1) законність змісту, 
тобто зміст договору не може суперечити 
актам цивільного законодавства, а також 
моральним засадам суспільства; 2) здат-
ність фізичних та юридичних осіб укла-
дати договір, тобто особа повинна мати 
необхідний обсяг цивільної дієздатності; 
3) відповідність волі та волевиявлення у 
договорі, тобто волевиявлення учасника 
правочину має бути вільним і відповідати 
його внутрішній волі; 4) дотримання фор-
ми договору, тобто у формі, що передбаче-
на в законі; 5) реальність та здійсненість 
договору, тобто правочин має бути спря-
мований на реальне настання правових 
наслідків, що обумовлені ним. 
Проте, окрім вищезазначених умов 

дійсності для електронного договору вар-
то додати ще такі: 1) належне підписання 
електронного договору за допомогою циф-
рових технологій; 2) виражений у змісті 
договору намір особи укласти конкретний 
договір; 3) адресата (адресатів) відповідної 
пропозиції та прийняття цієї пропозиції.
Важливим при укладенні електронного 

договору є саме етап підписання догово-
ру. Правильне підписання дає можливість 
ідентифікувати особу, яка укладає угоду 
та засвідчити її конкретне волевиявлен-
ня. Закон визначає декілька способів під-
писання – це використання електронно-
го цифрового підпису, згідно із Законом 
України «Про електронний цифровий під-
пис», за умови використання засобів елек-
тронного цифрового підпису всіма сторо-
нами електронної угоди, електронного 
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підпису одноразовим ідентифікатором, 
або використанням аналога власноруч-
ного підпису. З цього моменту юридично 
договір вже існує, але йому ще потрібне 
удосконалення інструмента електронної 
комерції. 
Окрім того, що електронні договори 

мають ряд переваг, серед яких зручність 
та оперативність укладання, вони несуть 
і багато ризиків. Тому важливо постійно 
перевіряти їх зміст, коли приймаєте певні 
умови використання, або погоджуєтесь в 
Інтернеті на надання послуг онлайн, адже 
невигідні умови можуть бути вписані дріб-
ним шрифтом і це можна просто випадко-
во пропустити. 
Важливим етапом є верифікація особи 

при вході в особистий кабінет. Важливо не 
зберігати паролі в нотатках телефону, щоб 
зловмисники не отримали доступ до вашої 
інформації. Потрібно обирати надійні па-
ролі. Спеціалісти радять використовувати 
паролі-речення з великими літерами, циф-
рами та іншими символами, щоб убезпечи-
ти себе від кібератак. Якщо є можливість 
налаштувати подвійну аутентифікацію, це 
варто зробити, щоб знали про всі входи в 
акаунти. 
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TERMS OF REALITY OF 
ELECTRONIC FORM OF ECONOMIC 

CONTRACT
The article is devoted research of statutory 

provisions of decision of electronic form of economic 
contract and applied questions of its use in an 
economic turn. The concept of electronic commerce 
is exposed, certainly descriptions of electronic form 
of economic contract, outlined terms of reality of 
economic contracts and the credible terms of reality 
and foundation of unreality of economic con-
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tract, celled in an electronic form are explained. 
By authors concentrated attention on legislative 
principles and actuality of electronic form of con-
tract in an economic turn. In the article authors 
probe domestic contractual practice of application 
of electronic form of agreement in economic activity 
and use positive experience for the decision of terms 
of reality and grounds of unreality of electronic 
contract. The problems of the use are also analysed 
in contractual practice of electronic form of con-
tract, electronic keys, confi ding services, and the 
ways of their decision are offered.

Key words: electronic commerce, electronic 
documents, electronic form of economic contract, 
condition of reality of economic contract, electronic 
keys, confi ding services, certifi cates, terms of reality 
of electronic form of contract, foundation of 
unreality of contract.

АНОТАЦІЯ 
Статтю присвяченo дoслiдженню зако-

нодавчих положень визначення електронної 
форми господарського договору та приклад-
них питань її використання у господарському 
обороті. Розкрито поняття електронної ко-
мерції, визначено характеристики електро-
нної форми господарського договору, окреслено 
умови дійсності господарських договорів та 
роз’яснено ймовірні умови дійсності та підста-
ви недійсності господарського договору, укладе-
ного в електронній формі. Автoри зoсередили 
увагу на законодавчих засадах та актуальнос-
ті електронної форми договору у господарсько-
му обороті. У статті автори досліджують 
вітчизняну договірну практику застосування 
електронної форми договору у господарській 
діяльності та використовують позитивний 
досвід для визначення умов дійсності та під-
став недійсності електронного договору. Та-
кож проаналізовано проблеми використання у 
договірній практиці електронної форми дого-
вору, електронних ключів, довірчих послуг та 
запропоновано шляхи їх вирішення.
Ключові слова: електронна комерція, 

електронні документи, електронна форма 
господарського договору, умови дійсності госпо-
дарського договору, електронні ключі, довірчі 
послуги, сертифікати, умови дійсності елек-
тронної форми договору, підстави недійсності 
договору.
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Статья посвящена определению особен-
ностей правового регулирования увольнения 
работников в процедуре банкротства по-
средством анализа международных, реги-
ональных (европейских) и национальных 
норм.
Констатировано, что углубление кри-

зиса в многочисленных хозяйствующих 
субъектах связано с макроэкономической 
и внутриполитической нестабильностью, 
осложненным кризисом потребительского 
кредита, а также налоговым и админи-
стративным давлением. Сегодня такая 
ситуация дополнительно усложнена панде-
мическими угрозами и проблемами военного 
характера, что снижает потребительскую 
способность населения.
Доказано, что правовой статус работ-

ников при процедуре банкротства урегули-
рован на тройном уровне. К первому отне-
сен международный уровень, в частности 
международные акты Конвенция МОТ о 
защите заработной платы № 95, Конвен-
ция МОТ об исках (неплатежеспособность 
работодателя) № 173, Рекомендация МОТ 
о защите требований работников в случае 
неплатежеспособности работодателя N 180. 
Второй уровень - региональной нормы мяг-
кого права и сконцентрированы на общем 
регулировании процедуры банкротства (Ди-
рективе Европейского парламента и Совета 
ЕС 2019/1023, Директива (ЕС) 2017/1132 
(Директива о реструктуризации и непла-
тежеспособности). Национальный уровень 
отражает третью группу - кодифицирован-
ный характер и содержащиеся в законода-
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тельстве о банкротстве и трудовых норма-
тивно-правовых актах.
Особенности увольнения работника 

при процедуре банкротства проявляется в 
следующем: дня признания должника бан-
кротом и открытии ликвидационной про-
цедуры ликвидатор уведомляет работников 
банкрота об увольнении; первоочередности 
удовлетворения требований по выплате за-
долженности по заработной плате работа-
ющим и уволенным работникам банкрота; 
функционирование дополнительного инсти-
тута гарантирования прав работников – 
представителя работников должника.
Ключевые слова: банкротство, долж-

ник, увольнение, работник, хазяйственное 
право, трудовое право.

Постановка проблеми
Усю економічну історію людства су-

проводжують проблеми платежів і про-
блеми банкрутства, які збігаються з цим 
явищем. Навіть у новітній історії проблема 
банкрутства залишається найгострішою, 
так за офіційною статистикою за 2012-2020 
роки ліквідовано майже 26,5 тисяч підпри-
ємств. Нині банкрутство є важливим пра-
вовим інститутом у ринковій економіці. Це 
дає можливість ринковій системі легітимно 
ліквідувати неефективні суб’єкти господа-
рюючих фірм і перерозподілу активів не-
платоспроможних боржників. У правовому 
регулюванні банкрутства закладена чітка 
економічна раціональність для державної 
фінансово-соціальної політики.
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Поглиблення кризи в численних 
суб’єктах господарювання пов’язане з ма-
кроекономічною та внутрішньополітичною 
нестабільністю, ускладненою кризою спо-
живчого кредиту, а також податковим та ад-
міністративним тиском. Однак сьогодні така 
ситуація додатково ускладнена пандемічни-
ми загрозами та проблемами військового 
характеру, що зменшує споживчу спромож-
ність населення. Виникнення економічних 
криз та глобалізація міжнародних відносин 
висувають питання збереження життєздат-
них підприємств незалежно від фінансових 
труднощів і ризиків порушення судової 
процедури банкрутства. Створення оновле-
ного законодавства нерозривно пов’язане з 
розбудовою теоретичної концепції неспро-
можності на основі сучасних доктринальних 
досягнень і практики. Тому гостро постає 
проблема банкрутства суб’єктів господарю-
вання різного розміру та необхідності вре-
гулювання цього питання на державному 
рівні. Неприбутковість суб’єктів господарю-
вання спричиняють негативні наслідки для 
вітчизняної економіки. У цьому сенсі вини-
кає тенденція до застосування єдиного за-
конодавчого підходу, пов’язаного з концеп-
цією нового старту добросовісних підприєм-
ців та можливістю оздоровлення їх підпри-
ємств до початку офіційного провадження у 
справі про банкрутство на основі взаємних 
поступок і досягнутих компромісів з креди-
торами. Разом з цим усе більш актуальним 
стає подолання бюрократичних, фінансових 
та інших бар’єрів для реалізації прав та за-
конних інтересів кредиторів у цій сфері.
Одним із суб’єктів, що найбільше потер-

пають при механізмі неплатоспроможності, 
є працівники підприємства, тому важливим 
методологічним питанням є оновлення пра-
вової політики підприємницького права 
відповідно до міжнародних стандартів щодо 
особливостей звільнення працівників у про-
цедурі банкрутства. 

Стан дослідження
Питання правового регулювання бан-

крутства вже ставала предметом дослі-
дження національних та закордонних фа-
хівців. Ґрунтовне дослідження теоретич-
них та практичних питань, що пов’язані 

з банкрутством, здійснювали такі науков-
ці: І. А. Бутирська, Я. З. Гаєцька-Коло-
тило, ЛМ. А. Дроздова, О. М. Зубатенко, 
Л. О. Кравченко, Р. Б. Поляков, П. Б. Ра-
тушна, І. Є. Рибка та інші.
Зокрема, Т. Степанова аналізує про-

блеми реалізації ефективної комунікації 
між учасниками справи про банкрутство за 
новим законодавством про банкрутство[1]; 
В. В. Кудрявцева, Ж. П. Бернацька зосеред-
жувалися на реформуванні системи непла-
тоспроможності [2]; внутрішні та зовнішні, 
що передують банкрутству суб’єктів госпо-
дарювання, також ставали об’єктом уваги 
дослідників[3]; аналізувалося також питан-
ня правового регулювання проблем не-
платоспроможності страховиків та правила 
провадження у справі про банкрутство для 
пом’якшення та запобігання наслідків бан-
крутства та збереження ак тивів страхових 
компаній [4]; в іноземній доктрині підніма-
лося питання розробки правових режимів 
неспроможності суб’єктів господарювання 
[5]. 
Однак загалом залишається ціла низка 

проблем, що потребує додаткового доктри-
нального аналізу, тому акцент на трудових 
аспектах правового регулювання у процеду-
рі банкрутства є особливо актуальним. Ме-
тодологічною основою дослідження є компі-
лятивний аналіз пр облеми, зокрема шляхом 
комплексного аналізу норм цивільного, під-
приємницького, господарського, трудового 
та міжнародного права. 

Метою статті є визначення особливостей 
правового регулювання звільнення праців-
ників у процедурі банкрутства через аналіз 
міжнародних, регіональних (європейських) 
та національних норм. 

Виклад основних положень
Відповідно до концепцій правової теорії, 

країни з різними правовими традиціями ви-
користовують різні інституційні технології 
для соціального контролю бізнесу. Уніфіка-
ція норм права є важливим завданням Між-
народної та європейської системи права. 
Створено правові основи захисту прав 

працівників при банкрутстві підприємства 
на міжнародному рівні. Першочергову роль 
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тут відіграють акти Міжнародної організації 
праці. Конвенцією МОП про захист заро-
бітної плати № 95 рат ифікованою 96 краї-
нами. У міру необхідності відповідно до цієї 
Конвенції гарантії заробітної плати, пови-
нні бути розроблені гарантії забезпечення 
повної виплати належної заробітної плати 
та захисту працівників від несправедливо-
го зниження їх винагороди (наприклад, за 
рахунок надмірних відрахувань або наказів 
про арешт або внаслідок банкрутства ком-
панії). Ст. 11 вказує, що у разі банкрутства 
підприємства або працівники матимуть ста-
новище привілейованих кредиторів щодо 
заробітної плати, яку вони мають одержа-
ти за послуги, надані в період, що переду-
вав банкрутству, котрий буде визначено 
національним законодавством [6]. 
Працівники мають пріоритет перед ін-

шими класами кредиторів. Найвищим рів-
нем такого пріоритету є абсолютний або так 
званий суперпріоритет, про який говори-
лося вище – специфічний механізм забезпе-
чення, що вимоги працівників є п ершими 
на черзі (у тому числі щодо забезпечених 
кредиторів) для задоволення будь-яких 
фінансових проблем компанії [7]. Нині у 
більшості юрисдикцій статус пріоритетного 
кредитора є основною формою захисту, яка 
надається працівникам у разі неплатоспро-
можності підприємства.
Пізніше Конвенція № 95 була пере-

глянута в 1992 році органом захисту прав 
працівників. Конвенція МОП про позови 
(неплатоспроможність роботодавця) № 173 
має незначну ратифікацію (всього 19), про-
те вона значно зміцнює систему привілеїв 
і покращує міжнародні стандарти. У цьому 
контексті варто згадати статтю 6 частини II 
Конвенції, що окреслює мінімальний обсяг 
вимог робітників, на які поширюються піль-
ги. Є чотири групи вимог: (а) вимоги, що 
стосуються встановленого строку (не менше 
ні ж за три місяці до настання неплатоспро-
можності або припинення трудових відно-
син); (b) вимоги щодо виплати відпускних 
у результаті роботи, яка виконана протягом 
року неплатоспроможності або припинення 
та попереднього року; (c) заявки на оплачу-
вану відпустку (наприклад, лікарняний чи 
декрет), пов’язані зі вс тановленим строком 

не менше трьох місяців); та (d) вихідна до-
помога. Важливою є також ст.7 про те, що 
сума виплат не повинна опускатися нижче 
соціально прийнятного рівня [8]. 
І остання - Рекомендація про захист ви-

мог працівників у випадку неплатоспро-
можності роботодавця N 180 [9] визначає 
у п.1 ст. 2 Розділу ІІ, що захистом за допо-
могою привілею повинні охоплюватися 
такі вимоги, як заробітна плата (не менше 
12 місяців), виплат за оплачувані відпустки, 
виплат, належних щодо інших видів опла-
чуваної відсутності на роботі, премій у кінці 
року та інших премій, передбачених націо-
нальним законодавством, компенсаційних 
виплат, які належать працівнику замість по-
передження про звільнення, вихідної допо-
моги, компенсації у зв’язку зі звільненням 
без поважної причини, компенсації у зв’язку 
з виробничою травмою чи професійним за-
хворюванням.
Регіональні європейські стандарти ре-

презентовані нормами м’якого права. Ціліс-
ні узгоджені еталони у сфері банкрутства ре-
презентовані в оновленій Директиві Євро-
пейського парламенту та Ради ЄС 2019/1023 
від 20 червня 2019 року про систему превен-
тивної реструктуризації, про погашення за-
боргованості та дискваліфікації, а також про 
заходи щодо підвищення ефективності про-
цедур щодо реструктуризації, неплатоспро-
можності та погашення заборгованості та 
внесення змін до Директиви (ЄС) 2017/1132 
(Директива про реструктуризацію та непла-
тоспроможність) [10]
Вона має загальний характер та стосу-

ється всіх питань, що стосується процедури 
банкрутства. Правовий статус працівників 
у цьому регіональному акті визначено тіль-
ки в межах однієї статті. Ст. 13 вказує на 
зобов’язання держави забезпечувати інди-
відуальні та колективні права працівників, 
особливо акцентуючи на:

 праві на колективні переговори та 
виробничі дії; 

 праві на інформацію та консультації 
відповідно до Директиви 2002/14/ЄС та Ди-
рективи 2009/38/ЄС, зокрема: інформуван-
ня представників працівників про недавній 
і ймовірний розвиток діяльності підприєм-
ства або установи та економічну ситуацію, 
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що дає їм змогу донести до боржника зане-
покоєння щодо стану бізнесу та щодо необ-
хідності розглянути механізми реструктури-
зації; інформація для представників праців-
ників про будь-яку процедуру превентивної 
реструктуризації, яка може вплинути на за-
йнятість, наприклад, на здатність працівни-
ків отримувати заробітну плату та будь-які 
майбутні виплати, включаючи професійні 
пенсії; інформування та консультація пред-
ставників працівників щодо планів реструк-
туризації до їх подання на прийняття;

 правах, гарантованих Директивами 
98/59/EC (щодо колективного звільнення), 
2001/23/EC (що стосу ються захисту прав 
працівників у разі передачі підприємств, 
підприємств або частин підприємств або біз-
несу; 2008/94/EC (про захист працівників у 
разі неплатоспроможності їх роботодавця). 
Таку незначну увагу з боку норм уніфі-

кованого права ЄС пояснюємо тим, що різні 
держави мають різні підходи та правове ре-
гулювання провадження у справі про бан-
крутство, трудове законодавство, правові 
традиції, поєднують різні види пріоритетів 
та переваг із системами страхування заробіт-
ної плати чи пенсій або гарантійними фон-
дами, які проєктують професійні виплати та 
виплати, пов’язані зі звільненням. Вказане 
спричиняє надзвичайну складність при роз-
робці та впровадженні універсальної міжна-
родної (або багатонаціональної) моделі, яка 
буде прийнятним для широкого кола країн і 
достатнім для підтримки гармонізації в усіх 
країнах-членах. 
Через особливості відповідних націо-

нальних за конів держав-членів відповідно 
до Регламенту (ЄС) 2015/848 було визнано 
«непрактичним» представлення процеду-
ри банкрутства з універсальним кодексом 
поведінки в усьому ЄС. Отже, розірвання 
трудових договорів, захист працівників, ви-
моги за переважними правами, статус таких 
переважних прав тощо має бути визначено 
законодавством держави-члена, у якій від-
бувається провадження у справі про бан-
крутство [11].
Національне законодавство у досліджу-

ваній сфе рі репрезентовано новим комп-
лексним актом. У 2019 році нормотворець 
прийняв Кодекс України з процедур бан-

крутства (далі – КУзПБ) [12], який встано-
вив умови та порядок відновлення плато-
спроможності боржника – юридичної особи 
або визнання його банкрутом з метою задо-
волення вимог кредиторів, а також віднов-
лення платоспроможності фізичної особи. 
Також процедура звільнення регулюється 
трудовим законодавством. Отож перший 
проміжний висновок, що стосується націо-
нального права, – це комплексне галузеве 
правове регулювання досліджуваного пи-
тання. 
Отож можна виокремити дві групи норм. 
До першої віднесемо положення, що ви-

світлені в законодавстві про банкрутство. 
Вони визначають особливості звільнення. 
Так, у статті 66 КУзПБ зазначено, що звіль-
нення працівників боржника може здій-
снюватися після відкриття провадження у 
справі про банкрутство та призначення гос-
подарським судом розпорядника майна від-
повідно до вимог законодавства про працю.
Ст. 61 КУзПБ визначено, що з дня ви-

знання боржника банкрутом та відкриття 
ліквідаційної процедури ліквідатор повідо-
мляє працівників банкрута про звільнення 
та здійснює його відповідно до законодав-
ства України про працю. Виплата вихідної 
допомоги звільненим працівникам банкру-
та провадиться ліквідатором, у  першу чергу, 
за рахунок коштів, одержаних від продажу 
майна банкрута, або отриманого для цієї 
мети кредиту. 
Позитивно оцінюємо й правову політику 

національного законотворця щодо першо-
черговості задоволення вимог кредиторів 
(ст. 64 КУзПБ) відповідно до якої до них 
належать вимоги щодо виплати заборго-
ваності із заробітної плати працівникам та 
звільненим працівникам банкрута. Однак, 
ця норма повною мірою імплементувала 
вище цитовані міжнародні та європейські 
стандарти і, окрім звичайної заробітної пла-
ти, першочерговому відшкодуванню під-
лягають грошові компенсації за всі невико-
ристані дні щорічної відпустки та додатко-
вої відпустки працівникам, які мають дітей, 
інші кошти, належні працівникам у зв’язку з 
оплачуваною відсутністю на роботі, а також 
вихідна допомога, належна працівникам у 
зв’язку з припиненням трудових відносин, 
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та нараховані на ці суми страхові внески 
на загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування та інше соціальне страхування. 
Норми щодо першочерговості характер-

ні не для всіх держав. Зокрема, ст 78 Закону 
Таджикистану «Про неспроможність (бан-
крутство)» розрахунки з виплати вихідної 
допомоги та оплати праці з особами, які 
працюють за трудовим договором, у тому 
числі за контрактом, а також щодо виплати 
винагород за авторськими договорам про-
водиться у другу чергу [13]. 
Законодавство про банкрутство у сфері 

захисту прав працівників містить певні ін-
ституційні гарантії. Зокрема, нині введено 
таку гарантію, як функціонування представ-
ника працівників боржника. Нею визнача-
ють особу, котра уповноважена загальними 
зборами (конференцією), на яких присутні 
не менш як дві третини штатної чисельнос-
ті працівників боржника, або відповідним 
рішенням первинної профспілкової органі-
зації боржника (а за наявності кількох пер-
винних організацій - їх спільним рішенням) 
представляти інтереси працівників борж-
ника під час провадження у справі про бан-
крутство з правом дорадчого голосу. 
Тут слід розуміти, що вказана особа має 

повноваження лише у сфері захисту праців-
ників, тобто тих осіб, що перебувають у фак-
тичних трудових відносинах, тобто ця особа 
покликана віднайти консенсус між робітни-
ком та працівниками в контексті недопущен-
ня надмірної кількості звільнень працівни-
ків. Ця інституційна гарантія не стосується 
вже звільнених працівників, вони не є чле-
нами трудового колективу. Законні інтереси 
тут особа захищає особисто шляхом подачі 
відповідної заяви до господарського суду, 
який розглядає справу про банкрутство.
До другої групи норм віднесемо поло-

ження трудового законодавства. Звільнення 
здійснюється на підставі пункту 1 частини 
першої статті 40 Кодексу законів про пра-
цю України (далі - КЗпП) [14]. Згідно з цим 
пунктом трудовий договір, укладений на не-
визначений строк, а також строковий трудо-
вий договір до закінчення строку його чин-
ності можуть бути розірвані власником або 
уповноваженим ним органом у випадку змін 
в організації виробництва і праці, у тому чис-

лі ліквідації, реорганізації, банкрутства або 
перепрофілювання підприємства, устано-
ви, організації, скорочення чисельності або 
штату працівників. Вказана норма фактично 
розширює тлумачення ст. 61 КУзПБ, тобто 
ще до визнання банкрутом. Роботодавець з 
метою реорганізації як фактор стримування 
можливого гіпотетичного банкрутства може 
використовувати звільнення працівників 
як чинник відновлення платоспроможнос-
ті. Власник може звільнити працівників на 
підставі цього пункту статті 41 КЗпП і до по-
рушення провадження у справі про банкрут-
ство, посилаючись на «зміни в організації ви-
робництва і праці», спрямовані на відновлен-
ня платоспроможності роботодавця, а також 
пов’язане з цим скорочення чисельності або 
штату працівників.
Термін попередження про звільнення 

– два місяці (ст. 49 КЗпП) і нормотворець 
не передбачив винятку з цього правила для 
працівників при процедурі банкрутства. 
Якщо звільнення носить масштабний харак-
тер, то виникає обов’язок з боку роботодав-
ця повідомлення про це службу зайнятості. 
При звільненні працівників враховується 
переважне право на збереження роботи. У 
той же час звільнення окремих категорій 
працівників (зокрема, вагітних жінок, оди-
ноких матерів) допускається тільки у разі 
повної ліквідації підприємства. Звільнен-
ня не допускається, за винятком випадку 
повної ліквідації підприємства, у період 
тимчасової непрацездатності працівника, 
а також у період перебування працівника 
у відпустці. При припиненні трудового до-
говору на підставі пункту 1 частини першої 
статті 40 КЗпП працівникові виплачується 
вихідна допомога у розмірі не менше серед-
нього місячного заробітку. Для порівняння, 
у республіці Білорусь виплачується вихідна 
допомога у вигляді щонайменше 3-кратного 
середньомісячного заробітку (ст. 48 Трудо-
вого кодексу) [15].

Висновок
Правовий статус працівників при проце-

дурі банкрутства врегульований на потрій-
ному рівні: 1) Міжнародний (міжнародні 
акти Конвенція МОП про захист заробіт-
ної плати № 95, Конвенція МОП про по-



142Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2022

Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

зови (неплатоспроможність роботодавця)-
№ 173, Рекомендація МОП про захист ви-
мог працівників у випадку неплатоспро-
можності роботодавця N 180); 2) регіональ-
ний рівень вміщує норми м’якого права та 
сконцентровані на загальному регулюванні 
процедури банкрутства (Директиві Євро-
пейського парламенту та Ради ЄС 2019/1023, 
Директива (ЄС) 2017/1132 (Директива про 
реструктуризацію та неплатоспроможність); 
3) національні норми мають кодифікований 
характер та містяться в законодавстві про 
банкрутство та трудових нормативно-пра-
вових актах. 
Особливості звільнення працівника при 

процедурі банкрутства проявляється в на-
ступному: дня визнання боржника банкру-
том та відкриття ліквідаційної процедури 
ліквідатор повідомляє працівників банкру-
та про звільнення; першочерговості задово-
лення вимог щодо виплати заборгованості 
із заробітної плати працівникам та звільне-
ним працівникам банкрута; функціонуван-
ня додаткової інституції гарантування прав 
працівників - представника працівників 
боржника. 
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено визначенню особли-

востей правового регулювання звільнення пра-
цівників у процедурі банкрутства через аналіз 
міжнародних, регіональних (європейських) та 
національних норм. 
Констатовано, що поглиблення кризи в 

числ енних суб’єктах господарювання пов’язане 
з макроекономічною та внутрішньополітич-
ною нестабільністю, ускладненою кризою спо-
живчого кредиту, а також податковим та 
адміністративним тиском. Сьогодні така 
ситуація додатково ускладнена пандемічними 
загрозами та проблемами військового харак-
теру, що зменшує споживчу спроможність на-
селення.
Доведено, що правовий статус працівників 

при процедурі банкрутства врегульований на 
потрійному рівні. До першого віднесено між-
народний рівень, зокрема міжнародні акти, 
Конвенція МОП про захист заробітної плати 
№ 95, Конвенція МОП про позови (неплато-
спроможність роботодавця) № 173, Рекомен-
дація МОП про захист вимог працівників у 
випадку неплатоспроможності роботодавця 
N 180. Другий рівень - регіональний рівень, 
що вміщує норми м’якого права, сконцентро-
вані на загальному регулюванні процедури 
банкрутства (Директиві Європейського пар-
ламенту та Ради ЄС 2019/1023, Директива 
(ЄС) 2017/1132 (Директива про реструкту-
ризацію та неплатоспроможність). Націо-
нальний рівень відображає третю групу - на-
ціональні норми, що мають кодифікований 
характер та містяться в законодавстві про 
банкрутство та трудових нормативно-право-
вих актах. 
Особливості звільнення працівника при 

процедурі банкрутства проявляється в на-
ступному: дня визнання боржника банкру-
том та відкриття ліквідаційної процедури 
ліквідатор повідомляє працівників банкрута 
про звільнення; першочерговості задоволення 
вимог щодо виплати заборгованості із заробіт-
ної плати працюючим та звільненим праців-
никам банкрута; функціонування додаткової 
інституції гарантування прав працівників - 
представника працівників боржника. 
Ключові слова: банкрутство, боржник, 

звільнення, працівник, господарське право, 
трудове право. 

SUMMARY 
The article is devoted to determining the fea-

tures of the legal regulation of dismissal of employ-
ees in bankruptcy proceedings through the analysis 
of international, regional (European) and nation-
al norms.

It was stated that the deepening crisis in many 
businesses is associated with macroeconomic and 
domestic political instability, complicated by the 
consumer credit crisis, as well as tax and admin-
istrative pressures. Today, this situation is further 
complicated by pandemic threats and military prob-
lems, which reduces the consumer capacity of the 
population.

It is proved that the legal status of employees 
in bankruptcy proceedings is regulated at the tri-
ple level. The fi rst includes the international lev-
el, including international acts ILO Convention 
on Wage Protection № 95, ILO Convention on 
Claims (Insolvency of the Employer) № 173, ILO 
Recommendation on Protection of Workers’ Claims 
in the Event of Employer Insolvency No. 180. 
The second level includes the regional level. soft 
law rules, and focused on the general regulation 
of bankruptcy proceedings (Directives of the Euro-
pean Parliament and of the Council 2019/1023, 
Directive (EU) 2017/1132 (Restructuring and 
Insolvency Directive)). codifi ed in nature and con-
tained in bankruptcy legislation and labor regula-
tions.

Peculiarities of dismissal of an employee dur-
ing the bankruptcy procedure are manifested in the 
following: on the day the debtor is declared bank-
rupt and the liquidation procedure is opened, the 
liquidator notifi es the bankrupt’s employees of the 
dismissal; priority of satisfaction of requirements 
for payment of arrears of wages to employees and 
dismissed employees of the bankrupt; functioning 
of an additional institution for guaranteeing the 
rights of employees - a representative of the debtor’s 
employees.

Key words: bankruptcy, debtor, dismissal, em-
ployee, commercial law, labor law.
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Ï²ÄÏÈÑÀÍÍß ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ Ó 
ÑÔÅÐ² ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ¯ ÊÎÌÅÐÖ²¯

Исследованы виды подписей, которые 
могут быть использованы для заключе-
ния хозяйственного договора в сфере элек-
тронной коммерции. Выявлено, что для 
существующих видов подписей только ква-
лифицированные и усовершенствованные 
электронные подписи выполняют функцию 
аутентификации подписчика. Установлено, 
что такие виды подписей, как подпись одно-
разовым идентификатором, электронная 
подпись как набор любых данных (простая 
электронная подпись) и аналог собственно-
ручной подписи путем факсимильного вос-
произведения подписи с помощью средств 
механического, электронного или другого ко-
пирования, не выполняют ключевую функ-
цию подписи, а именно - аутентификации 
подписчика. В связи с этим, их использова-
ние для подписания хозяйственного договора 
возможно только при условии применения 
дополнительных средств аутентификации, 
которыми могут выступать, в частности, 
проверка техническими приложениями 
биометрических характеристик лица в мо-
мент подписания хозяйственного договора 
или проверка подписчика через оборудова-
ние, которым он однозначно владеет. Толь-
ко в таком случае может быть в полноте 
исполнена их функция фиксации согласия 
по содержанию хозяйственного договора.
Ключевые слова: хозяйственный дого-

вор; электронная подпись; подпись одно-
разовым идентификатором; электронная 
коммерция.
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Постановка проблеми
Підпис є одним з найважливіших рек-

візитів господарського договору (далі 
– ГД), а також документа, на якому він 
об’єктивується, та обумовлює їх юридич-
не значення та силу. Саме підпису нале-
жать ключові функції забезпечення вста-
новлення особи-підписанта та фіксації 
його згоди щодо змісту підписаного до-
кумента [1]. До таких висновків прийшли 
Північний апеляційний господарський 
суд у постанові від 21.09.2021 по справі № 
910/16954/20 [2], Господарський суд Ки-
ївської області в ухвалі від 14.01.2021 по 
справі № 911/322/20 [3], Господарський 
суд м. Києва в рішенні від 14.12.2020 по 
справі № 910/12233/20 [4]. Аналогічні по-
зиції викладені в ухвалі Великої Палати 
Верховного Суду від 14.02.2019 року у 
справі №9901/43/19 [5], у постановах Вер-
ховного Суду від 11.06.2019 року у справі 
№904/2882/18 [6] та від 24.09.2019 року у 
справі №922/1151/18 [7].
Загальновизнаним на міжнародному 

рівні видом підпису, що використовуєть-
ся для підписання електронних докумен-
тів (далі – ЕД), є кваліфікований електро-
нний підпис (далі – КЕП). Цей вид під-
пису прирівнюється за юридичною силою 
до власноручного підпису на території 
Європейського Союзу (ч. 2 ст. 25 Регла-
менту № 910/2014 Європейського парла-
менту та Ради [8]) та в Україні (ч. 4 ст. 18 
Закону України «Про електронні довірчі 
послуги» [9] (далі – ЗУ «Про ЕДП»)). По-
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ряд з удосконаленим електронним підпи-
сом (далі – УЕП), КЕП є єдиним, станом 
на сьогодні, видом підпису, що може ви-
користовуватися для підписання ЕД на 
території України. Вказане обумовлено 
вимогою до ЕД мати можливість довести 
власну цілісність (ст. 7 Закону України 
«Про електронні документи та електро-
нний документообіг» [10] (далі – ЗУ «Про 
ЕД»)), а вона, у свою чергу, перевіряється 
лише за допомогою електронного підпису 
(ст. 12 ЗУ «Про ЕД»). Вказані ж підписи є 
єдиними, що технічно дозволяють реалі-
зувати таку перевірку.
Водночас, у сфері електронної комерції 

(далі – ЕК) господарські договори можуть 
укладатися і в спрощений спосіб, тобто 
без формування ЕД, у якому зафіксовані 
істотні умови такого договору [11].
У такому випадку можуть бути вико-

ристані й інші види підписів, що перед-
бачені законодавством України, зокрема 
підпис одноразовим ідентифікатором, ана-
лог власноручного підпису шляхом елек-
тронного копіювання «мокрого» підпису, 
електронний підпис через взаємодію з 
функціоналом інформаційно-комунікацій-
ної системи суб’єкта господарювання (до 
прикладу, натискання кнопки «Так» як 
підтвердження згоди з положеннями пу-
блічної оферти). 
У зв’язку з цим, пропонується досліди-

ти основні характеристики вказаних видів 
підписів, їх нормативно-правове регулю-
вання за законодавством України, з метою 
оцінки умов, за дотримання яких їх вико-
ристання при підписанні ГД у сфері ЕК 
буде безпечним, що і є метою цієї статті. 
Вказана мета обумовлює формування на-
ступних завдань:

1) визначити види підписів, що мо-
жуть використовуватися для підписання 
ГД у сфері ЕК за законодавством України;

2) визначити їх основні характерис-
тики та особливості використання при 
підписанні ГД за законодавством України; 

3) встановити, чи відповідні підписи 
виконують функцію автентифікації як 
найважливішу функцію підпису, що до-
зволяє встановити особу-підписанта.

Стан дослідження проблематики
Н. Блажівська, Ю. Борисова, Л. Ка-

тинська, О. Кирилюк. В. Желіховський, 
Я. Тертичний досліджували проблемати-
ку договірних відносин у сфері ЕК. Біло-
церковець Н. досліджував актуальні пи-
тання сфери електронних довірчих по-
слуг. Особливості підписання договорів, 
що укладаються з використанням мереж 
електрозв’язку досліджували С. Дяченко, 
Н. Кучаковська, С. Чванкін, Л. Хомко,-
Н. Філатова. Чучковська А. досліджувала 
порядок укладення ГД за допомогою ме-
реж електрозв’язку.
Водночас, станом на сьогодні відсутнє 

дослідження, що систематизувало б види 
підписів, що можуть використовуватися 
для підписання ГД у сфері ЕК, охаракте-
ризувало б підвалини їх нормативно-пра-
вового регулювання та основні характе-
ристики, проаналізувало б їх через призму 
виконання функції автентифікації особи 
як найважливішої функції власноручного 
підпису, а сучасні праці потребують акту-
алізації. У цьому і проявляється наукова 
новизна даної роботи.

Виклад основного матеріалу
Електронний підпис як законодавча 

категорія знайшов своє визначення у ЗУ 
«Про ЕДП». Так, відповідно до його п. 12 
ч. 1 ст. 1, електронним підписом є елек-
тронні дані, які додаються підписувачем 
до інших електронних даних або логічно 
з ними пов’язуються і використовують-
ся ним як підпис. Водночас, ст. 7 Закону 
України «Про електронні документи та 
електронний документообіг» визначено 
можливість використання електронно-
го підпису або підпису, прирівняного до 
власноручного підпису відповідно до ЗУ 
«Про ЕДП» для підписання ЕД (яким є 
КЕП). З вказаного випливає висновок, що 
для підписання ЕД може використовува-
тися будь-який електронний підпис як 
набір довільних даних, що використову-
ються  як підпис (далі – простий електро-
нний підпис).
Частиною 3 ст. 207 Цивільного Кодек-

су України [12] (далі – ЦК) встановлено 
можливість використання при вчиненні 
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правочинів факсимільного відтворення 
підпису за допомогою засобів механічно-
го, електронного або іншого копіювання, 
електронного підпису або іншого аналога 
власноручного підпису у випадках, вста-
новлених законом, іншими актами цивіль-
ного законодавства, або за письмовою зго-
дою сторін, у якій мають міститися зразки 
відповідного аналога їхніх власноручних 
підписів, або іншим чином врегульовуєть-
ся порядок його використання сторонами.
Отже, відповідно до ЦК, сторони ГД 

можуть використовувати будь-який ана-
лог власноручного підпису (у тому числі 
факсимільне відтворення підпису за допо-
могою засобів механічного, електронного 
або іншого копіювання): 

1. у випадках, встановлених законом; 
2. за письмовою згодою, у якій: 
2.1.  мають міститися зразки відповід-

ного аналога їхніх власноручних підписів; 
2.2.  іншим чином врегульовується по-

рядок його використання сторонами.
Відповідно до п. 44 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про 

ЕДП», УЕП - електронний підпис, ство-
рений за результатом криптографічного 
перетворення електронних даних, з яки-
ми пов’язаний цей електронний підпис, з 
використанням засобу УЕП та особистого 
ключа, однозначно пов’язаного з підпису-
вачем, і який дає змогу здійснити електро-
нну ідентифікацію підписувача та виявити 
порушення цілісності електронних даних, 
з якими пов’язаний цей електронний під-
пис.
Технологія створення УЕП, зафіксо-

вана в ЗУ «Про ЕДП», базується на аси-
метричному криптографічному перетво-
ренні даних, що включає використання 
пар ключів: особистого ключа, за допомо-
гою якого зашифровуються дані та який 
відомий лише підписанту, та відкритого 
ключа, який доступний іншим учасникам 
електронного документообігу та який до-
зволяє розшифрувати документ, виявити 
відсутність порушення цілісності даних та 
встановити особу-підписанта. 
Ключовою проблемою використан-

ня УЕП є довіра до відкритого ключа, за 
допомогою якого розшифровується до-
кумент та перевіряється електронний 

підпис. Належність відкритого ключа 
підписанту декларується у спеціальному 
електронному документі – сертифікаті від-
критого ключа, проте без використання 
послуг третій осіб неможливо перевірити 
його дійсне походження.
З метою вирішення цієї проблеми і 

була створена система електронних до-
вірчих послуг. Електронними довірчими 
послугами є послуги, які надаються для 
забезпечення електронної взаємодії двох 
або більше суб’єктів, які довіряють нада-
вачу електронних довірчих послуг щодо 
надання таких послуг (п. 7 ч. 1 ст. 1 ЗУ 
«Про ЕДП»). 
Саме використання послуг третіх осіб, 

яким довіряють сторони договору, умож-
ливлює використання технології УЕП. 
Водночас, така довіра є обмеженою та ба-
зується переважно на договірних засадах.
Відповідно до п. 23 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про 

ЕДП» КЕП - УЕП, який створюється з ви-
користанням засобу КЕП і базується на 
кваліфікованому сертифікаті відкритого 
ключа. 
Ключовою відмінністю КЕП від УЕП 

є використання засобу КЕП та кваліфіко-
ваного сертифікату відкритого ключа для 
створення та перевірки електронного під-
пису. Можливість використання засобу 
КЕП стороною ГД та формування, пере-
вірка і підтвердження чинності кваліфіко-
ваного сертифіката електронного підпису 
відбуваються виключно за участю кваліфі-
кованих постачальників електронних до-
вірчих послуг, які є спеціально уповнова-
женими на те державою особами. 
З огляду на таке спеціальне уповнова-

ження, результати надання кваліфікова-
них електронних довірчих послуг повинні 
визнаватися в усіх державних установах 
та іншими користувачами цих послуг (ч. 7 
ст. 17 ЗУ «Про ЕДП»). У результаті, КЕП 
має таку ж юридичну силу, як і власноруч-
ний підпис, та має презумпцію його відпо-
відності власноручному підпису (ч. 4 ст. 18 
ЗУ «Про ЕДП»). 
Таким чином, використання УЕП, на 

відміну від КЕП, покладає ризик визна-
чення дійсності електронного підпису, 
відповідальність за його правильне фор-
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мування та перевірку на сторін ГД, і за 
певних обставин УЕП, очевидно, може 
бути визнаний судом недійсний як такий, 
технологія створення та перевірки якого 
не дозволяє однозначно автентифікувати 
сторону-підписанта. 
Закон України «Про електронну ко-

мерцію» [13] (далі - ЗУ «Про ЕК») у ч. 1 
ст. 12 встановлює такий додатковий вид 
підпису як підпис одноразовим іденти-
фікатором.
Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 3 ЗУ «Про 

ЕК», одноразовий ідентифікатор - алфавіт-
но-цифрова послідовність, що її отримує 
особа, яка прийняла пропозицію (офер-
ту) укласти електронний договір шляхом 
реєстрації в інформаційно-телекомуніка-
ційній системі суб’єкта ЕК, що надав таку 
пропозицію. Одноразовий ідентифіка-
тор може передаватися суб’єктом ЕК, що 
пропонує укласти договір, іншій стороні 
електронного правочину засобом зв’язку, 
вказаним під час реєстрації у його системі, та 
додається (приєднується) до електронно-
го повідомлення від особи, яка прийняла 
пропозицію укласти договір. 
З вказаного визначення (особливо 

другого речення) випливає, що в процесі 
підписання електронного правочину од-
норазовим ідентифікатором технічно не 
відбувається однозначної ідентифікації 
підписанта. Будь-яка особа може предста-
витися від імені іншої особи, надати запит 
на одноразовий ідентифікатор та підписа-
тися ним від імені відповідної особи. Від-
повідні випадки стали предметом розгля-
ду в декількох судових провадженнях. 
Так, Гайворонський районний суд 

Кіровоградської області в рішенні від 
05.10.2020 року в справі №385/733/20 [14] 
визнав незаконними вимоги ТОВ «ВЕЛЛ-
ФІН» до ОСОБА_1 про стягнення забор-
гованості за договором позики. Позивач 
звернувся до Гайворонського районного 
суду з позовом до ОСОБА_1 про стягнення 
заборгованості за договором позики. По-
зов був мотивований тим, що 22.06.2017 
року між позивачем та ОСОБА_1 укладе-
но договір позики № 211736 в електро-
нній формі. За умовами п. 1.1. укладеного 
між позивачем та відповідачем договору 

позики, позикодавець надає позичальни-
кові грошові кошти в сумі 400,00 грн. на 
умовах строковості, зворотності, платнос-
ті, а позичальник зобов`язується поверну-
ти позику та сплатити проценти за корис-
тування позикою. У свою чергу, відпові-
дач так і не здійснив виплату за договором 
позики. Вивчивши матеріали справи, суд 
прийшов до висновку, що позов не підля-
гає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вказав суд, відповідно до ч. 4 ст. 

14 ЗУ «Про ЕК» ідентифікація особи за 
допомогою електронного підпису, ви-
значеного статтею 12 ЗУ «Про ЕК», має 
здійснюватися під час кожного входу в ін-
формаційну систему суб`єкта ЕК. У свою 
чергу, з аналізу положень п. п. 6, 12 ч. 1 
ст. 3, ст. ст. 11, 12, ч. 4 ст. 14 ЗУ «Про ЕК» 
суд дійшов висновку, що клієнт має бути 
ідентифікований одразу при реєстрації в 
інформаційно-телекомунікаційній системі 
позивача. Зазначена в цій нормі права ви-
мога щодо ідентифікації клієнта, на думку 
суду, має відбуватись у такий спосіб, який, 
беззаперечно, підтверджуватиме, що це є 
саме ця особа. Суд, таким чином, вказав, 
що для визначення, виконана ця вимога 
чи ні, слід оцінити, чи відсутні сумніви, що 
такий договір був укладений з відповіда-
чем, якщо позивачем, на підтвердження 
зазначеної обставини, надані докази фото-
графії відповідача та відправка одноразо-
вого ідентифікатора на номер телефону. 
Разом із тим, надана позивачем копія 

договору позики № 211736 від 22.06.2017 
року між Товариством з обмеженою від-
повідальністю «Веллфін» та ОСОБА_1 в 
розділі 8 «Реквізити та підписи сторін» 
містила лише зазначення інформації про 
позикодавця та прізвища, ім`я та по бать-
кові відповідача, а також надрукований 
запис «електронний підпис». У той же час, 
як зазначив суд, подана як доказ копія до-
говору не може вважатися належним та 
достовірним доказом, оскільки не підтвер-
джує факт підписання договору позики відпо-
відачем за допомогою одноразового ідентифі-
катора або ж за допомогою електронного 
цифрового підпису, який би відповідав 
вимогам Закону України «Про електро-
нний цифровий підпис». Відповідно до 
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позиції суду, надана позивачем паперо-
ва копія договору позики №211736 від 
22.06.2017 року між позивачем та відпові-
дачем не відповідає вимогам статей 79 та 
80 ЦК щодо достовірності та достатності 
доказів, та не може бути доказом того, що 
особа відповідача була належним чином 
ідентифікована при реєстрації в інфор-
маційно-телекомунікаційній системі ТОВ 
«ВЕЛЛФІН» та факту укладення догово-
ру. Як вказав суд, посилання позивача на 
наявність персональних даних відповіда-
ча не може вважатись належною іденти-
фікацією особи, оскільки докази того, що 
номер телефону належить саме відповідачу, 
відсутні, а фотографії можуть бути надані 
іншою особою. 
Схожих висновків дійшов Ленінський 

районний суд міста Миколаєва у рішен-
ні від 22 листопада 2019 року в справі-
№ 489/981/19 [15]. У цій справі, ТОВ «Фі-
нансова компанія «Преміум Актив» звер-
нулося до суду з позовом про стягнення з 
відповідача заборгованості за кредитним 
договором у сумі 5854,00 грн., оскільки 
відповідач належним чином не виконав 
взяті на себе зобов`язання за кредитним 
договором та не надав своєчасно позива-
чу грошові кошти для погашення забор-
гованості за борговими зобов`язаннями, 
що має відображення у розрахунку за-
боргованості. У позовній заяві позивач за-
значив, що договір №2391201764-018313 
укладено в електронному вигляді шляхом 
реєстрації відповідача на Інтернет сайті 
e-groshi.com і виконання ним певних дій, 
які свідчать про укладення вказаного до-
говору. Також позивач у позові зазначив, 
що ідентифікатором, відповідно до п. 12 ч. 
1 ст. 3 ЗУ «Про ЕК» є СМС-повідомлення з 
кодом 400822, який зазначений у тексті до-
говору у розділі «Підписи сторін». Судом, 
відповідно до ухвали суду від 08.08.2019 
року, у позивача були витребувані доку-
менти на підтвердження дійсності укла-
дення правочину, перерахування коштів 
саме відповідачу, але позивачем ухвала 
суду не була виконана. Таким чином, суд 
зазначив, що позивачем не доведено факт 
виникнення зобов`язань між позивачем 
та відповідачем, не надано належних до-

казів того, що саме відповідачем було за-
стосовано будь-яким способом ідентифіка-
тор (СМС-повідомлення з кодом 133591), 
зокрема, відсутні докази отримання відпо-
відачем будь-яким чином цього одноразового 
ідентифікатора, а також відсутні докази 
реєстрації відповідача в інформаційно-
телекомунікаційній системі позивача. На 
підставі вказаного, суд повністю відмовив 
у задоволенні позовних вимог позивача.
Касаційний цивільний суд Верховного 

Суду в постанові від 12.01.2021 по справі 
№524/5556/19 [16] зайняв протилежних 
висновків та поклав тягар доведення на 
особу, що оспорює факт підписання нею 
договору одноразовим ідентифікатором. 
Так, суд визнав належним цей вид підпи-
су, оскільки він передбачений чинним за-
конодавством.
Водночас, не можемо погодитися з та-

кою позицією Верховного Суду, оскільки 
вона не враховує сутнісну сторону питан-
ня, базується лише на формальних мір-
куваннях та, по суті, демонструє позити-
вістську правосвідомість. В Україні не пе-
редбачено обов’язкової ідентифікації осо-
би при отриманні номеру телефону. Так, 
відповідно до ч. 5 ст. 104 Закону України 
«Про електронні комунікації» [17] кінце-
вий користувач має право отримувати по-
слугу знеособлено відповідно до правил 
надання та отримання електронних ко-
мунікаційних послуг та умов надання по-
слуг, встановлених постачальником елек-
тронних комунікаційних послуг. Саме 
тому вбачається, що такий вид підпису, як 
«підпис одноразовим ідентифікатором», 
має право на існування лише в разі попе-
редньої автентифікації особи як власника 
технічного засобу, на який надсилається 
такий ідентифікатор.
Щодо простого електронного підпи-

су, то його використання передбачає до-
вільну генерацію стороною ГД алфавіт-
но-цифрової послідовності, використання 
відображення відбитку пальця, іншого зо-
браження чи зазначення певних ідентифі-
каційних даних (прізвища, імені, реєстра-
ційного номеру облікової картки плат-
ника податку тощо) у якості підпису. Як 
альтернативний варіант, здійснення пев-
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ної комунікації з інформаційно-комуніка-
ційною системою суб’єкта господарюван-
ня (до прикладу натискання кнопки «Так» 
з метою висловити згоду щодо положень 
публічної оферти) також може вважатися 
видом простого підпису. 
Щодо аналога власноручного підпису 

через факсимільне відтворення підпису за 
допомогою засобів механічного, електро-
нного або іншого копіювання, такі види 
підпису є фактично візуальним відобра-
женням підпису особи засобами копію-
вання. Внаслідок копіювання втрачається 
найважливіша ознака так званого «мокро-
го», або ж власноручного підпису, а саме 
можливість перевірити його біометричні 
характеристики з метою визначення дій-
сної особи-підписанта. Як результат, втра-
чається функція автентифікації.
Як висновок, використання простого 

електронного підпису, підпису одноразо-
вим ідентифікатором та аналога власно-
ручного підпису через факсимільне від-
творення підпису за допомогою засобів 
механічного, електронного або іншого ко-
піювання при підписанні ГД у сфері ЕК 
саме по собі не виконує функцію автенти-
фікації та можливе лише за умови попе-
реднього встановлення особи-підписанта. 
Мається на увазі, зокрема, використання 
розпізнавання обличчя, візерунку пальців 
чи долоні відповідними технічними засо-
бами, встановлення особи за допомогою 
перевірки через обладнання, над яким 
вона однозначно має контроль тощо. При 
цьому простої домовленості про викорис-
тання вказаних видів підпису сторонами 
ГД, на нашу думку, недостатньо, оскільки 
їх надзвичайно легко спростувати після 
першого використання. Фактично, вка-
зані види підпису виконують лише функ-
цію фіксації згоди щодо змісту ГД, проте 
повнота цієї функції може бути здійснена 
лише за умови попередньої автентифіка-
ції.

Висновки
Чинне законодавство дозволяє вико-

ристання ряду різновидів підписів для 
укладення ГД у сфері ЕК: УЕП, КЕП, під-
пис одноразовим ідентифікатором, елек-

тронний підпис як набір будь-яких даних, 
інший аналог власноручного підпису (зо-
крема шляхом факсимільного відтворен-
ня підпису за допомогою засобів механіч-
ного, електронного або іншого копіюван-
ня чи в інший спосіб, домовлений сторо-
нами).
З вказаних видів підпису, лише КЕП 

та УЕП виконують, без використання до-
даткових технічних засобів, функцію ав-
тентифікації особи та засвідчення її згоди 
щодо змісту ГД. Водночас, тоді як КЕП 
визнається рівним за юридичною силою 
власноручному підпису на рівні законо-
давства, відповідність УЕП, за певних об-
ставин, може бути поставлена під сумнів.
Було встановлено, що такі види підпи-

сів, як підпис одноразовим ідентифікато-
ром, електронний підпис як набір будь-
яких даних (простий електронний підпис) 
та аналог власноручного підпису шляхом 
факсимільного відтворення підпису за 
допомогою засобів механічного, електро-
нного або іншого копіювання, не викону-
ють ключову функцію підпису, а саме - ав-
тентифікації особи-підписанта. У зв’язку 
з цим, їх використання для підписання 
ГД можливе лише за умови застосування 
додаткових засобів автентифікації, яки-
ми можуть виступати, зокрема, перевірка 
технічними застосунками біометричних 
характеристик особи в момент підписання 
ГД або перевірка особи-підписанта через 
обладнання, яким він однозначно володіє. 
Лише в такому випадку може бути в по-
вноті виконана їх функція фіксації згоди 
щодо змісту ГД.
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Pohorilenko A.V. 
SIGNING A BUSINESS AGREEMENT 
IN THE FIELD OF E-COMMERCE

The types of signatures that can be used 
to conclude a business agreement in the field 
of e-commerce are studied. It was found 
that of the existing types of signatures, only 
qualified and improved electronic signatures 
perform the function of authentication of 
the signatory. It has been established that 
such types of signatures as one-time signa-
ture, electronic signature as a set of any data 
(simple electronic signature) and analogue 
of handwritten signature by facsimile repro-
duction of the signature using mechanical, 
electronic or other copying do not perform 
the key function of the signature. - authenti-
cation of the signatory. Therefore, their use 
for signing the business agreement is pos-
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sible only with the use of additional authen-
tication tools, which may include, in particu-
lar, verification by technical applications of 
biometric characteristics of the person at the 
time of signing the business agreement or 
verification of the signatory through equip-
ment he clearly owns. Only in this case can 
their function of fixing the content of the 
business agreement be fully fulfilled.

Key words: business agreement; elec-
tronic signature; signature with a unique 
identifier; e-commerce.

АНОТАЦІЯ 
Досліджено види підписів, що можуть 

використовуватися для укладення господар-
ського договору у сфері електронної комерції. 
Виявлено, що з сучасних видів підписів лише 
кваліфікований та удосконалений електронні 
підписи виконують функцію автентифіка-
ції особи-підписанта. Встановлено, що такі 
види підписів як підпис одноразовим іденти-
фікатором, електронний підпис як набір будь-
яких даних (простий електронний підпис) та 
аналог власноручного підпису шляхом факси-
мільного відтворення підпису за допомогою 
засобів механічного, електронного або іншого 
копіювання, не виконують ключову функцію 
підпису, а саме - автентифікації особи-підпи-
санта. У зв’язку з цим, їх використання для 
підписання господарського договору можливе 
лише за умови застосування додаткових за-
собів автентифікації, якими можуть висту-
пати, зокрема, перевірка технічними засто-
сунками біометричних характеристик особи 
в момент підписання господарського договору 
або перевірка особи-підписанта через облад-
нання, яким він однозначно володіє. Лише в 
такому випадку може бути в повноті викона-
на їх функція фіксації згоди щодо змісту госпо-
дарського договору.
Ключові слова: господарський договір; елек-

тронний підпис; підпис одноразовим іденти-
фікатором; електронна комерція.
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Ï²ÄÑÒÀÂÈ ÏÐÈÏÈÍÅÍÍß 
ØËÞÁÍÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ

В статье анализируются брачный договор 
и основания его прекращения. Брачный договор 
определен как гражданско-правовой договор с 
комплексной правовой природой. Поскольку до-
говор, в том числе брачный договор, в первую 
очередь является категорией гражданского 
права, то в соответствии со статьей 8 СК 
Украины в случаях договорного регулирования 
семейных отношений должны применяться 
общие нормы статей 3, 6 ГК Украины о сво-
боде договора.
Автором указаны основания прекращения 

брачного договора: добровольное взаимное со-
гласие супругов на расторжение брачного дого-
вора; объективная невозможность исполнения 
брачного договора; нарушение интересов детей, 
а также нетрудоспособных совершеннолетних 
дочери, сына, имеющих существенное значение; 
уменьшение объема прав ребенка; уклонение 
или невыполнение условий договора одним из 
супругов; условия договора, ставящие одного из 
супругов в чрезвычайно невыгодное материаль-
ное положение; отсутствие в тексте договора 
условий о распределении рисков, связанных с из-
менением жизненных обстоятельств супруга-
ми; злоупотребление одним из супругов своими 
правами и сознательное внесение в текст до-
говора условия, неблагоприятного для одного из 
супругов, которое в будущем может повлечь та-
кие правовые последствия, как недействитель-
ность брачного договора и т.д.
Исследуются судебные способы защиты 

прав участников семейных отношений при на-
рушении условий брачного договора.
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Аргументируется достоверность вывода, 
что прекратить брачный договор возможно 
по добровольному взаимному согласию супру-
гов на расторжение брачного договора или по 
решению суда. Обосновывается необходимость 
законотворческих подходов к трансформации 
имущественных отношений между участника-
ми гражданских и семейных отношений, что 
требует расширения и конкретизации основа-
ний прекращения брачного договора.
Ключевые слова: основания прекращения, 

брачный договор, конструкция фраудаторно-
сти.

Постановка проблеми
Актуальність теми обумовлена роз-

витком диспозитивних способів цивіль-
но-правового регулювання сімейних 
відносин, тенденції розвитку майнових 
відносин в Україні, які за своїми змістов-
ними характеристиками мають відпові-
дати сучасним інтеграційним засадам до-
говірного права європейського та світо-
вого співтовариства. Договірний режим 
майна подружжя, одним з видів якого є 
шлюбний договір, є допоміжним регу-
лятором, який діє лише за бажанням по-
дружжя і щодо визначеного в ньому кола 
відносин. Допоміжний характер шлюб-
ного договору має місце і тоді, коли діє 
комбінований законно- договірний право-
вий режим. Слід зазначити, що за раніше 
чинним сімейним законодавством майнові 
відносини чоловіка та дружини регулюва-
лися тільки імперативними нормами, що 
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встановлювали спільну сумісну власність 
подружжя на майно, нажите під час шлю-
бу. Відповідно до статті 102 СК України 
на вимогу одного з подружжя шлюбний 
договір може бути розірваний за рішен-
ням суду з підстав, що мають істотне зна-
чення [1]. Розширення та конкретизація 
підстав припинення шлюбного договору 
потребує нових законотворчих підходів, 
cпрямованих на забезпечення ефективно-
го правового регулювання майнових від-
носин між подружжям.

Аналіз літератури
 Теоретичним та практичним аспек-

там правового захисту суб’єктивних 
цивільних та сімейних прав приділено 
багато уваги у науковій юридичній 
доктрині. Дослідженнями цих відносин 
займалися такі науковці, як В.В. Баранко-
ва, М.А. Біда, Т.В. Боднар, В.І Борисова, 
І.В. Венедіктова, О.О. Кот, В.А Кройтор, 
Н.С. Кузнєцова, В.В. Надьон, В.Л. Яроць-
кий та ін. Грунтовний науковий аналіз 
шлюбного договору як регулятора відно-
син подружжя здійснено в дисертаційних 
роботах: Явор О. А. «Функції шлюбно-
го контракту в сімейному праві України» 
(1996), О.О. Ульяненко «Шлюбний до-
говір у сімейному праві України» (2003), 
Г.О. Гаро «Шлюбний договір як інститут 
сімейного права України» (2012), Р.Б. Хо-
бор «Шлюбний договір як регулятор май-
нових відносин подружжя» (2016), К.А. Ка-
зарян «Шлюбний договір у міжнародному 
приватному праві» (2016). Разом з тим, 
наукових досліджень питань цивільно-
правового захисту прав подружжя та тре-
тіх осіб при припиненні шлюбного догово-
ру не проводилось.

Метою цієї статті є дослідження ци-
вільно-правових засобів захисту, що мо-
жуть використовуватись подружжям та ін-
шими особами у випадку порушення їхніх 
прав шлюбним договором.

Виклад матеріалу
 Особливої уваги на сьогодні потре-

бує інститут шлюбного договору, основне 
призначення якого полягає у необхідності 

врегулювання майнових відносин подруж-
жя, що виникають у період шлюбу, відпо-
відно до їх волі та з метою підвищення га-
рантованості своїх прав і врахування своїх 
особистих поглядів на взаємовідносини в 
сім’ ї. 

 Головні переваги шлюбного догово-
ру полягають у тому, що подружжя під 
час укладання договору вже визначилися: 
з долею всіх речей, набутих під час заре-
єстрованого шлюбу; долею дошлюбного 
рухомого та нерухомого майна; з майно-
вими правами та обов’язками у шлюбі або 
майновими правами та обов’язками, що 
можуть виникнути у майбутньому; з по-
рядком розподілу майна та боргів тощо. 
Подружжя має право визначати режим 
спільної часткової або спільної сумісної 
власності на всі або окремі види майна, на-
бутого в шлюбі, об’єкти особистої приват-
ної власності кожного з подружжя. Шлюб-
ний договір за своєю юридичною приро-
дою є цивільно-правовим договором, його 
укладення, зміна, розірвання та визнання 
недійсним регулюється загальними поло-
женнями про цивільно-правові договори. 
Такий висновок підтверджується і пози-
цією Верховного Суду з цього питання, 
так рішенням ВС України від 28 січня 
2015 року у справі № 6–230цс14 було вста-
новлено: «Оскільки договір, у тому числі 
шлюбний договір, передусім є категорією 
цивільного права, то відповідно до статті 8 
СК України у випадках договірного регу-
лювання сімейних відносин повинні засто-
совуватися загальні норми статей 3, 6 ЦК 
України щодо свободи договору, а також 
глав 52, 53 ЦК України щодо поняття та 
умов договору, його укладення, зміни і ро-
зірвання» [2].

 Відповідно до статті 102 СК України 
на вимогу одного з подружжя шлюбний 
договір може бути розірваний за рішенням 
суду з підстав, що мають істотне значення, 
зокрема в разі неможливості його вико-
нання [1].

 Підставами для припинення шлюбно-
го договору можуть бути:

- добровільна взаємна згода подруж-
жя на розірвання шлюбного договору;
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- об’єктивна неможливість виконан-
ня шлюбного договору;

- порушення інтересів дітей, а також 
непрацездатних повнолітніх дочки, сина, 
що мають істотне значення;

- зменшення обсягу прав дитини;
- ухилення або невиконання умов 

договору одним з подружжя;
- умови договору, що ставять одно-

го з подружжя у надзвичайно невигідне 
матеріальне становище;

- відсутність у тексті договору умов 
про розподіл ризиків, пов’язаних із зміною 
життєвих обставин подружжям;

- зловживання одним з подружжя 
своїми правами та свідоме внесення в текст 
договору умови, що є несприятливою для 
одного з подружжя, яка у майбутньому 
може спричиниюти такі правові наслідки, 
як недійсність шлюбного договору тощо.

 Припинити шлюбний договір можли-
во за добровільною взаємною згодою по-
дружжя на розірвання шлюбного догово-
ру або за рішенням суду. 

 Подружжя має право відмовитися 
від шлюбного договору. У такому разі, за 
вибором подружжя, права та обов’язки, 
встановлені шлюбним договором, припи-
няються з моменту його укладення або в 
день подання нотаріусу заяви про відмову 
від нього. Той з подружжя, хто вимагає у 
судовому порядку зміни умов шлюбного 
договору, пред’являє перетворювальний 
позов [4, c.62]. Для його задоволення, як 
слушно зазначає Антокольська М.В., необ-
хідно, щоб обставини настільки істотно 
змінилися, що виконання умов договору 
призвело б до заподіяння значної шко-
ди сторонам (стороні) і щоб ці обставини 
на момент укладення договору не можна 
було передбачити [5,c.163-164]. 

 Однією із основоположних засад ци-
вільного законодавства є добросовісність 
(пункт 6 частини першої статті 3 ЦК Укра-
їни) і дії учасників цивільних та сімейних 
правовідносин мають бути добросовісни-
ми. Тобто відповідати певному стандарту 
поведінки, що характеризується чесністю, 
відкритістю і повагою інтересів іншої сто-
рони договору або відповідного правовід-
ношення. Принцип добросовісності у ре-

гулюванні сімейних відносин міститься у 
ч. 9 ст. 7 СК України [1]. Норми сімейного 
законодавства встановлюють правила по-
ведінки учасників сімейних правовідносин 
у відповідності із принципом добросовіс-
ності. Так, Чубоха Н.Ф. вважає добросовіс-
ність морально-етичною категорією, яка є 
оціночною, поєднує об’єктивний (вимогу 
певної поведінки суб’єкта правовідносин, 
що передбачена правовою нормою) та 
суб’єктивний (пов’язаний з діями суб’єкта 
правовідносин, які мають відповідати кри-
теріям чесності, правдивості та поваги до 
прав інших осіб, безумовного виконан-
ня обов’язків та розумінням необхідності 
певної поведінки) елементи [6, с. 174]. На 
думку Діковської І.А., застосування прин-
ципу добросовісності можливе внаслідок 
створеної системи правил, які розроблені 
доктриною, судовою практикою і які спри-
яють «об’єктивації» добросовісності (ство-
ренню спеціальних обов’язків, заборон, 
що розкривають зміст добросовісності) [7, 
с. 273]. Красицька Л.В. вважає, що «добро-
совісною є така поведінка, яка передбачає 
усвідомлення особою своїх вчинків і зі-
ставлення їх з усталеними в суспільстві ви-
могами щодо корисної поведінки, яка не 
порушує права інших осіб та надає мож-
ливість задовольняти особисті потреби» [8, 
с. 72]. Менджул М.В. підсумовує й робить 
висновок: “Будучи моральною категорією, 
добросовісність встановлює правові вимо-
ги щодо поведінки учасників відносин і 
відображає усвідомленість ними відповід-
ності своєї поведінки таким вимогам” [ 9, 
c.82 ].

 Шлюбний договір не може використо-
вуватися одним з подружжя (недобросо-
вісний один з подружжя) для уникнення 
сплати боргу боржником або виконання 
судового рішення про стягнення боргу. 
Боржник (недобросовісний один з по-
дружжя), щодо якого ухвалене судове 
рішення про стягнення боргу та накладе-
но арешт на його майно, та його дружина, 
що підписали на цій стадії шлюбний до-
говір, діють, очевидно, недобросовісно та 
зловживають правами стосовно кредито-
ра, оскільки “новоспечений” шлюбний до-
говір порушує майнові інтереси кредитора 
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і спрямований на недопущення звернення 
стягнення на майно боржника (недобро-
совісного одного з подружжя).Тому зако-
нодавець не може залишати поза реакцією 
такі дії, які хоч і не порушують конкретних 
імперативних норм сімейного та цивільно-
го права, але є недобросовісними та при-
зводять до зловживання правом одним з 
подружжя. Договором, що вчиняється на 
шкоду кредиторам (фраудаторним догово-
ром), може бути як оплатний, так і безо-
платний договір. Застосування конструкції 
«фраудаторності» при оплатному договорі 
має певну специфіку, яка проявляється в 
обставинах, що дозволяють кваліфікувати 
оплатний договір як такий, що вчинений 
на шкоду кредитору.

 Судова практика щодо шлюбних дого-
ворів, спрямованих на уникнення майно-
вої відповідальності одного із подружжя, 
є неоднозначною. Так, у вересні 2018 року 
Приморський районний суд м. Одеси ви-
рішив справу № 522/23757/17, у якій, з ме-
тою ухилення від виконання рішення суду 
про стягнення з чоловіка боргу, подружжя 
уклало шлюбний договір, за яким набуте 
під час шлюбу майно передано у приватну 
власність дружини. До суду звернувся кре-
дитор, який звернув судове рішення про 
стягнення з чоловіка боргу до виконання 
та усвідомив неможливість задоволення 
своїх вимог. Суд задовольнив позовні ви-
моги в повному обсязі, визнав шлюбний 
договір частково недійсним (у частині 
умов про передачу майна дружині) [10]. 
Під час розгляду справи було встановле-
но, що укладений шлюбний договір не був 
спрямований на реальне настання право-
вих наслідків, зумовлених ним, внутрішня 
воля сторін не відповідала зовнішньому її 
прояву, правочин укладався умисно, з ме-
тою ухилення від виконання судового рі-
шення. ВСУ, переглядаючи рішення судів 
першої та апеляційної інстанцій у справі 
за позовом особи про визнання шлюбного 
договору недійсним (ухвала від 29.03.2017 
у справі № 447/66/15-ц), вказав, що, вихо-
дячи зі змісту ст. ст. 9, 103 СК України, ст. 
ст. 203, 215 ЦК України, підставою недій-
сності шлюбного договору є недодержання 
в момент вчинення стороною (сторонами) 

таких вимог: 1) зміст шлюбного договору 
не може суперечити законодавству Укра-
їни, а також моральним засадам суспіль-
ства; 2) волевиявлення кожного із подруж-
жя при укладенні шлюбного договору має 
бути вільним і відповідати його внутрішній 
волі; 3) шлюбний договір має бути спрямо-
ваний на реальне настання правових на-
слідків, що обумовлені ним [11].

 Велика Палата Верховного Суду 
у справі № 369/11268/16-ц підтримала 
практику Верховного Суда України щодо 
фіктивності правочинів, які укладаються з 
метою запобігання зверненню стягнення 
на майно. Відповідно до частини четвертої 
ст. 93, частини першої ст.103 СК України 
положення шлюбного договору, що став-
лять одного з подружжя у надзвичайно не-
вигідне матеріальне становище, порушують 
його права та інтереси, на вимогу такої 
сторони за рішенням суду можуть бути ви-
знані недійсними з підстав, установлених 
ЦК України. Також шлюбний договір не 
може обмежувати правоздатність або діє-
здатність подружжя, їх право на звернен-
ня до суду за захистом своїх прав.

 Якщо розглядати справи про визна-
ння шлюбного договору недійсним, необ-
хідно зазначити Постанову Пленуму Вер-
ховного Суду України від 21.12.2007 № 11 
«Про практику застосування судами за-
конодавства при розгляді справ про пра-
во на шлюб, розірвання шлюбу, визнання 
його недійсним та поділ спільного майна 
подружжя», у якій зазначені певні особли-
вості розгляду таких справ. Відповідно до 
п. 14 зазначено, що у справах позовного 
провадження одночасно з розглядом по-
зовної заяви про розірвання шлюбу може 
бути розглянуто й вимогу про визнання 
шлюбного договору недійсним повністю 
або частково з підстав, установлених ЦК, 
оскільки такі вимоги є взаємопов’язаними 
[12]. Цікавою є позиція Верховного Суду у 
складі колегії суддів другої судової палати 
Касаційного цивільного суду, який скасу-
вав постанову апеляційного суду та змінив 
рішення місцевого суду в мотивувальній 
частині, й навів таке правове обґрунту-
вання: “Приватно-правовий інструмента-
рій (зокрема, визнання договору дійсним 
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внаслідок відсутності його нотаріального 
посвідчення) не повинен використовува-
тися учасниками цивільного обороту для 
уникнення сплати боргу (коштів, збитків, 
шкоди) або виконання судового рішен-
ня про стягнення боргу (коштів, збитків, 
шкоди), що набрало законної сили” [13]. 
Вважаємо, що окремою підставою частко-
вої недійсності шлюбного договору може 
бути умова, що ставить у надзвичайно не-
вигідне матеріальне становище одного з 
подружжя, а порушення прав або неви-
конання обов’язків особистого немайново-
го характеру може передбачати майнову 
компенсацію та бути підставою для від-
шкодування моральної шкоди.

Висновки
 Кожне подружжя виробляє свою мо-

дель сімейного життя. Найпоширенішим 
мотивом для укладання шлюбного догово-
ру є бажання сторін врегулювати між со-
бою майнові правовідносини по-новому. 
Безперечна перевага шлюбного догово-
ру полягає в тому, що подружжя або осо-
би, які тільки збираються зареєструвати 
шлюб, можуть врегулювати їх інакше, ніж 
визначено законодавством. Враховуючи 
вищенаведене, сучасна трансформація 
майнових відносин між учасниками сімей-
них відносин вимагає розширення та кон-
кретизації підстав припинення шлюбного 
договору. Вказане потребує пошуку ефек-
тивних законотворчих підходів, які будуть 
забезпечувати ефективне правове регулю-
вання майнових відносин, здійснення та 
захисту прав подружжя як сторін шлюб-
ного договору, їхніх дітей, охорони та за-
хисту прав третіх осіб.
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SUMMARY 
The article analyzes the marriage contract 

and the grounds for its termination. A marriage 
contract is defi ned as a civil law contract with a 
complex legal nature. Since the contract, including 
the marriage contract, is primarily a category of 
civil law, in accordance with Article 8 of the IC of 
Ukraine, in cases of contractual regulation of fam-
ily relations, the general norms of Articles 3, 6 of 
the Civil Code of Ukraine on freedom of contract 
should be applied.

 The author indicates the grounds for termi-
nation of the marriage contract: voluntary mutual 
consent of the spouses to terminate the marriage 
contract; objective impossibility of performance of 
the marriage contract; violation of the interests of 
children, as well as disabled adult daughters, sons, 
which are of signifi cant importance; reduction of 
the rights of the child; evasion or failure to fulfi ll 
the terms of the contract by one of the spouses; terms 
of the contract that put one of the spouses in an 
extremely disadvantageous fi nancial position; the 
absence in the text of the contract of conditions on 
the distribution of risks associated with a change in 
life circumstances of the spouses; abuse by one of 
the spouses of their rights and the deliberate intro-
duction into the text of the contract of a condition 
unfavorable for one of the spouses, which in the 
future may entail such legal consequences as the 
invalidity of the marriage contract, etc.

 Judicial methods of protecting the rights of 
participants in family relations in case of violation 
of the terms of the marriage contract are being in-
vestigated.

 The reliability of the conclusion is argued that 
it is possible to terminate the marriage contract by 
voluntary mutual consent of the spouses to termi-
nate the marriage contract or by a court decision. 
The necessity of legislative approaches to the trans-
formation of property relations between partici-
pants in civil and family relations is substantiated, 
which requires the expansion and specifi cation of 
the grounds for terminating a marriage contract.

Key words: grounds for termination, marriage 
contract, fraudatory construction.

АНОТАЦІЯ 
У статті аналізуються питання шлюб-

ного договору та підстав його припинення. 
Шлюбний договір визначено як цивільно-пра-
вовий договір з комплексною правовою приро-
дою. Оскільки договір, у тому числі шлюбний 
договір, передусім є категорією цивільного пра-
ва, то відповідно до статті 8 СК України у 
випадках договірного регулювання сімейних 
відносин повинні застосовуватися загальні 
норми статей 3, 6 ЦК України щодо свободи 
договору. Автором зазначено підстави припи-
нення шлюбного договору: добровільна взаємна 
згода подружжя на розірвання шлюбного до-
говору; об’єктивна неможливість виконання 
шлюбного договору; порушення інтересів дітей, 
а також непрацездатних повнолітніх дочки, 
сина, що мають істотне значення; зменшен-
ня обсягу прав дитини; ухилення або невико-
нання умов договору одним з подружжя; умо-
ви договору, що ставлять одного з подружжя у 
надзвичайно невигідне матеріальне станови-
ще; відсутність у тексті договору умов про роз-
поділ ризиків, пов’язаних із зміною життєвих 
обставин подружжям; зловживання одним 
з подружжя своїми правами та свідоме вне-
сення в текст договору умови, що є несприят-
ливою для одного з подружжя, яка у майбут-
ньому може спричинити такі правові наслід-
ки, як недійсність шлюбного договору тощо. 
Автор досліджує судові способи захисту прав 
участників сімейних відносин при порушенні 
умов шлюбного договору. Аргументується до-
стовірність висновку про те, що припинити 
шлюбний договір можливо за добровільною 
взаємною згодою подружжя на розірвання 
шлюбного договору або за рішенням суду. До-
водиться необхідність законотворчих підходів 
щодо трансформації майнових відносин між 
учасниками цивільних та сімейних відносин, 
що вимагає розширення та конкретизації під-
став припинення шлюбного договору.

 Ключові слова: підстави припинення, 
шлюбний договір, конструкція фраудаторнос-
ті.
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ÏÅÐÅÄÀ×À ÇÅÌÅËÜÍÈÕ Ä²ËßÍÎÊ
ÄËß ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ÒÀ ÃÀÐÀÆÍÎÃÎ ÁÓÄ²ÂÍÈÖÒÂÀ

Статья посвящена передаче земельных 
участков для жилого и гаражного строитель-
ства. В работе проведен комплексный анализ 
вопроса передачи земельных участков жилым 
и гаражным кооперативам и определим про-
блемные аспекты внутри правореализационной 
практики современной Украины.
Реализация права на жилищное и гаражное 

строительство в Украине осуществляется пу-
тем индивидуального использования такого пра-
ва и путем объединения граждан в кооператив-
ные организации. Потенциал кооперативного 
сотрудничества очень мощный, а нынешний 
этап государственно-правовой жизни характе-
ризуется ростом положительной роли институ-
тов гражданского общества. На основе анализа 
зарубежной доктрины (Италии, Латинской 
Америки, Китая) доказана эффективность ко-
оперативной формы реализации права человека 
на жилье.
Утверждено, что принцип верховенства пра-

ва и человекоцентризма требует существенного 
переосмысления политики в правовой сфере. Не 
исключением здесь земельное и градостроитель-
ное право. Передача земли должна производить-
ся путем учета ценностных парадигм для чело-
века и территориального общества.
Выделены и проанализированы три фор-

мы передачи земельного участка жилищным 
кооперативам: в собственность, аренду и приоб-
ретение по гражданско-правовым соглашениям. 
Указано на особенности – приобретение прав на 
земельные участки кооперативами осуществля-
ется именно как юридическими лицами, а не 
отдельно физического лица, являющегося члена-
ми такого кооператива.

 ÁÅÐÅÆÍÈÖÜÊÀ Ãàëèíà ²âàí³âíà - êàíäèäàò åêîíîì³÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè ïðàâà ôàêóëüòåòó óïðàâë³ííÿ, åêîíîì³êè òà ïðàâà Ëüâ³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ

ÓÄÊ  349.4:332
DOI 10.32782/NP.2022.1.23

Определены следующие проблемы в сфере 
передачи земельных участков для жилищного 
и гаражного строительства: коллизии норм и 
Земельного кодекса Украины в контексте безвоз-
мездного выделения земли (в части третьей ст. 
116 Земельного кодекса Украины законодатели 
прописали возможность бесплатной передачи 
земельных участков исключительно в собствен-
ность гражданам и не урегулировали механизм 
безвозмездной передачи юридическим лицам, 
которыми являются, в частности, жилищно-
строительные и обслуживающие кооперативы, 
как это указано в ст. 41 настоящего Кодекса); 
нормы права не отвечают современным усло-
виям развития социальной реальности и сфор-
мированы на старой идеологической основе (Жи-
лищный кодекс УССР от 1983 года); судебная 
практика имеет разногласия казуального разре-
шения споров.
Ключевые слова: земельный участок, градо-

строительство, жилые и гаражные кооперати-
вы, кооперация, право на жилье.

Постановка проблеми
Право на житло є основним правом люди-

ни. Воно визнано на конституційному та на за-
конодавчому рівні, передбаченого статтею 47 
Конституції України та статтею 31 Житлового 
кодексу. Однак правових декларативних норм 
не є достатньо. Нині реалізація цього права є 
значно утрудненою, враховуючи соціально-
побутові проблеми, загрози пандемічного ха-
рактеру, економічну кризу та суттєву кількість 
громадян, що потребують соціального захис-
ту. Останнім часом законотворець звернувся 
до цієї проблеми та прийняв Постанову Вер-
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ховної Ради України «Про невідкладні заходи 
щодо забезпечення реалізації права громадян 
на житло» [1]. П. 5 вказаної Постанови визна-
чає потребу у розробці та поданні на розгляд 
Верховної Ради України Міністерством роз-
витку громад та територій України спільно з 
Міністерством соціальної політики України, 
Міністерством у справах ветеранів України, 
Міністерством цифрової трансформації Укра-
їни, Міністерство м фінансів України законо-
проєктів для забезпечення реалізації права 
громадян на житло. Отож на державному 
рівні розуміють, що сьогодні є затребуваною 
оновлена правова політика у світлі реалізації 
права людини на житло. 
Звернемось до практики. Питання виді-

лення земельних ділянок під будівництво є 
доволі актуальним, так аналіз рішень Львів-
ської міської Ради дав можливість визначити, 
що тільки протягом січня 2022 року цей орган 
місцевого самоврядування затвердив вісім міс-
тобудівних умов та обмежень для проєктуван-
ня об’єкта будівництва на нове будівництво [2]. 
Отож задекларована проблема має вагоме зна-
чення як у межах земельного, містобудівного, 
так і житлового права. 

Стан дослідження
Науково-теоретичне підґрунтя для до-

сліджень, пов’язаних із землею як об’єктом 
земельних відносин, заклали, зокрема, такі 
дослідники, як В. І. Андрейцев, Г.І. Грещук, 
Н. І. Титова, М. В. Шульга, Ю. О. Вовк, І. І. Ка-
ракаш, В.В. Носік, О.М. Коротун, О. Г. Бондар, 
Т.Є. Харитонова, Г. В. Чубуков та ін. Незва-
жаючи на сучасні дослідження, окремі аспек-
ти земельних відносин залишаються науково 
дослідженими та нормативно врегульованими 
неналежним чином. Серед таких нагальних 
проблем, які існують сьогодні в українському 
суспільстві, є питання передачі земельних ді-
лянок для житлового та гаражного будівни-
цтва. 

Тому ціллю цього наукового дослідження 
є комплексний аналіз питання передачі зе-
мельних ділянок житловим та гаражним коо-
перативам та визначимо проблемні аспекти в 
межах правореалізаційної практики сучасної 
України. 

Виклад основних положень
Право на реалізацію своїх житлових чи 

інших соціально-побутових інтересів реалізу-
ються громадянами особисто та через коопе-
ративні організації. У межах цієї статті с кон-
центруємо свою увагу на останньому. 
Стаття 2 Закону України «Про коопера-

цію» визначає, що кооператив – це «юридична 
особа, утворена фізичними та/або юридични-
ми особами, які добровільно об’єдналися на 
основі членства для ведення спільної госпо-
дарської та іншої діяльності з метою задово-
лення своїх економічних, соціальних та інших 
потреб на засадах самоврядування» [3]. Пра-
вовий статус житлово-будівельних кооперати-
вів визначається статтями 133–149 Житлового 
кодексу УРСР [4]. Норми вказують, що грома-
дяни, які потребують поліпшення житлових 
умов, у праві вступити до житлово-будівель-
ного кооперативу і одержати в ньому кварти-
ру. На облік охочих вступити до житлово-бу-
дівельного кооперативу б еруться громадяни, 
які постійно проживають у цьому населеному 
пункті і потребують поліпшення житлових 
умов. Громадяни, які перебувають на обліку 
охочих вступити до житлово-будівельного ко-
оперативу, приймаються до членів організо-
вуваного кооперативу в порядку черговості. 
Такі кооперативи не мають на меті отриман-
ня прибутку, продаж побудованих квартир 
стороннім особам не передбачається. Більше 
того, відповідно до п. 3 Примірного статуту 
ЖБК кількість громадян, які вступають до ко-
оперативу під час його організації, має відпо-
відати кількості квартир у житловому будинку 
(будинках) кооперативу, запланованому до бу-
дівництва, але не може бути менше ніж 5 осіб.

 Потенціал кооперативної співпраці є дуже 
потужним, а нинішній етап державно-право-
вого життя характеризується «зростанням 
позитивної ролі інститутів громадянського 
суспільства» [5]. На суттєву роль кооперації 
для держави вказують іноземні дослідники, 
зокрема у Латинській Америці «перерозподіл 
земель розглядається як механізм вирішен-
ня соціально-економічної напруженості»[6], в 
Китаї кооперацію визнають «рушійною силою 
економічного руху» [7], а в Італії «суттєвим 
внеском у розвиток внутрішніх місцевих тери-
торій та доглядом за землею» [8]. В Україні ко-
оперативний рух також має давню історію та 
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зарекомендував себе як надійний фактор від-
стоювання побутових та соціальних інтересів 
окремих груп суспільства. 
Принцип верховенства права та людино-

центризму вимагає суттєвого переосмислен-
ня політики у правовій сфері. Не винятком 
тут є земельне та містобудівне право. Пере-
дача землі повинна відбуватися шляхом вра-
хування ціннісних парадигм для людини та 
територіальної громади. В останні роки кон-
цепція спільного створення цінностей набу-
ває певної популярності в літературі з управ-
ління будівництвом (наприклад, Mills and 
Razmdoost [9]). Також дослідження аналізують 
процеси спільного створення цінності між клі-
єнтами та постачальниками, а також з кінце-
вими користувачами (Fuentes [10]) на етапах 
проектування та виробництва будівних про-
єктів. Вимоги клієнта формують ціннісну про-
позицію для проєкту стосовно вартості, часу 
та якості. Однак під час передньої частини 
проєктів житлового будівництва управління 
проєктом та визначення цінних пропозицій 
залежить не лише від замовників будівництва 
(забудовників житла), але й залучають інших 
учасників. Одним із прикладів є органи міс-
цевої влади та місцевого самоврядування. Пе-
редаючи земельні ділянки під житлове чи га-
ражне будівництво, слід  врахувати поєднання 
інтересів членів кооперативу та всієї терито-
ріальної громади. Важливим аспектом є запо-
бігання порушення цілей, що стосуються про-
сування сталого розвитку суспільства. В націо-
нальній доктрині права питання землеустрою 
як фактора сталого розвитку також приділено 
увагу науковців, зокрема, активно аналізує цю 
проблематику доктор Г.І. Грещух [11].
Як вказує шведська дослідниця Меліса 

Кандел, «муніципалітет та забудовників житла 
можна розглядати як двох суб’єктів, які оби-
два безпосередньо беруть участь у формуванні 
цінних пропозицій на початку  проєктів жит-
лового будівництва на муніципальній землі» 
[12]. Більше того, європейські органи місце-
вої влади тенденціям сталого розвитку нада-
ють суттєву прерогативу. «Щоб стимулювати 
сталий розвиток та інновації в цих районах 
та розробити майбутню політику, муніципа-
літети використовують угоди про виділення 
земельних ділянок для встановлення специ-
фічних для проєктів вимог щодо стійкості 

проєктів житлового будівництва, які виходять 
за рамки чинних національних правових буді-
вельних норм» [13]. 
У національній практиці вищезазначений 

підхід є неприпустимим та вважається неза-
конним. В Україні передача земельної ділян-
ки відбувається відповідно до законодавчих 
норм. Зокрема, ст. 22 Закону «Про коопера-
цію» вказує, що «земля кооперативу склада-
ється із земельних ділянок, наданих йому в 
оренду або придбаних ним у власність»; ст. 41 
Земельного Кодексу України містить норму, 
що «житлово-будівельним (житловим) та га-
ражно-будівельним кооперативам за рішен-
ням органів виконавчої влади або органів 
місцевого самоврядування земельні ділянки 
для житлового і гаражного будівництва пере-
даються безоплатно у власність або надаються 
в оренду у розмірі, який встановлюється від-
повідно до затвердженої містобудівної доку-
ментації» [14]. Вона репрезентується у вигляді 
затверджених текстових і графічних матеріа-
лів, якими регулюється планування, забудова 
та інше використання територій. 
Звернемо увагу, що проблемою, котра 

гостро існує нині є колізія законодавства. У 
частині третій ст. 116 Земельного кодексу 
України законодавці прописали можливість 
безоплатної передачі земельних ділянок тіль-
ки у власність громадянам і не врегулювали 
механізм безоплатної передачі юридичним 
особам, якими є, зокрема, житлово-будівель-
ні та обслуговуючі кооперативи. Натомість у 
ст. 134 Земельного кодексу України йдеться 
про обов’язковість продажу земельних діля-
нок державної та комунальної власності або 
прав на них на конкурентних засадах (земель-
них торгах), крім окремих випадків, визна-
чених частинами другою та третьою ст. 134. 
Перелік особливих випадків передачі земель-
них ділянок без проведення земельних торгів 
не передбачає передачі житлово-будівельним 
та обслуговуючим кооперативам і суперечить 
ст. 41 Земельного кодексу [15, c.8]. 
Гаражні та житлові кооперативи мають 

свої особливості при передачі земельної ді-
лянки. Набуття прав на земельні ділянки ко-
оперативами здійснюється саме як юридич-
ними особами, а не окремо фізичної особи, 
що є членами такого кооперативу. Тому такі 
кооперативи є суб’єктами права на земельну 
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ділянку лише після їх реєстрації як юридич-
них осіб. Державна реєстрація кооперативу 
здійснюється у порядку, передбаченому для 
державної реєстрації суб’єктів підприємниць-
кої діяльності і проводиться у відповідності 
до вимог Закону України «Про державну реє-
страцію юридичних осіб та фізичних осіб-під-
приємців». Для перевірки реєстрації вико-
ристовують Єдиний державний реєстр юри-
дичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань та відповідно до ст.11 
вищевказаного Закону відомості, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і 
загальнодоступними. 
Алгоритм дій наступний: 1) державна реє-

страція як юридичної особи; 2) загальні збори 
кооперативу та рішення про звернення до ор-
ганів влади із заявою щодо отримання у влас-
ність землі; 3) звернення до органів місцевого 
самоврядування про безоплатну передачу у 
власність чи користування земель загального 
користування, які знаходяться на території 
цього кооперативу; 4) рішення відповідного 
органу публічної влади. 
З приводу останнього звернемося до судо-

вої практики. Верховний суд у Постанові від 
17 червня 2014 року акцентував, що, даючи 
дозвіл на розробку проєкту відведення зе-
мельної ділянки у власність житлово-будівель-
ного кооперативу, відповідна рада має врахо-
вувати мету створення такого кооперативу, 
порядок його організації та діяльності відпо-
відно до вимог Житлового Кодексу України 
та Примірного статуту [16]. Також роз’яснено 
ще одну правову позицію: судові палати в ад-
міністративних, господарських та цивільних 
справах Верховного Суду України на підставі 
аналізу пункту 12 Перехідних положень, стат-
ті 41 ЗК, статей 133, 135, 137 ЖК, Примірного 
статуту затвердженого постановою Ради Міні-
стрів Української РСР від 22 серпня 1991 року-
№ 163 дійшли висновку, що сільські, селищні 
та міські ради мають право розпоряджатися 
землями комунальної власності територіаль-
них громад тільки в межах населеного пункту.
Окрім передачі у власність, можливий ін-

ший спосіб користування земельною ділянкою 
кооперативами – оренда. Оренда землі - це за-
сноване на договорі строкове платне володін-
ня і користування земельною ділянкою, необ-
хідною орендареві для проведення підприєм-

ницької та інших видів діяльності. Орендаря-
ми земельних ділянок є юридичні або фізичні 
особи, яким на підставі договору оренди на-
лежить право володіння і користування зе-
мельною ділянкою. Необхідним юридичним 
документом у цьому разі є договір оренди, що 
зареєстрований у законному порядку. 
Відповідно до положень частин першої 

статті 93 Земельного Кодексу України, право 
оренди земельної ділянки - це засноване на 
договорі строкове платне володіння і користу-
вання земельною ділянкою, необхідною орен-
дареві для провадження підприємницької та 
іншої діяльності. Передача в оренду земельних 
ділянок, що перебувають у державній або ко-
мунальній власності, здійснюється на підставі: 
рішення відповідного органу виконавчої влади 
або органу місцевого самоврядування; дого-
вору купівлі-продажу права оренди земельної 
ділянки, тобто за результатами проведення 
земельних торгів. Об’єктом правовідносин із 
земельних торгів є право оренди землі (якщо 
воно включене до лоту). Це означає, що осо-
ба, яка придбала лот, набуває права оренди 
земельної ділянки. Однак, право оренди надає 
можливість користуватися об’єктом оренди, 
тоді як покупець лоту такого права ще не має. 
Переможець торгів здобуває право на укла-
дення правочину, за результатами проведення 
аукціону з переможцем укладається договір 
оренди, на підставі якого таке право й виникає.
Третьою формою передачі земельних діля-

нок може стати їх придбання кооперативами 
за цивільно-правовими угодами. Кооператив 
має право придбати земельну ділянку у влас-
ність у іншого громадянина чи юридичної осо-
би. Цивільний кодекс України вказує широ-
кий перелік таких угод ( купівля-продаж, міна, 
дарування, успадкування, довічне утримання, 
інші). Відповідно до ст. 132 Земельного кодек-
су України угоди про перехід права власності 
на земельні ділянки укладаються в письмовій 
формі та нотаріально посвідчуються. Вони по-
винні містити: а) назву сторін (прізвище, ім’я 
та по батькові громадянина, назва юридичної 
особи); б) вид угоди; в) предмет угоди (земель-
на ділянка з визначенням місця розташування, 
площі, цільового призначення, складу угідь, 
правового режиму тощо); г) документ, що під-
тверджує право власності на земельну ділянку; 
ґ) відомості про відсутність заборон на відчу-
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ження земельної ділянки; д) відомості про від-
сутність або наявність обмежень щодо вико-
ристання земельної ділянки за цільовим при-
значенням (застава, оренда, сервітути тощо); 
е) договірну ціну; є) права та обов’язки сторін; 
ж) кадастровий номер земельної ділянки;-
з) момент переходу права власності на земель-
ну ділянку. Цивільно-правові угоди про пере-
хід права власності на земельні ділянки вважа-
ються укладеними з дня їх нотаріального по-
свідчення. Однак право власності на земельну 
ділянку виникає в особи, яка набуває земельну 
ділянку у власність на підставі цивільно-право-
вої угоди, лише після державної реєстрації цих 
прав (стаття 125 ЗК України).

Висновок 
Реалізація права на житлове та гаражне 

будівництво в Україні відбувається шляхом ін-
дивідуального використання такого права та 
шляхом об’єднання громадян у кооперативні 
організації. На основі аналізу зарубіжної док-
трини доведено ефективність останньої форми 
реалізації права людини на житло. 
Виокремлено та проаналізовано три фор-

ми передачі земельної ділянки житловим ко-
оперативам: у власність, оренду і набуття за 
цивільно-правовими угодами. Вказано на осо-
бливості - набуття прав на земельні ділянки 
кооперативами здійснюється саме як юридич-
ними особами, а не окремо фізичної особи, що 
є членами такого кооперативу.
Визначено наступні проблеми у сфері пе-

редачі земельних ділянок для житлового та га-
ражного будівництва: колізії норм Земельного 
кодексу України в контексті безоплатного ви-
ділення землі; норми права не відповідають 
сучасним умовам розвитку соціальної реаль-
ності та сформовані на старому ідеологічному 
підґрунті; судова практика має розбіжності ка-
зуального вирішення спорів. 
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено питанню передачі зе-

мельних ділянок для житлового та гаражного 
будівництва. У роботі проведено комплексний 
аналіз питання передачі земельних ділянок 
житловим та гаражним кооперативам та ви-
значимо проблемні аспекти в межах правореа-
лізаційної практики сучасної України. 
Реалізація права на житлове та гаражне 

будівництво в Україні відбувається шляхом 
індивідуального використання такого права 
та шляхом об’єднання громадян у коопера-
тивні організації. Потенціал кооперативної 
співпраці є дуже потужним, а нинішній етап 
державно-правового життя характеризуєть-
ся зростанням позитивної ролі інститутів 
громадянського суспільства. На основі аналі-
зу зарубіжної доктрини (Італії, Латинської 
Америки, Китаю) доведено ефективність коо-
перативної форми реалізації права людини на 
житло.
Умотивовано, що принцип верховенства 

права та людиноцентризму вимагає суттєво-
го переосмислення політики у правовій сфері. 
Не винятком тут є земельне та містобудівне 
право. Передача землі повинна відбуватися 
шляхом врахування ціннісних парадигм для 
людини та територіальної громади.
Виокремлено та проаналізовано три фор-

ми передачі земельної ділянки житловим ко-
оперативам: у власність, оренду і набуття за 
цивільно-правовими угодами. Вказано на осо-
бливості - набуття прав на земельні ділянки 
кооперативами здійснюється саме як юри-
дичними особами, а не окремо фізичної особи, 
що є членами такого кооперативу.
Визначено наступні проблеми у сфері пере-

дачі земельних ділянок для житлового та га-
ражного будівництва: колізії норм та Земель-
ного кодексу України в контексті безоплатного 
виділення землі (у частині третій ст. 116 Зе-
мельного кодексу України законодавці прописа-
ли можливість безоплатної передачі земель-
них ділянок тільки у власність громадянам і 
не врегулювали механізм безоплатної передачі 
юридичним особам, якими є, зокрема, житло-
во-будівельні та обслуговуючі кооперативи, як 
це вказано у ст 41 цього Кодексу); норми права 
не відповідають сучасним умовам розвитку со-
ціальної реальності та сформовані на старо-
му ідеологічному підґрунті (Житловий кодекс 
УРСР від 1983 року); судова практика має роз-
біжності казуального вирішення спорів. 
Ключові слова: земельна ділянка, місто-

будування, житлові та гаражні кооперативи, 
кооперація, право на житло. 

SUMMARY 
The article is devoted to the transfer of land 

for housing and garage construction. The paper 
analyzes the issue of transferring land plots to 
housing and garage cooperatives and identifi es 
problematic aspects within the law enforcement 
practice of modern Ukraine.

The right to housing and garage construction 
in Ukraine is realized through the individual use 
of this right and by uniting citizens in coopera-
tive organizations. The potential for cooperative 
cooperation is very strong, and the current stage 
of state and legal life is characterized by the grow-
ing positive role of civil society institutions. Based 
on the analysis of foreign doctrine (Italy, Latin 
America, China) the effectiveness of the cooper-
ative form of realization of the human right to 
housing is proved.

It is motivated that the principle of the rule 
of law and human-centeredness requires a signifi -
cant rethinking of policy in the legal sphere. Land 
and urban planning law is no exception. Land 
transfer should take into account value para-
digms for the individual and the local community.

Three forms of land transfer to housing co-
operatives have been identifi ed and analyzed: 
ownership, lease and acquisition under civil law 
agreements. The peculiarities are pointed out - the 
acquisition of rights to land by cooperatives is car-
ried out as legal entities, and not separately by in-
dividuals who are members of such a cooperative.

The following problems in the fi eld of trans-
fer of land for housing and garage construction: 
confl icts of norms and the Land Code of Ukraine 
in the context of free land allocation (in the third 
part of Article 116 of the Land Code of Ukraine 
legislators prescribed the possibility of free transfer 
of land exclusively to citizens and did not regulate 
the mechanism gratuitous transfer to legal enti-
ties, which are, in particular, housing construc-
tion and service cooperatives, as specifi ed in Ar-
ticle 41 of this Code); norms of law do not cor-
respond to modern conditions of development of 
social reality and are formed on the old ideological 
basis (the Housing code of the USSR from 1983); 
case law has differences in the casual resolution 
of disputes.

Key words: land plot, urban planning, hous-
ing and garage cooperatives, cooperative, right to 
housing.
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THE STATUS OF WOMEN 
IN EUROPEAN LAW 

Interdiction: gender equality is central to the pro-
tection of human rights, the functioning of democracy, 
respect for the rule of law, and economic growth and 
competitiveness. The Council of Europe’s work in the 
fi elds of human rights and gender equality has resulted 
in comprehensive legal standards and policy guidance 
aimed at achieving the advancement and empower-
ment of women and the effective realisation of gender 
equality in Council of Europe member states and be-
yond. Gender equality is central to the Council of Eu-
rope’s missions: safeguarding human rights, uphold-
ing democracy and preserving the rule of law.

 Summary of the Main research results : Women 
and girls are key agents of development and change. 
Achieving gender equality and empowering women 
and girls is vital to building fair, inclusive, prosperous 
and peaceful societies everywhere. Gender equality is 
one of the European Union’s core values. All people, 
in all their diversity, should be free to live their chosen 
life, thrive socially and economically, participate and 
take a lead as equals.

 Conclusion:
 Equality between women and men is a funda-

mental value of the European Union, dating back to 
the 1957 Treaty of Rome, which established the prin-
ciple of equal pay for equal work. Since then, the EU 
has continued to tackle gender-based discrimination 
and today Europe is one of the safest and fairest places 
for women in the world. The EU aims to give women 
the same opportunities as men in the workplace, such 
as equal pay, and to help both men and women to strike 
a better balance between work and other areas of life. 
Another major priority is to stop violence against wom-
en and girls and to promote gender equality in the EU 
and across the world. The EU also promotes equality 
between men and women in decision-making positions. 
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This article examines the improved situation of women 
in the EU.
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Presenting the issue: the legal status of women 
in Europe has undoubtedly improved during 
recent decades, effective equality between wom-
en and men is far from being a reality. Gender 
gaps and structural barriers persist in many ar-
eas, constraining women’s opportunities to ben-
efi t from their fundamental rights.

Gender equality and the fi ght to counter 
all types of discrimination against women lies 
at the core of the European Union’s treaties: it 
is included in articles 2 and 3 of the Treaty on 
European Union (principle of the equality be-
tween men and women), in articles 8 and 19 of 
the Treaty on the Functioning of the European 
Union, which stipulates that the Union - in all 
of its actions, ensures the respect of equality be-
tween men and women, the European Council 
and Parliament - as part of its ordinary legislative 
procedure can take steps in this sense, as well 
as in article 23 of the Charter of Fundamental 
Rights, notably in terms of wages and work [1].

Since the 1980s the Council of Europe has 
been playing a key role in developing authori-
tative policy guidance and legal instruments to 
promote gender equality, two Council of Europe 
conventions are particularly important for wom-
en’s rights and gender equality: the Convention 
on Action against Traffi cking in Human Beings 
(2005) and the Convention on Preventing and 
Combating Violence against Women and Do-
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mestic Violence (2011) (Istanbul Convention). 
The Council of Europe has also been involved 
in developing instruments and concepts such as 
parity democracy and gender mainstreaming. 
The Gender Equality Commission (GEC) was 
established to help ensure gender mainstream-
ing in all Council of Europe policies and bridge 
the gap between commitments made at interna-
tional level and the reality faced by women in 
Europe [2, p 5].

Background: The European Convention on 
Human Rights (1950) is the main European 
Convention on Human Rights, which guaran-
tees civil and political human rights and reaf-
fi rms the principle of non-discrimination (Ar-
ticles 1 and 14).

The European Social Charter (1961 and re-
vised in 1966), which guarantees the rights to 
housing, health, education, employment, legal 
and social protection, and the movement of per-
sons without discrimination. It also promotes 
equality between men and women in terms of 
education, work and family life, and positive ac-
tion to ensure equal opportunities and the right 
to equal pay.

The Council of Europe Convention on Ac-
tion against Traffi cking in Human Beings (2005) 
aims to prevent and combat traffi cking in wom-
en, men and children for the purpose of sexual 
exploitation, work or other forms of exploita-
tion, as well as to protect victims and prosecute 
them.

The Council of Europe Convention on the 
Protection of Children against Sexual Exploita-
tion and Sexual Harassment (Lanzarote Con-
vention, 2007) is the fi rst treaty to criminalize all 
forms of sexual offenses against children. The 
Convention specifi cally criminalizes participa-
tion in child sexual activity, child prostitution, 
child pornography, inviting children for sexual 
purposes (“makeup”) and “sex tourism”. The 
convention stipulates that individuals can be 
prosecuted for certain offenses, even when the 
offense was committed abroad.Preventive mea-
sures under the Convention include screening, 
recruiting and training those in contact [3,P 2,3].

The Council of Europe Convention on pre-
venting and combating violence against women 
and domestic violence (Istanbul Convention, 
2011), which came into force in 2014, is the fi rst 
legally binding international instrument on pre-

venting and combating violence against women 
and girls at international level. It establishes a 
comprehensive framework of legal and policy 
measures for preventing such violence, support-
ing victims and punishing perpetrators [4,P 5].

In 2010 the EU adopted its fi rst Action Plan 
on Gender Equality and Women Empowerment 
in Development (2010-2015). It aimed to ensure 
a stronger leading role of the EU in promoting 
gender equality and women’s empowerment in 
development, as well as ensuring adequate hu-
man and fi nancial resources.

In addition to the EU Gender Equality Strat-
egy 2020-2025, the Gender Action Plan III 2021-
2025 sets out the EU’s political and operational 
roadmap to a gender-equitable world and aims to 
address the structural causes of gender inequal-
ity by adopting a transformational and rights-
based approach. And addressing gender inter-
section with other forms of discrimination, and 
the program focuses on fi ve pillars: prioritizing 
gender equality and empowerment of women 
and girls in EU external action, working with 
EU member states as a multilateral team at re-
gional level. Strengthen partnerships with stake-
holders, CSOs, women’s organizations, accelerate 
progress by focusing on key areas of partnership, 
including ending gender-based violence, sexual 
and reproductive health and rights, economic 
and social rights and empowerment, participa-
tion and Equal leadership, women, peace and 
security, green and digital developments and 
leadership Following the EU Gender Equality 
Strategy 2020-2025, the EU Gender Action Plan 
3 seeks to increase its contribution to the Sustain-
able Development Goal 5 (Gender Equality) in all 
areas of domestic and foreign policy [5].

In 2017, the European Union launched an 
action plan to reduce the gender gap. The plan 
addresses issues such as stereotypes and work-
life balance, and calls on governments, employ-
ers and trade unions to ensure that women’s 
wages are determined fairly. Gender equality 
is at the heart of the European pillar of social 
rights, which aims to equalize behavior and op-
portunities between women and men in all ar-
eas, including labor market participation, em-
ployment conditions and career advancement. 
It is also important for both men and women to 
balance work, income and time for themselves 
and their families. The European Commission’s 
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work-life balance plan is based on the principle 
of equal treatment and reinforces new rights - 
or existing rights - at EU level to help balance 
the division of care responsibilities between 
men and women and thus Supports women’s 
employment and includes a set of measures to 
support member states in supporting pregnant 
workers, as well as those taking leave from fam-
ily leave, improving care services and address-
ing economic barriers for second-timers.

Health issues for men and women can be 
different. The aim of the EU’s third health pro-
gram is to ensure that people, regardless of gen-
der, have an equal chance of good health and 
quality health care.

The European Union also launched the Eu-
ropean Women in Digital Network in 2018 to 
strengthen women’s participation in the digital 
sector so that girls and women in the digital sec-
tor can collaborate with ideas and experiences 
in this fi eld.

The EU is also committed to bridging the 
gender gap in research and innovation (Hori-
zon 2020). Each year, the EU Prize for Innova-
tive Women recognizes women who are not only 
excellent researchers and innovators, but also 
successful entrepreneurs. The EU is also taking 
steps to improve women’s employment in other 
sectors, such as transport [6].

The EU adopted its new strategic approach 
to women, peace and security in December 
2018. As a result, progress is being made on the 
EU’s objectives of

stopping violence against women and girls, 
improving their socioeconomic rights. 

increasing their participation in decision-
making processes at all levels.

Gender analysis is becoming an important 
tool of the EU’s external policies. Almost all EU 
Delegations have carried out a detailed gender 
analysis.

The EU and UN established an EU-UN col-
laborative platform on Women, Peace and Secu-
rity in September 2018. The priorities include:

- make leadership accountable through 
improved data and gender analysis;

- ensure women’s participation in peace 
processes, the implementation of peace agree-
ments and related decision-making;

- protect women’s human rights defend-
ers and women’s organizations.

ensure women’s participation in economic 
decision-making in post confl ict situations;

- increase the number of women in uni-
formed services in peacekeeping missions and 
national security services;

- fi nance the women, peace and security 
agenda and invest in women peace builders [7].

Health is the foundation for sustainable de-
velopment. The EU supports partner countries 
in pursuing a “health in all policies” approach 
to sustainable quality improvement, coverage 
and cost-effectiveness of healthcare and health 
system upgrades. Half of the EU’s health aid 
(between 2014 and 2020) goes to global projects 
such as the Global Fund to Fight AIDS, Tuber-
culosis and Malaria. Global Alliance for Vaccine 
and Immunization, Vaccine Alliance; WHO 
Public Health Coverage Partnership; And the 
United Nations Population Fund.

Gender equality and empowerment of 
women and girls are core values of the EU and 
its international development policy. The EU 
gender action plan addresses three main prior-
ity areas: ensuring girls’ and women’s physical 
and psychological integrity; promoting women’s 
and girls’ socio-economic and cultural rights; 
and strengthening girls’ and women’s voice and 
participation in decision-making. 2019 saw con-
tinuing implementation of the Spotlight Initia-
tive21, a transformative EU–UN partnership to 
eliminate all forms of violence against women 
and girls worldwide. The ‘Safe and Fair’ pro-
grammer is improving the working conditions 
of female migrants moving from 11 Association 
of South-East Asian Nations (ASEAN) countries 
to Gulf countries. The EU also launched a pro-
grammer to further strengthen regional and in-
ternational networks of national human rights 
institutions and a call for projects on the pro-
tection of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans, and/or 
Intersex human rights defenders. Actions were 
also undertaken to address growing challenges 
related to freedom of expression and media 
freedom [8,P 20,21].

The COVID-19 pandemic has amplifi ed 
current gender-based violence against women, 
confi rming long-standing research fi ndings that 
the risk of domestic violence tends to increase 
in times of crisis and home turned out not to 
be safe for everyone, and lockdown measures 
played a demonstrable role in the signifi cant 
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increase in reports of domestic violence. The 
Commission adopted its Gender Equality Strat-
egy 2020-2025.

As one of the fi rst achievements of the strat-
egy, the Commission proposed binding trans-
parency measures in March 2021. Proposed 
guidelines to strengthen the application of the 
principle of equal pay for equal work or work of 
equal value between men and women through 
pay. Transparency and Enforcement Mecha-
nisms In March 2021, the Program Commis-
sion adopted an action plan to implement the 
European Pillar of Social Rights, which focuses 
on gender equality and sets ambitious goals for 
women’s participation in the labor market and 
the provision of childhood education and care , 
Among other things. Adequate minimum wage 
goals can also help reduce the gender pay gap, 
as women earn more than men [4,P 3].

Conclusion 
Women have been historically discriminated 

in society. Based on assumptions about the “nat-
ural” gender roles in society, women have been 
denied important rights from the suffrage, the 
right to sign contracts or perform work outside 
the home to custody rights. Over the last century, 
important developments have taken place. The 
conceptualization of women’s rights as human 
rights and their incorporation into international 
law played an important role in this. Women’s 
equality became the subject of international 
documents such as the UN’s Convention on the 
Elimination of Discrimination against Women, 
the 1995 The Beijing Declaration and Platform 
for Action, the Inter-American Convention on 
the Prevention, Punishment, and Eradication of 
Violence against Women or the Council of Eu-
rope Convention on preventing and combating 
violence against women and domestic violence. 
Notwithstanding, women’s full equality has not 
yet been achieved. Women everywhere are still 
subject to different forms of violence in war and 
in times of peace, in the public and the private 
spheres, they earn less and are facing higher 
poverty rates than men, are under-represented 
in positions of power in fi elds like politics [8].

The adoption of the Council of Europe Gen-
der Equality Strategy (2018-2023) is a testament 
to the strong commitment of the Council of Eu-
rope to achieving real equality between women 

and men and empowering women of all their 
diversity, as well as the organisation’s willingness 
to address emerging challenges, especially From 
the human rights of migrant, refugee and asy-
lum women, persistent sex discrimination at all 
levels and socio-economic barriers to women’s 
empowerment.

 The Council of Europe’s comprehensive set 
of standards and work also provides important 
input into member states’ efforts to achieve the 
UN 2030 Agenda for Sustainable Development, 
in particular the Sustainable Development Goals 
5 (“Achieving Gender Equality and Empowering 
All Women and Girls”). “Promoting peaceful and 
inclusive societies for sustainable development, 
providing access to justice for all and creating 
effective, accountable and inclusive institutions 
at all levels”). Its intergovernmental platforms, 
in particular the GEC, provide unique opportu-
nities to exchange information and experiences 
on progress towards sustainable development 
goals.

The implementation of gender equality stan-
dards is progressing but very slowly. Exchanges 
with member states and other relevant stake-
holders, as well as cooperation programs, are 
useful ways to bridge gaps and support mem-
ber states in applying gender equality standards, 
and if effective steps are not taken to accelerate 
progress towards real gender equality, the risk 
There is a real interaction. Reducing resources 
and coordinated movements against advances 
in gender equality and women’s human rights 
will help bridge the gap between standards and 
their implementation. Violence against women 
remains a global epidemic that affects one in 
three women, while anti-gender equality move-
ments reject the Istanbul Convention and the 
concept of gender. These movements justify dis-
crimination against women, normalize patriar-
chy, violence, sexism, and homosexuality, there-
by denying basic human rights principles and 
hindering progress in achieving gender equal-
ity. The Council of Europe’s pioneering work on 
equal access to justice for women has also shown 
that addressing gender stereotypes in the judi-
ciary, in all areas of law, including the prosecu-
tion and punishment of violence against wom-
en, and reparation to victims. It will be crucial 
to make progress in preventing and reducing 
the prevalence of discrimination based on gen-
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der and persistent violations of women’s human 
rights. Cooperation strategies and programs in 
this area will provide member states with ongo-
ing support to improve the situation and ensure 
real access to rights.[2, P 18]
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СТАТУС ЖІНКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ 
ПРАВІ

Заборона: гендерна рівність є центральним 
у захисті прав людини, функціонування демокра-
тії, поваги до верховенства права, економічного 
зростання та конкурентоспроможності. Резуль-
татом роботи Ради Європи у сфері прав люди-
ни та гендерної рівності є комплексні юридичні 
стандарти та політичні вказівки, спрямовані на 
досягнення розвитку та розширення прав і мож-
ливостей жінок та ефективну реалізацію гендер-
ної рівності в країнах-членах Ради Європи та за її 
межами. Гендерна рівність є центральною в мі-
сіях Ради Європи: захист прав людини, підтрим-
ка демократії та верховенства права.
Підсумок основних результатів дослідження. 

Жінки та дівчата є ключовими агентами розви-
тку та змін. Досягнення гендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок і дівчат є 
життєво важливими для побудови справедливих, 
інклюзивних, процвітаючих і мирних суспільств у 
всьому світі. Гендерна рівність є однією з основних 
цінностей Європейського Союзу. Усі люди, у всьому 
їх розмаїтті, мають бути вільними, жити своїм 
обраним життям, процвітати соціально та еко-
номічно, брати участь та брати лідерство як рівні.
Висновок
Рівність між жінками і чоловіками є осно-

воположною цінністю Європейського Союзу, яка 
бере свій початок з Римського договору 1957 року, 
який встановив принцип рівної оплати за рівну 
працю. Відтоді ЄС продовжує боротися з гендер-
ною дискримінацією, і сьогодні Європа є одним із 
найбезпечніших і найсправедливіших місць для 
жінок у світі. ЄС прагне надати жінкам одна-
кові з чоловіками можливості на робочому місці, 
наприклад рівну оплату, і допомогти чоловікам і 
жінкам знайти кращий баланс між роботою та 
іншими сферами життя. Ще одним важливим 
пріоритетом є припинення насильства щодо жі-
нок і дівчат і сприяння гендерній рівності в ЄС 
та в усьому світі. ЄС також сприяє рівності між 
чоловіками та жінками на посадах прийняття 
рішень. У цій статті розглядається покращення 
становища жінок у ЄС.
Ключові слова: гендерна рівність, права жінок, 

Європейський Союз, права людини, демократія.
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ÒÅÐÎÐÈÑÒÈ×ÍÈÕ ÇÀÃÐÎÇ Â ÓÌÎÂÀÕ 

ÃËÎÁÀË²ÇÀÖ²¯ 

В умовах глобальних викликів, транснаці-
онального співробітництва, трансформацій, 
терористичні загрози виступають дивер-
сифікованим політико-соціальним явищем, 
яке уособлює насильницькі дії, погрози чи 
диверсійні атаки, що здійснюються одноосо-
бово або групою осіб для досягнення політико-
економічних, соціальних чи релігійних цілей 
опосередком примусу, погроз чи залякування. 
Визначено, що тероризм – це інструмент 

примусу та протиправного протистояння 
чинним суспільним та законодавчим нор-
мам, платформою якого виступає насиль-
ство.
У статті на основі контент-аналі-

зу наукових розвідок сформульовано осно-
вні детермінанти  терористичних загроз в 
умовах глобальних викликів; обґрунтовано 
філософсько-правові платформи тероризму; 
окреслено кореляційні зв’язки між  рівнем 
терористичних загроз та рівнем соціально-
го розвитку; проаналізовано взаємозв’язок 
медійного й інтернет-контенту з «популяри-
зацією» такого типу кримінальних правопо-
рушень. 
Враховуючи динаміку зростання показ-

ників так званої «кіберзлочинності», стат-
тю 1 Закону України «Про боротьбу з теро-
ризмом», викласти з доповненням у такій 
редакції: «тероризм - суспільно небезпечна ді-
яльність, яка полягає у свідомому, цілеспря-
мованому застосуванні насильства шляхом 
захоплення заручників, підпалів, убивств, 
тортур, залякування населення та органів 
влади, втручання в роботу цифрових ме-
реж та електронних комунікаційних систем 
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або вчинення інших посягань на життя чи 
здоров’я ні в чому не винних людей або погро-
зи вчинення злочинних дій з метою досягнен-
ня злочинних цілей».
Ключові слова: філософія тероризму, те-

роризм, філософсько-правові детермінанти, 
терористичні загрози, насильство, кримі-
нальні правопорушення.

Постановка проблеми
В умовах глобалізації, транснаціональ-

ного співробітництва, трансформаційних 
перетворень, негативним небезпечним яви-
щем виступають терористичні загрози, які є 
вагомим чинником безпеки держави та між-
народної спільноти. Тероризм виступає ди-
версифікованим політико-соціальним яви-
щем, яке трактується як насильницькі дії, 
погрози чи диверсійні атаки, що здійсню-
ються одноособово або групою осіб для до-
сягнення політико-економічних, соціальних 
чи релігійних цілей опосередком примусу, 
погроз чи залякування. В умовах агресив-
ної політики Російської Федерації, що спри-
чинює дестабілізацію соціальних настроїв, 
поширення терористичної діяльності ди-
версійних угруповань на тимчасового оку-
пованих територіях, філософсько-правова 
проблематика трактування сучасних детер-
мінант терористичних загроз, набуває осо-
бливої ваги. 

Мета статті
Здійснити спробу нaукoвого aнaлiзу фі-

лософсько-правової платформи формування 
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сучасних детермінант терористичних загроз 
у час глобальних викликів та оптимізації 
векторів протидії ризикам тероризму. 

Ступінь дослідженості теми
Вивченню проблематики терористичних 

загроз, їх філософсько-правової інтерпрета-
ції присвячено наукові доробки таких уче-
них філософів-правників, як: О. В. Акуль-
шина, В. Ф. Антипенка, А. М. Бабенка, 
О. Ю. Баличева, М. М. Бунчука, К. Є. Вой-
товського, В. О. Глушкова, В. П. Горбуліна, 
В. К. Грищука, Б. М. Головкіна, А. О. Да-
нилевського, Ю. Б. Данильченка, С. О. До-
пилки, В. В. Драного, В. М. Дрьоміна, 
О. О. Дудорова, В. П. Ємельянова, О. Г. За-
рубу, А. Ф. Зелінського, Д. Ю. Золотухі-
на, Ю. А. Іванова, А. Е. Ізетова, М. В. Кар-
чевського, І. М. Копотуна, О. М. Костен-
ка, І. О. Криворучка, В. Н. Кубальського, 
С. С. Кудінова, М. М. Кучерука, В. А. Ліпка-
на, Ю. В. Луценка, Л. М. Ляшенка, А. О. Мі-
сюри, С. М. Мохончука, Л. І. Мошкову, 
В. Я. Настюка, Л. В. Новікова, В. Г. Пи-
липчука, М. В. Рибачука, І. М. Рижова, 
О. О. Резнікову, А. В. Саміла, М. В. Семикі-
на, В. В. Середи, І. Р. Серкевич, О. О. Сте-
панченка, В. П. Тихого, Г. П. Фердмана, В. 
І. Шакуна, С. С. Яценка та ін. Проте біль-
шість праць мають оглядовий  характер або 
стосуються аспектів проблеми виявлення 
і розслідування кримінальних правопору-
шень, пов’язаних із терористичними загро-
зами, що потребує подальших розвідок у цій 
площині. 

Виклад основного матеріалу
Тероризм - суспільно небезпечна ді-

яльність, яка полягає у свідомому, ціле-
спрямованому застосуванні насильства 
шляхом захоплення заручників, підпалів, 
убивств, тортур, залякування населення 
та органів влади або вчинення інших по-
сягань на життя чи здоров’я ні в чому не 
винних людей або погрози вчинення зло-
чинних дій з метою досягнення злочин-
них цілей [1]. 
Тероризм – це інструмент примусу та 

протиправного протистояння суспільним та 
чинним законодавчим нормам, платформою 
якого виступає насильство.

Терористичні атаки часто спрямовані на 
цивільне населення [2], не тільки загрожую-
чи життю та майну людей, але й впливаючи 
на порядок та стабільність усього суспільства 
[3]. Терористичні атаки, як «нетрадиційні» 
надзвичайні ситуації, часто призводять до 
великої кількості жертв і мають величезний 
соціальний вплив.
Поширеним трактуванням феномену 

«тероризм» на теренах Європейського Со-
юзу є наступне: «акт, який спрямований 
на залякування населення, примушування 
органів державної влади або міжнародних 
організацій до виконання чи навпаки, не-
виконання певних дій, дестабілізацію або 
руйнування фундаментальної політичної, 
конституційної, економічної або с оціальної 
структури країни чи міжнародної організа-
ції» [4]. 
У США п опуляризується класифікація 

тероризму за видовими чинниками, деклару-
ється поділ на «домашній» та «міжнародний» 
тероризм. «Домашній тероризм» – це ді ї, 
спрямовані на порушення кримінального за-
конодавства США, небезпечні для людського 
життя, які мають на меті залякати цивільне 
населення, вплинути на політику держави 
через масові ру йнування, вбивства чи викра-
дення, вчинені на території США»  [5].
Домінантою сучасного тероризму висту-

п ає тиражування, копіювання, що   досить 
часто викликане інформацією масмедіа, які 
мимовол  і репрезентують алгоритм реаліза-
ції  терористичного акту. «Недоліком» гло-
балізації, у контексті терористичних загроз, 
вважаємо нівелювання кордонів, масовість 
ураження фейково-провокативною інфор-
мацією, наявність офіційно неконтрольова-
них логістичних потоків, зокрема торгівлі 
зброєю. 
Терористична діяльність – діяльність, 

яка охоплює:
- планування, організацію, підготовку 

та реалізацію терористичних актів;
- підбурювання до вчинення теро-

ристичних актів, насильства над фізичними 
особами або організаціями, знищення мате-
ріальних об’єктів у терористичних цілях;

- організацію незаконних збройних 
формувань, злочинних угруповань (злочин-
них організацій), організованих злочинних 
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груп для вчинення терористичних актів, 
так само як і участь у таких актах;

- вербування, озброєння, підготовку 
та використання терористів;

- пропаганду і поширення ідеології 
тероризму;

- проходження навчання тероризму;
- виїзд з України та в’їзд в Україну з 

терористичною метою;
- фінансування та інше сприяння те-

роризму [1].
Феномен тероризму пов’язаний з про-

блемою насильства загалом і насильства 
за владними повноваженнями, зокрема. З 
огляду на це, тероризм є не лише своєрід-
ним виявом зневіри, але й формою протесту 
проти етнічного, релігійного, гендерного, 
соціального та політичного утиску. 
Причинами популяризації терористич-

них загроз, передусім, є політичні важелі:
- тероризм знижує ефективність 

управління суспільством і, як наслідок, ре-
гулювання соціально-політичних процесів; 

- послаблюючи державні та суспільні 
структури, тероризм виступає живильним 
середовищем для утворення та посилення 
впливу в суспільстві опозиційних антикон-
ституційних утворень; 

- активізуючи морально-психологіч-
ний вплив на населення, тероризм викликає 
хаос, провокації, ускладнення, озлобленість 
людей стосовно один одного, що використо-
вується ним у своїх політичних цілях; 

- виходячи за межі державних кордо-
нів, створюючи транснаціональні злочинні 
структури, тероризм набуває міжнародного 
характеру і становить небезпеку для всього 
міжнародного співтовариства [6, с. 13].
В умовах сьогодення світові війни і від-

криті міждержавні конфлікти відходять у 
небуття, визначальною стає боротьба за  
сфери впливу,  ринки збуту, домінування 
у глобальному економічному просторі. Ін-
струментарієм досягнення окресленої мети 
виступає симбіоз політико-економічних ва-
желів впливу та терористичних методів «ві-
йни низької інтенсивності». 
Зазвичай, тероризм властивий держа-

вам із суттєвою диференціацією суспільних 
верств населення: « … в бідних, нерозвину-
тих державах, що перебувають на найниж-

чих рівнях економічного і соціального роз-
витку, проявів політичного екстремізму і те-
роризму у чистому виді практично не існує. 
Разом із тим, у державі, де багатству незна-
чної меншості населення протиставляється 
злиденність більшості людей і панує зневіра 
у те, що можливо що-небудь змінити закон-
ними засобами, існують усі передумови для 
його виникнення» [6]. 
Еволюція терористичних загроз спри-

чинена численними факторами, які перма-
нентно диференціюються відповідно до сус-
пільних викликів:

- терористичні загрози еволюціонува-
ли від групових актів до злочинів поодино-
ких осіб, які  часто радикалізуються у соці-
альних мережах та оперативно мобілізують-
ся до насильства;

- медійна та мережева популяризація: 
екстремістська діяльність популяризується 
шляхом файлообмінного контенту, розроб-
ки глобальних ігрових додатків.
Контент-аналіз наукових розвідок дає 

змогу виокремити істотні ознаки сучасного 
тероризму: 

- злочинний спосіб досягнення мети 
шляхом реалізації насильницьких дій; 

- дуальний характер об’єкта насиль-
ства (об’єкт терористичного впливу – кінце-
вий стратегічний об’єкт); 

- формування панічних настроїв, стра-
ху та психолого-емоційної напруги; 

- публічність та гласність такого типу 
суспільно небезпечних діянь.
Як негативне соціально-політичне яви-

ще, тероризм несе низку ендогенних та 
екзогенних ризиків, адже до його складу, 
згідно з позицією Interpol включають: ор-
ганізований тероризм у зонах конфлікту, 
іноземних бойовиків-терористів, радикалі-
зованих «вовків-одинаків» та напади з ви-
користанням хімічних, біологічних, радіо-
логічних, ядерних і вибухових матеріалів 
[7].
У вітчизняному законодавчому полі чіт-

ко регламентоване поняття «терористич-
ний ризик» [8],  як визначення ступеня за-
грози вчинення терористичного акту щодо 
об’єкта можливих терористичних посягань, 
ступінь уразливості такого об’єкта до мож-
ливих терористичних посягань та можливі 



172Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2022

Ô³ëîñîô³ÿ òà ïñèõîëîã³ÿ ïðàâà

негативні наслідки від терористичного акту 
щодо такого об’єкта.
Терористичні групи продовжують під-

бурювати та вербувати прихильників по 
всьому світу, особливо зараз, використовую-
чи соціальні мережі та зашифровані онлайн-
платформи, і, як чітко сказано у звіті SG, це 
посилилося через вплив пандемії Covid-19 
[9].
Терористичні організації спонукають 

окремих фізичних осіб, зазвичай, молодих 
людей, залишати власні домівки й подоро-
жувати в зони конфлікту (Ірак,  Сирія, Лівія, 
Афганістан). З метою запобігання вільному 
пересуванню радикально налаштованих 
осіб дедалі більшої ваги набуває ідентифіка-
ція осіб за допомогою біометричних даних.
Підтвердженням вищезазначено му ви-

ступають показники Global Terrorism Index 
(GTI) (Глобальний індекс тероризму). За 
останніми оприлюдненими офіційними да-
ним и [10], Україна перебуває на 65 рейтин-
говій позиції (із 163) з показником індексу 
тероризму 1,58 6 із 10; Сполучені Штати Аме-
рики – 1 (8,049); Індія – 2 (7,343); Ізраїль – 6 
(6,79); Іспанія – 19 (4,999); В елика Британія 
– 21 (4,303); Туреччина – 23 (4,161); Франція 
– 29 (3,739); Греція – 37 (3,419); Італія – 50 
(2,621); Німеччина – 51 (2,463).
Отже, терориз м – це вияв конкретних 

суспільно небезпечних дій, до яких доціль-
но віднести: насильницькі дії над особою; 
серйозне пошкодження майна; створення 
загрози життю особи (крім особи, яка вчи-
няє дію); створення серйозного ризику для 

здоров’я або безпеки населення або части-
ни населення; дії, с прямовані на серйозні 
перешкоди або серйозні порушення роботи 
електронної системи [11]. Запропоновані 
іноземними ученими детермінації тракту-
вання тероризму, як негативного суспільно-
небезпечного соціального явища, на нашу 
думку, могли б вважатись слушними, але 
містять низку сугубо оціночних категорій.
Останнім часом ймовірність поширення 

тероризму в Україні набуває загрозливого 
характеру, чому сприяють:

- активізація в Україні сепаратист-
ських рухів та провокування таких настроїв 
у місцях компактного проживання націо-
нальних меншин;

- агресивні дії Російської Федерації 
відносно України, у тому числі в Азово-Чор-
номорському регіоні;

- наявність на території України ве-
ликої кількості найбільш уразливих об’єктів 
можливих терористичних посягань;

- зростання рівня злочинності, 
пов’язаної з незаконним обігом вогнепаль-
ної зброї, боєприпасів, вибухових і отруй-
них речовин та інших засобів масового ура-
ження;

- посилення інтересу до України з 
боку міжнародної організованої злочиннос-
ті у сферах незаконної міграції, легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, контрабанди зброї, небез-
печних матеріалів та наркотичних засобів, 
відходів біологічних та хімічних речовин, 
ядерних матеріалів;

Таблиця 1
Динаміка кримінальних правопорушень, пов’язаних із терористичними загрозами за 

2017-2021 рр
Кримінальні правопорушення 2017 2018 2019 2020 2021

Терористичний акт (ст. 258 КК України) 1385 950 909 430 326
Втягнення у вчинення терористичного акту (ст. 
258-1 КК України)

1 0 1 0 1

Публічні заклики до вчинення терористичного 
акту (ст.258-2 КК України)

0 5 2 4 4

Створення терористичної групи чи 
терористичної організації (ст.258-3 КК України) 

277 175 164 118 124

Сприяння вчиненню терористичного акту  
(ст.258-4 КК України) 

2 0 1 1 1

Фінансування тероризму (ст.258-5 КК України) 74 51 33 32 37
*сформовано на основі [12]
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- внутрішні міграційні процеси, у тому 
числі спричинені збройною агресією Росій-
ської Федерації проти України, а також за-
гострення міграційної кризи у світі [8].
Попри фактичні високі ризики терорис-

тичних проявів, спостерігається тенденція 
зниження кількості зареєстрованих кримі-
нальних правопорушень, пов’язаних із те-
рористичними загрозами (табл. 1), зокре-
ма, кількість облікованих правопорушень 
за статтею 258 КК України зменшилась на 
1059 правопорушень; за статтею 258-3 КК 
України – на 153 правопорушення.

Концепцією боротьби з тероризмом [8] 
регламентовано вектори запобігання, ви-
явлення та зупинення терористичної діяль-
ності, зокрема:

1) удосконалення норм чинного законо-
давства у частині запобігання та протидії те-
рористичним  загрозам;

2) посилення кримінальної відповідаль-
нос ті за терористичну діяльність;

3) перманентний інформативний моні-
торинг потенційних терористичних ризиків 
та загроз;

4) розроблення та удосконалення алго-
ритму протидії терористичним загрозам;

5) налагодження механізмів взаємодії та 
уніфікація протоколів реагування на про-
яви тероризму суб’єктів протидії тероризму 
на глобальному та наці ональному рівнях;

6) формування у громадян «антитерорис-
тичної грамотності» та набуття компетенцій 
протидії терористичним загрозам;

7) імплементація інноваційних методів 
протидії тероризму;

8) удосконалення механізму пошуку та 
обробки інформації, у тому числі, за резуль-
татами фінансового моніторингу.  
Враховуючи динаміку зростання показ-

ників так званої «кіберзлочинності», статтю 
1 Закону України «Про боротьбу з терориз-
мом» [1], викласти з доповненням у такій ре-
дакції: «Тероризм - суспільно небезпечна ді-
яльність, яка полягає у свідомому, цілеспря-
мованому застосуванні насильства шляхом 
захоплення заручників, підпалів, убивств, 
тортур, залякування населення та органів 
влади, втручання в роботу цифрових ме-

реж та електронних комунікаційних систем 
або вчинення інших посягань на життя чи 
здоров’я ні в чому не винних людей або по-
грози вчинення злочинних дій з метою до-
сягнення злочинних цілей».

Висновки
Філософія тероризму не корелюється із 

засадами та постулатами природного й нор-
мативного права, не підкоряється ні при-
родно правовій, ні позитивно-правовій док-
тринам. Світоглядна платформа тероризму 
виступає як квазіфілософія, призначення 
якої полягає в «обслуговуванні» певних   со-
ціально-політичних програм. 
Тероризм, як перманентна загроза без-

пековому середовищу, спотворює загально-
прийняті звичаєві суспільні норми, наголо-
шуючи на частковій неефективності (безді-
євості) загальноприйнятих правил й прото-
колів протидії. 
Властиво, передумовою ефективної бо-

ротьби з будь-якими викликами є тотальна 
поінформованість про політико-правовий і 
філософський підхід та детермінанти аналі-
зованого явища.
В умовах сьогодення, світові війни і від-

криті міждержавні конфлікти відходять у 
небуття, визначальною стає боротьба за  
сфери впливу,  ринки збуту, домінування у 
глобальному економічному просторі. 
Інструментом протидії терористичним 

загрозам не можуть слугувати автономно си-
лові методи державних інституцій. Активна 
участь громадянського суспільства, нетер-
пимого до політичного радикалізму та ідео-
логічних крайнощів, виступатиме доповне-
нням до заходів держави й гарантуватиме 
успіх у протистоянні.
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Нещодавно вийшла з друку нова моно-
графія доктора юридичних наук, професо-
ра, заслуженого юриста України, академі-
ка НАПрН України Олександра Бандурки 
«Секретарі, наркоми, міністри внутрішніх 
справ України в 1917-2022 роках». Моно-
графію присвячено дослідженню діяль-
ності очільників такого важливого струк-
турного елементу будь-якого уряду за 
будь-яких часів, як міністерство (нарко-
мат, генеральний секретаріат) внутрішніх 
справ упродовж більш ніж сторічного пе-
ріоду. Якщо говорити взагалі про науко-
ву діяльність Олександра Марковича Бан-
дурки, - то кількість книг, написаних ним 
особисто або за його редакцією, може бути 
порівняна з числом книг у якій-небудь 
шкільній бібліотеці. Унікальність творчо-
го доробку О.М. Бандурки в тому, що він, 
на відміну від інших професорів чи навіть 
академіків, «обробляє ниву науки» не за 
одним чи двома напрямами, а за багатьма. 
Тут і адміністративне право, поліціїстика, 
історія держави та права, теорія держави 
та права, психологія, конфліктологія та 
багато інших наук, що говорить про фе-
номенальність особистості цього автора та 
мультиспрямованість його наукових інтер-
есів. Наш великий земляк, видатний філо-
соф і літератор Григорій Сковорода ска-
зав: «Хто думає про науку, той любить її, а 
хто її любить, той ніколи не перестає вчи-
тися…». Ці слова повною мірою можна від-
нести і до творчості Олександра Бандурки, 
і слово «творчість» тут не є невипадковим, 

оскільки це – примітна риса усієї роботи 
Олександра Марковича.
Не є винятком і рецензована моногра-

фія. Вона є своєрідним продовженням і 
розвитком іншої його роботи - «Міністри 
внутрішніх справ теж люди», що побачила 
світ 2020 р., і про яку ми вже писали.1 У но-
вій монографії висвітлюється роль керів-
ників вказаної установи у її становленні та 
розбудові з урахуванням конкретної істо-
ричної ситуації, протидія у ці часи злочин-
ності. Особлива увага приділяється ролі 
особистісного чинника очільників цього 
відомства, дається розгорнута політична 
та психологічна характеристика кожного з 
них. У книзі містяться цікаві факти, мало 
відомі широкому загалу науковців та чита-
чів, узагальнено колосальний довідковий 
матеріал, який дає змогу глибше зрозуміти 
не лише долю кожного з керівників цього 
відомства, але й політичну історію Украї-
ни взагалі. Наприклад, автор розповідає 
про діяльність на цій посаді Михайла Тка-
ченка, Олександра Вишневського, Віктора 
Рейнбота, Леоніда Абрамовича, Анатолія 
Пісоцького, Олександра Мицюка та бага-
тьох інших діячів доби Української рево-
люції, чиї біографії не є такими «розкру-
ченими», використовуючи сучасний сленг, 
як, скажімо, Володимира Винниченка, 

1 Греченко В.А. Штрихи до портретів міністрів вну-
трішніх справ: погляд особистий, але не тривіаль-
ний (З приводу книги Олександра Бандурки «Міні-
стри внутрішніх справ теж люди». Харків:Майдан, 
2020.299 с.). Право.UA.2020.№1.C.190-193.
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Федора Лизогуба, Павла Христюка та Іго-
ря Кістяківського. Уже в цьому – перевага 
та «родзинка» цієї публікації. І таких «ро-
дзинок» по книзі «розсипано» багато. Ха-
рактеризуючи діяльність навіть достатньо 
відомих особистостей, автор звертає увагу 
на те, що є найбільш притаманним діяль-
ності цього історичного персонажа і не ле-
жить на поверхні та може бути непомітним 
пересічному читачу чи навіть неглибоко-
му досліднику. До багатьох з цих людей 
періоду відновлення української держав-
ності застосовні слова великого мислителя 
Шарля Луї Монтеск’є: «Щоб робити великі 
справи, не потрібно бути найбільшим ге-
нієм; не потрібно бути вищим за людей, 
потрібно бути разом з ними». На жаль, у 
той час, 100 років тому, не все було так, як 
радив великий філософ, і в цьому урок, по-
вчальність тих подій, про що і пише автор 
монографії.
Не менш насиченим та «різнобарвним» 

є розділ монографії, присвячений народ-
ним комісарам внутрішніх справ УСРР/
УРСР. Перед очима ціла галерея радян-
ських наркомів: тут і Клим Ворошилов, і 
Григорій Петровський, і Християн Раков-
ський, і Микола Скрипник. Усі вони були 
більшовиками, але якими різними людь-
ми! Ворошилов був щирим і недалеким 
сталіністом, Петровський – українським 
більшовиком, Раковський – троцькістом, 
Скрипник – націонал-комуністом. Але візьму 
на себе сміливість стверджувати, що вони 
не були професіоналами цієї справи, а 
виступали у ролі політичних керівників. 
Професіоналізм серед радянських нарко-
мів внутрішніх справ починається з Всево-
лода Балицького. Але це був професіона-
лізм особливого ґатунку – з сильним при-
смаком тоталітаризму в його найгіршому 
сталінському варіанті. Звідси – репресії, 
злочини, зловживання, непорядність і 
нечесність навіть в особистому житті. Як 
пише Олександр Бандурка: «Більшовики 
не захотіли бути «слугами», вони захотіли 
бути уповноваженими на владу, на пред-
ставництво від влади, на статус керівника 
з надзвичайними повноваженнями. Їхній 
девіз «кто был ничем, тот станет всем» 
та ленінське твердження «кухарка будет 

управлять государством» набуло такого 
спотвореного змісту, що на посади нарко-
мів призначали малограмотних або негра-
мотних людей» (с.9 монографії).
Можливо, достатньо типовим пред-

ставником таких наркомів був В.Т. Сер-
гієнко (нарком з 25 лютого 1941 р. по 29 
липня 1943 р.), уродженець м. Вовчанськ 
Харківської області. Мав освіту три кла-
си, «як нарком, - констатує О.М. Бандур-
ка, - виявився бездарним керівником», з 
початком німецько-радянської війни про-
явив розгубленість і боягузтво, опинився 
в окупованому Харкові і обставини цього 
періоду його життя є підозрілими та неяс-
ними. Кінець кінцем уже в післясталінські 
часи був позбавлений звання генерал-лей-
тенанта як такий, «що дискредитував себе 
за час роботи в органах» (с.354, 356 моно-
графії).
Проте, заради об’єктивності, слід за-

значити, що серед цих осіб були й досить 
колоритні фігури. У цьому сенсі не можна 
не сказати про П.Я. Мешика, який був мі-
ністром внутрішніх справ УРСР лише тро-
хи більше трьох місяців (19 березня – 30 
червня 1953 р.). Павло Мешик народився у 
Конотопі Сумської області. Він, на відміну 
від В.Т. Сергієнка, мав незакінчену вищу 
освіту (три курси Енергетичного інституту 
в Самарі). У радянські часи П.Я. Мешик 
таврувався як запеклий берієвець і це була 
правда, але при цьому не розкривалися де-
які досить цікаві факти діяльності як само-
го Л.П. Берії, так і його намісника в Укра-
їні Павла Мешика. За певні кроки щодо 
українізації деякі сучасні вчені навіть став-
лять питання: «Чи можна вважати Берію 
«українським націоналістом?» Звичайно. 
що це не так, але замість хрущовської від-
лиги, цілком могла б бути беріївська. Так, 
30 травня 1953 р. П.Мешик підготував для 
Москви записку, у якій керівництво Ком-
партії України прямо обвинувачувалося у 
брутальних діях при створенні колгоспів, 
насильстві, репресіях. У членів парткому 
МВС очі лізли на лоба, коли Мешик запро-
сто заявляв: «...Слухати «Голос Америки» й 
Бі-бі-сі - це зовсім не кримінал, я й сам їх 
слухаю». Або: «...Із задоволенням вивчаю 
«Історію України» Грушевського». «Як це 
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так, - обурювалися ідейно закомплексовані, 
- міністр приймає у себе для розмов «при-
хованих націоналістів» Володимира Сосю-
ру та Остапа Вишню, який відсидів 10 ро-
ків!». Цікаво, що одного з синів П. Мешика 
звали Чарльз. Саме він і добився перегля-
ду справи батька, розстріляного 23 грудня 
1953 р. У 2000 р. П. Мешик був частково 
реабілітований – вирок у частині шантажу, 
організації терактів і антирадянської групи 
було відмінено(с.380 монографії).
Не буде загальним місцем фраза про те, 

що монографію написано зі знанням спра-
ви. І причина цього не лише в тому, що її 
автор - академік. Олександр Маркович 2/3 
свого життя – 63 роки пов’язаний з історі-
єю системи внутрішніх справ республіки і 
знає цю проблематику як ніхто інший. Це 
особливо відчувається, починаючи з §8.3, 
що присвячений О.М. Бровкіну. Тут і далі 
до документальних матеріалів додають-
ся й особисті спогади та враження самого 
О.М. Бандурки, що надає книзі більшого 
колориту та достовірності, розширяє її 
джерельну базу. З цієї причини сторінки 

монографії, де аналізується діяльність-
І.Х. Головченка, І.Д. Гладуша, А.В. Ва-
силишина, В.І. Радченка, Ю. Ф. Крав-
ченка, Ю.О. Смирнова, Ю.В. Луценка, 
В.П.Цушка, А.Б. Авакова та інших вийшли 
не сухими довідками, а ґрунтовними істо-
рико-правовими дослідженнями з повно-
цінним урахуванням людського чинника.
Тому монографія вийшла цікавою, піз-

навальною і повчальною. Вона розрахо-
вана на науковців, ветеранів органів вну-
трішніх справ, практичних працівників 
та керівників органів поліції, курсантів 
та студентів – усіх, хто цікавиться історі-
єю права та органів правопорядку. Вона 
може стати в нагоді і нинішнім очільникам 
МВС, так як у ній акумульовано більш ніж 
столітній позитивний та негативний до-
свід керівництва цим відомством.

«Книжки - кораблі думки, що мандру-
ють хвилями часу», - говорив славетний 
Френсіс Бекон. І у того, хто ще не читав 
книгу Олександра Марковича Бандурки, 
попереду цікава подорож на цьому кора-
блі думки і мандри хвилями часу.
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Метою статті є визначення особливостей 
забезпечувального публічного адміністрування з 
точки зору адміністративно-правового підходу. 
З’ясовано роль забезпечення основних 

потреб людини і громадянина у різних благах у 
механізмі функціонування держави. Визначено 
види послуг, сукупність яких складає структуру 
забезпечувального публічного адміністрування 
та охарактеризовано їх зміст. 
Зроблено висновок, що забезпечувальне 

публічне адміністрування уявляє собою 
сукупність явищ та процесів у галузі публічного 
адміністрування, які відбуваються для 
практичної реалізації закріплених у Конституції 
та законах України вітальних, освітніх, 
інформаційних та соціальних прав громадян.
Ключові слова: публічне адміністрування, 

публічне управління, адміністративно-правове 
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ваних функцій та акцентуванням уваги на 
компетенції посадових осіб органів публіч-
ної влади (на жаль, у національній практиці 
така категорія, як місія, є малодослідженою, 
однак вона, безумовно, також належить до 
описуваної структури). По-друге, – це струк-
тура процесу публічного адміністрування, 
який передбачає постановку мети, окрес-
лення завдань, вибір суб’єктів, наділення їх 
відповідними функціями та повноваження-
ми, планування і контроль за їх діяльністю, 
вибір критеріїв оцінки їх діяльності та про-
ведення самого процесу оцінювання відпо-
відно до обраних критеріїв. 
Разом з тим, не зважаючи на активне ви-

користання самого терміну «публічне адмі-
ністрування» та висвітлення певних його ас-
пектів, сутність означеного явища в різних 
сферах суспільних відносин ще залишається 
недостатньо дослідженою. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано 
розв’язання поданої проблеми

Забезпечення як один із найважливіших 
аспектів сутності та призначення публічної 
адміністрації відіграє системоутворюючу 
роль у відносинах між людиною, громадян-
ським суспільством і державою. 
Радянський підхід до призначення ад-

міністративного права яка до джерела ме-
тодології регулювання суспільних відносин, 
управління людиною, соціальними група-
ми, суспільством в цілому, поступово зміню-
ється забезпечувальним підходом, основою 

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та зв’язок із найважливішими 
науковими чи практичними завданнями
Побудова в Україні ефективної системи 

публічного адміністрування має своїми пе-
редумовами вироблення функціонального 
підходу до сутності, структури та суб’єктів 
означеного виду публічного адмініструван-
ня, що дозволило б найбільш продуктивно 
використовувати його потенціал. 
Структура публічного адміністрування 

може бути розглянута у двох аспектах: по-
перше, як структура самої публічної адміні-
страції, з притаманним останній ієрархіч-
ним характером, інституалізацією викону-
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якого є усвідомлення первинності людини, 
її потреб та інтересів, порівняно з завдан-
нями держави. Це закономірно призводить 
до посилення уваги науковців та практиків 
до сутності самої категорії «забезпечення», а 
також до її відображення у понятійному та 
методологічному здобутку правової науки, 
у першу чергу – у науці адміністративного 
права.
Проблеми, пов’язані із роллю адміні-

стративного права у забезпеченні потреб 
людини, суспільства і держави, із забезпе-
чувальними аспектами публічного управ-
ління та адміністрування, із сутністю та 
співвідношенням адміністративно-правово-
го регулювання та адміністративно-право-
вого забезпечення розглядали у своїх пра-
цях Д. Беззубов, К. Бугайчук, В. Галунько, 
А. Давидюк, Р. Мельник, О. Навроцький, 
Ю. Ромашов, І. Шопіна та інші автори. Разом 
з тим концепція забезпечувального підходу 
у публічному адмініструванні тільки почи-
нає формуватися, що потребує проведення 
активних наукових пошуків за вказаним на-
прямом з метою напрацювання достатнього 
для подальшого розвитку системи публічно-
го адміністрування теоретико-методологіч-
ного підгрунтя.

Метою статті є визначення особливос-
тей забезпечувального публічного адміні-
стрування з точки зору адміністративно-
правового підходу.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Зміна парадигми ролі держави у суспіль-
них відносинах призвела до переосмислен-
ня багатьох базових категорій адміністра-
тивного права, серед яких знаходяться і 
категорії «адміністративно-правове регу-
лювання» та «адміністративно-правове за-
безпечення». Як справедливо відзначає 
І. М. Шопіна, збільшення впливу людино-
центристських тенденцій у розвитку адмі-
ністративного права зумовлює поступову 
втрату провідної ролі адміністративно-
правового регулювання як більш жорсткої 
правової конструкції, якій не притаманна 
полісуб’єктність та врахування індивіду-
альних відмінностей. Натомість, протягом 

останніх років спостерігається підвищення 
ролі категорії «адміністративно-правове за-
безпечення», особливістю якої є зміщення 
акценту в системі прийняття рішень з волі 
держави на інтенції людини та громадян-
ського суспільства. Інакше кажучи, спря-
мованість адміністративно-правового ре-
гулювання передбачає формування мети 
такого регулювання органами держави за 
провідної ролі імперативного методу. Нато-
мість адміністративно-правове забезпечен-
ня передбачає формування мети прийняття 
тієї чи іншої правової норми насамперед за 
системою публічного адміністрування, така 
мета формується суб’єктами громадянсько-
го суспільства, суб’єктами господарювання, 
для розвитку яких є необхідними ті чи інші 
зміни у структурі та змісті суспільних від-
носин. Завданням держави за таких умов є 
зміна або створення за допомогою правових 
засобів умов, за яких мета таких суб’єктів 
може найбільш ефективно досягатися [1, 
с.143].
Зв’язок між сферою дії адміністративно-

правових відносин і категорією «забезпе-
чення» простежено у роботах Р. Мельника, 
який, зокрема, писав, що забезпечувальне 
публічне управління пов’язується із забез-
печенням нормального (повноцінного) іс-
нування приватних осіб та спрямовується 
на вирішення питань забезпечення насе-
лення водою, електрикою, газом, наданням 
інформаційних, освітніх послуг тощо. Сюди 
можна віднести також і діяльність суб’єктів 
публічного управління щодо розбудови 
об’єктів інфраструктури (автомобільні шля-
хи, парки, спортивні споруди тощо) [2, с.97]. 
Отже, основою функціонування держа-

ви, територіальних громадян та суспільства 
в цілому є забезпечення основних потреб 
людини і громадянина у різних благах, пе-
редусім – матеріального характеру. Це жод-
ним чином не знецінює блага нематеріаль-
ного, духовного, інтелектуального та іншого 
характеру, але, разом з тим, саме на матері-
альних благах будується діяльність держа-
ви із структурування відносин, пов’язаних 
із забезпеченням базових потреб членів 
суспільства, а відсутність чи недостатність 
таких благ одразу негативно впливає на 
всі інші шаблі потреб та інтересів людини 
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і громадянина. Забезпечувальне публіч-
не адміністрування є дуже важливим для 
функціонування держави, громадянського 
суспільства, територіальних одиниць та має 
своїми складовими забезпечення населення 
наступними видами послуг.
По-перше, це послуги, пов’язані з корис-

тування об’єктами критичної інфраструк-
тури, до яких належать водопостачання, 
газопостачання, постачання електрики, ви-
віз сміття, надання комунікаційних послуг 
тощо. Надання цих послуг дозволяє забез-
печити вітальні потреби громадян, тобто 
потреби, необхідні для фізичного існування 
людини. Вітальні потреби виступають базо-
вими по відношенню до інших видів потреб, 
які, у свою чергу, дозволяють побудувати 
логічну ієрархію підвидів забезпечувально-
го публічного адміністрування. 
По-друге, це надання послуг у сфері осві-

ти, до яких, зокрема належать створення 
умов для здобуття особою одного з визна-
чених законодавством України про освіту 
рівня, форми та виду освіти, як-то: дошкіль-
ної, повної загальної середньої, позашкіль-
ної, професійної (професійно-технічної), 
фахової перед вищої, вищої освіти та осві-
ти дорослих [3]. Забезпечувальне публічне 
адміністрування у сфері освіти реалізується 
шляхом створення державою та органами 
місцевого самоврядування нормативно-пра-
вових рамок для організації діяльності за-
кладів освіти. Але при цьому слід пам’ятати, 
що, відповідно до законодавства України, 
зокрема, Закону України «Про вищу освіту» 
заклади освіти можуть мати автономність, 
тобто вирішувати низку питань, віднесених 
до їх компетенції, на основі власних дискре-
ційних повноважень.
По-третє, забезпечувальне публічне ад-

міністрування реалізується у сфері реаліза-
ції інформаційних прав громадян і надання 
інформаційних послуг. Інформація як зміст 
та системоутворююча основа діяльності су-
часного суспільства визначає реальний рі-
вень розвитку демократичних відносин, 
законності та верховенства права у певній 
державі. Так, існування жорстких цензур-
них обмежень у Російській Федерації при-
зводить до формування у її громадян ви-
кривленої картини реальності та прихову-

вання від них реальних причин та наслідків 
агресивної політики Російської Федерації та 
особливостей впливу збройної агресії, здій-
снюваної російською армією, на цивільне 
населення України. 
Публічне адміністрування в інформа-

ційній сфері для демократичної правової 
держави має своєю основною метою забез-
печення інформаційних прав та свобод гро-
мадян. 
Безумовно, під час дії правового режиму 

воєнного стану свобода збирання, обробки, 
зберігання та поширення інформації має 
певні обмеження, пов’язані з унеможлив-
лення випадків спричинення небезпеки 
інтересам держави у воєнній сфері. Разом з 
тим, такі обмеження не носять глобального 
характеру, і вичерпуються переважно пи-
таннями заборони поширення інформації, 
пов’язаної з пересуванням військових під-
розділів, розташування військової техніки 
та наслідків застосування противником ар-
тилерійської та ракетної зброї, а також авіа-
ції для ураження об’єктів цивільної та вій-
ськової інфраструктури. В інших питаннях 
обмеження інформаційних прав громадян є 
поодинокими, і функції держави, пов’язані 
із забезпеченням населення об’єктивною 
достовірною та актуальною інформацією, 
в цілому зберігаються. Так, практично не 
зазнали обмежень процеси збирання, на-
копичення, обробки, зберігання наукової, 
науково-технічної, промислової, освітньої, 
довідкової та інших видів інформації.
Структура публічного адміністрування в 

інформаційній сфері будується на положен-
нях інформаційного законодавств,а серед 
яких хотілось би згадати базовий рамочний 
Закон України «Про інформацію», а також 
два важливих для розуміння сутності інфор-
маційно-правових відносин у сфері публіч-
ного адміністрування законів України «Про 
доступ до публічної інформації» та «Про за-
хист персональних даних». Безумовно, існує 
декілька десятків законів, які визначають 
особливості діяльності органів публічного 
адміністрування, громадян, суб’єктів гро-
мадянського суспільства, підприємств, уста-
нов та організацій, а також інших учасників 
інформаційних відносин, однак складність 
та суперечливість багатьох із цих правових 
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актів обумовлюють доцільність їх розгляду 
у межах окремого наукового дослідження. 
Ми же обмежимося вказівкою на те, що важ-
ливою особливістю публічного адміністру-
вання в інформаційній сфері є забезпечення 
додержання права людини і громадянина 
на інформацію з урахуванням вимог та осо-
бливостей правового режиму воєнного часу.
По-четверте, важливими вид забезпе-

чувального публічного адміністрування 
пов’язаний із функціонуванням сфери соці-
ального забезпечення, існування якої дозво-
ляє здійснювати підтримку тих верств насе-
лення, які силу низки причин об’єктивного 
характеру не можуть самостійно задоволь-
нити свої потреби. До цієї сфери відносять-
ся житлове забезпечення окремих категорій 
громадян, як-то багатодітних родин, учас-
ників бойових дій тощо; компенсація або 
повне фінансування державою деяких по-
треб незахищених верств населення, зокре-
ма, у протезуванні, певних видах лікування 
тощо; надання пільг та переваг членам ро-
дин деяких категорій громадян, зокрема, 
членам сімей загиблих учасників бойових 
дій тощо. 
Сфера соціального забезпечення також є 

надзвичайно складно організованою, і сьо-
годні все частіше йде мова про необхідність 
вивчення явищ і процесів, які в ній відбу-
ваються, за допомогою категорії «соціальна 
безпека», яка включала б не лише конкрет-
ні пільги та переваги, які отримують окремі 
учасники суспільних відносин, а і їх зв’язок із 
забезпеченням національної безпеки Украї-
ни. Так, зокрема, під час повномасштабної 
збройної агресії Російської Федерації проти 
України належний рівень соціального забез-
печення членів сімей військовослужбовців 
здатний позитивно впливати на морально-
психологічний клімат у військових підрозді-
лах, що, у свою чергу, позитивно відбиваєть-
ся на боєздатності Збройних Сил України та 
інших військових формувань. 

Висновки із зазначених проблем і 
перспективи подальших досліджень у 

поданому напряму
На підставі викладеного вище можна 

зробити висновок, що забезпечувальне пу-
блічне адміністрування уявляє собою сукуп-

ність явищ та процесів у галузі публічного 
адміністрування, які відбуваються для прак-
тичної реалізації закріплених у Конституції 
та законах України вітальних, освітніх, ін-
формаційних та соціальних прав громадян. 
Перспективи подальших наукових дослі-
джень мають охоплювати розробку право-
вої методології забезпечувального публіч-
ного адміністрування, у тому числі за умов 
правового режиму воєнного стану. 
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FEATURES OF THE 

IMPLEMENTATION OF SECURE PUBLIC 
ADMINISTRATION: ADMINISTRATIVE-

LEGAL APPROACH
The purpose of the article is to determine 

the features of the security public administra-
tion from the point of view of the administra-
tive-legal approach.

The article establishes that provision as one 
of the most important aspects of the nature 
and purpose of public administration plays a 
system-forming role in relations between a per-
son, civil society and the state.
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Attention is focused on the fact that the ba-
sis for the functioning of the state, territorial 
citizens and society as a whole is to ensure the 
basic needs of a person and a citizen in vari-
ous benefi ts, primarily of a material nature. 
The argument is given that the provision of 
public administration is very important for the 
functioning of the state, civil society, territorial 
units and has as its components the provision 
of the population with the following types of 
services.

Firstly, these are services related to the use 
of critical infrastructure facilities, which in-
clude water supply, gas supply, electricity sup-
ply, waste disposal, provision of communication 
services, etc. The provision of these services 
makes it possible to provide for the welcoming 
needs of citizens, that is, the needs necessary 
for the physical existence of a person.

Secondly, this is the provision of services in 
the fi eld of education, which, in particular, in-
clude the creation of conditions for a person 
to receive one of the levels, forms and types 
of education determined by the legislation of 
Ukraine on education.

Thirdly, providing public administration is 
implemented in the fi eld of realization of in-
formation rights of citizens and provision of in-
formation services. Public administration in the 
information sphere for a democratic legal state 
has as its main goal the provision of informa-
tion rights and freedoms of citizens.

Fourth, an important type of provisional 
public administration is associated with the 
functioning of the social security sector, the ex-
istence of which allows supporting those seg-
ments of the population who, for a number of 
objective reasons, cannot satisfy their needs on 
their own.

The conclusion is made that secure pub-
lic administration is a set of phenomena and 
processes in the fi eld of public administration, 
which take place for the practical implementa-
tion of the welcoming, educational, informa-
tional and social rights of citizens enshrined in 
the Constitution and laws of Ukraine.

Key words: public administration, public 
administration, administrative and legal sup-
port, administration support, citizens’ rights, 
social security.
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У статті проаналізовано особливості 
об’єктивної сторони законодавчо визначених 
форм посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність держави, а саме: планування, 
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деякі аспекти вказаної проблеми розгля-
дали у своїх працях В. С. Батиргареєва, 
Д. С. Зоренко, Ю. В. Луценко, Н. М. Па-
расюк, С. Ю. Плецький, О. В. Попович, 
М. А. Рубащенко, А.В. Савченко, Г. В. Та-
таренко, Р.Л.Чорний та ін. Очевидно, що 
здійснені теоретичні дослідження мають 
важливе значення як для сучасної науки, 
так і для практики. Попри їх вагомість 
низка питань залишаються недосліджени-
ми чи дискусійними (скажімо, щодо визна-
чення понять «планування» та «підготов-
ка», а також їх співвідношення ), до деяких 
положень учені ставляться некритично.

Постановка завдання
Метою даної статті є визначення пи-

тань кримінальної відповідальності за 
планування, підготовку або розв’язування 
агресивної війни чи воєнного конфлікту.

Виклад основного матеріалу
Однією з норм, яка покликана охоро-

няти територіальну цілісність і недотор-
канність держави від проявів сепаратизму, 
є ч. 1 ст. 437 КК України, що передбачає 
відповідальність за планування, підготов-
ку або розв’язування агресивної війни чи 
воєнного конфлікту. Злочин «агресивна 
війна» існує в двох вимірах: з точки зору 
міжнародного права та національного 
кримінального права [1, с. 98]. Водночас 
у національному кримінальному законо-
давстві вживається поняття агресивної 
війни, натомість нормами міжнародного 

Постановка проблеми
В Україні донедавна проблема кримі-

нально-правової охорони територіальної 
цілісності і недоторканності не належала 
до основних викликів держави. Однак си-
туація кардинально змінилася у зв’язку з 
анексією РФ Криму, самопроголошенням 
так званих ЛНР та ДНР, що, своєю чергою, 
диктує нагальність наукового осмислення 
питань кримінальної відповідальності за 
планування, підготовку або розв’язування 
агресивної війни чи воєнного конфлікту.

Аналіз останніх досліджень
Цілком очевидно, що пошук шляхів 

кримінально-правової охорони терито-
ріальної цілісності і недоторканності, в 
першу чергу, потребує визначення стану 
розробленості цього питання з метою ви-
значення напрямів подальших наукових 
розвідок, оскільки вносити пропозиції для 
вдосконалення кримінального законодав-
ства, а відтак і правозастосовної практи-
ки складно без розвитку науки. У наш час 
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права регламентується поняття злочину 
агресії, за що передбачено індивідуальну 
відповідальність на міжнародному рівні. 
Аналіз норм міжнародної та національ-
ної системи права дає змогу висновува-
ти, що акти агресії можна розглядати як 
одну з форм посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність держави. Та-
кий висновок безпосередньо випливає з 
аналізу Резолюції Генеральної Асамблеї 
ООН № 3314 (ХХІХ) від 14 грудня 1974 р. 
та Закону України «Про оборону України» 
від 6 грудня 1991 р., де до таких слід від-
носити: вторгнення або напад збройних 
сил держави на територію іншої держави 
чи будь-яку воєнну окупацію, або будь-яку 
анексію території іншої держави чи части-
ни її із застосуванням сили; засилання дер-
жавою або від імені держави озброєних 
банд, груп і регулярних сил чи найманців, 
які здійснюють акти застосування зброй-
ної сили проти іншої держави, або її зна-
чну участь у них. 
Поняття «воєнний конфлікт» у наці-

ональному законодавстві розглядається 
як форма розв’язання міждержавних або 
внутрішньодержавних суперечностей із 
двостороннім застосуванням воєнної сили, 
основними видами якої є війна та зброй-
ний конфлікт [2]. При цьому у науковій 
літературі вказується, що у воєнному кон-
флікті обов’язковою є присутність політич-
них мотивів під час використання зброї 
(продовження політики з використанням 
воєнного насильства). Що стосується по-
няття війни як виду воєнного конфлікту, 
то його семантичний зміст трактується як: 
збройна боротьба між державами чи наро-
дами, між класами всередині держави [3, 
с. 80]; засіб боротьби за світову гегемонію 
та захист національних інтересів [4, с. 79]. 
У науковій літературі поняття «війна» роз-
глядається як така, що пов’язана з доко-
рінною зміною характеру відносин між 
сторонами та переходом їх від ненасиль-
ницьких способів боротьби до прямого за-
стосування зброї та інших насильницьких 
засобів для вирішення певних супереч-
ностей (територіальних, економічних, сус-
пільно-політичних тощо) [5, с. 126]. Так, 
відповідно до ст. 1 Гаазької конвенції про 

початок військових дій від 18 жовтня 1907 
р., учасником якої є Україна, початок вій-
ськових дій між державами не повинен по-
чинатися без попереднього і недвозначно-
го попередження у вигляді мотивованого 
оголошення війни або у формі ультимату-
му з умовним оголошенням війни [6]. Фор-
мальний акт оголошення війни свідчить 
про те, що вона має чітко окреслені межі, 
оскільки діє спеціальний правовий режим. 
Саме за цією ознакою можна здійснити 
розмежування понять, що розглядаються. 
Окрім того, очевидно, що війну слід роз-
глядати як найбільш небезпечну (крайню) 
форму воєнного конфлікту, оскільки вона, 
на відміну від останнього, характеризуєть-
ся широкими просторовими межами (має 
масштабний характер), що загалом при-
зводить до якісної зміни стану суспільства. 
В цьому разі йдеться про війну власне в 
широкому розумінні, оскільки це понят-
тя також має свої різновиди (світова, ві-
тчизняна, громадянська, інформаційна, 
гібридна тощо).
Суть збройного конфлікту зводиться до 

збройного зіткнення між державами (між-
народний збройний конфлікт, збройний 
конфлікт на державному кордоні) або між 
ворогуючими сторонами в межах території 
однієї держави, як правило, за підтримки 
ззовні (внутрішній збройний конфлікт) [7]. 
При цьому держава не переходить в осо-
бливий стан, обумовлений як війна, і не 
вводить режим воєнного стану в країні або 
на частині її території, а збройна боротьба 
не виходить за межі операційного напря-
му [8, с. 109]. До збройних конфліктів не-
міжнародного характеру слід відносити всі 
громадянські війни і внутрішні конфлікти, 
що виникають зі спроб державних пере-
воротів тощо. Ці конфлікти відрізняються 
від міжнародних збройних конфліктів на-
самперед тим, що в останніх обидві воюючі 
сторони є суб’єктами міжнародного права 
(це держави, нації, народи, що борються 
за незалежність), натомість у громадян-
ській війні воюючою стороною визнається 
лише центральний уряд [9, с. 57]. У науко-
вій літературі основною відмінністю, яка 
відрізняє поняття воєнного та збройного 
конфліктів, вважають те, що для виник-
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нення першого необхідні політичні моти-
ви, а для другого – застосування зброї [10, 
с. 144]. Таку позицію не можна назвати 
безспірною, оскільки застосуванню зброї 
повинні слугувати певні причини, мотиви, 
скажімо, на тлі територіальних протиріч 
між окремими державами або всереди-
ні держави. Саме ж по собі застосування 
зброї, найімовірніше, необхідно розгля-
дати як збройний інцидент, який відбува-
ється в результаті випадкового зіткнення 
за відсутності політичного впливу. Вида-
є ться, що межа відмінності між поняттями 
воєнного та збройного конфліктів є доволі 
умовною, оскільки вони характеризуються 
однаковими ознаками (характером кон-
флікту, його сторонами, засобами).
Об’єктивна сторона складу злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 437 КК України, ха-
рактеризується діями у таких формах: пла-
нування, підготовка, розв’язування агре-
сивної війни чи воєнного конфлікту. Так, 
планування агресивної війни чи воєнного 
конфлікту власне слід розглядати як розу-
мову діяльність, яка здійснюється шляхом 
визначення порядку дій (виокремлення 
завдань), які необхідно здійснити для до-
сягнення поставленої мети. При цьому ви-
магається чітка взаємодія осіб, що потріб-
на для визначення «сценарію» (стратегії) 
застосування сили, оцінювання наявних 
можливостей, визначення ролі і функції 
кожного учасника. 
Заступник начальника департаменту 

контррозвідувального захисту в сфері ін-
формаційної безпеки СБУ Юлія Лапутіна 
під час організованого круглого столу в 
Укрінформі на тему «Гібридна (інформацій-
на) агресія РФ. Відповіді України» у своїй 
доповіді повідомила, що планування агре-
сивної війни проти України керівництвом 
РФ полягало в обґрунтуванні ідеї війни, 
розробки її політичної концепції, попере-
днього планування засобів ведення війни. 
Окрім того, вона наголосила, що одним із 
чинників, які можуть свідчити про сплано-
ваність дій керівництва РФ, є внесення змін 
до законодавства РФ, завдяки яким розши-
рюються права на застосування військової 
сили за кордоном, зокрема для забезпечен-
ня захисту своїх громадян [11].

Аналіз поняття «планування» дає під-
ставу для висновків, що його зміст фактич-
но збігається з поняттям «участь у змові, 
що спрямована на вчинення таких дій». 
Це пов’язано з тим, що змова на вчинен-
ня злочинних дій не може визнаватись як 
така у випадку, коли хтось із учасників ви-
словить пропозицію розв’язати агресивну 
війну, а інші її підтримають. Очевидно, 
що така змова має бути добре спланова-
на, конкретизована та визначати характер 
злочинних дій, зокрема щодо розроблен-
ня певної ідеї та стратегії ведення війни, 
строків щодо її підготовки, тактики мобілі-
зації тощо. Аналіз судової практики Укра-
їни в цій частині свідчить, що розроблен-
ня злочинного плану, який передбачався 
для досягнення військово-політичних ці-
лей РФ, охоплює, поряд із застосуванням 
військових, політичних, дипломатичних, 
економічних та інформаційних засобів, та-
кож застосування засобів прихованого ха-
рактеру, які передбачають використання 
протестного потенціалу населення півден-
но-східних регіонів України, формуванні 
під інформаційним впливом внутрішньої 
опозиції для створення постійного фронту 
по всій території України [12]. Тому вида-
ється, що формулювання у ч. 1 ст. 437 КК 
України «участь у змові, що спрямована 
на вчинення таких дій» є зайвим, оскільки 
охоплюється іншою формою посягання на 
територіальну цілісність і недоторканність 
держави (планування агресивної війни чи 
воєнного конфлікту).
Наступна форма вчинення злочину, пе-

редбаченого ч. 1 ст. 437 КК України, поля-
гає у підготовці до агресивної війни чи во-
єнного конфлікту. Вона включає в себе дії, 
пов’язані з попереднім готуванням засобів 
ведення війни, нарощування військової 
сили, проведення розвідувальних заходів, 
накопичення запасів зброї, боєприпасів, 
схиляння населення до ненависті до наро-
дів інших держав, усунення можливих пе-
решкод для вторгнення збройних сил на 
територію іншої держави [13, с. 403]. Тоб-
то зазначена форма посягання характери-
зується більшою рішучістю дій. Натомість 
розв’язування агресивної війни чи воєн-
ного конфлікту полягає у пред’явленні 



186Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2022

Îáãîâîðåííÿ, äèñêóñ³¿, àêòóàëüíî

ультиматуму іншій державі, створенні або 
інсценуванні конфліктної ситуації, в агре-
сивно-провокаційних діях на кордоні [14, 
с. 1109]. Тимчасом розв’язання агресивної 
війни РФ з Україною відбулось без її ого-
лошення, оскільки особовий склад РФ на 
початковій стадії не мав розпізнавальних 
знаків, діяв, так би мовити, під прикрит-
тям. 
Водночас 20 лютого 2014 р., відповід-

но до Заяви «Про відсіч збройній агресії 
Російської Федерації та подолання її на-
слідків», схваленій Постановою Верховної 
Ради України від 21 квітня 2015 р., слід 
вважати днем початку збройного напа-
ду Росії на Україну (коли були зафіксова-
ні перші випадки порушення Збройними 
Силами РФ всупереч міжнародно-право-
вим зобов’язанням РФ порядку перети-
ну державного кордону України в райо-
ні Керченської протоки та використання 
нею своїх військових формувань, дислоко-
ваних у Криму) [15].
Прикладом розв’язання воєнного кон-

флікту слугує також один із актів агресії РФ 
проти України (напад збройними силами 
держави на морські сили або морські фло-
ти іншої держави), який відбувся 25 лис-
топада 2018 р. у нейтральних водах. Зо-
крема, прикордонний корабель РФ «Дон» 
протаранив український рейдовий буксир 
«Яни Капу», а також проти ВМС України 
була застосована зброя, внаслідок чого 
українські військовослужбовці отримали 
поранення та були захоплені в полон.

Висновки
Таким чином планування, підготов-

ка, розв’язування агресивної війни чи 
воєнного конфлікту є одним із різнови-
дів проявів сепаратизму, оскільки зазіха-
ють на міждержавні суспільні відносини 
щодо охорони територіальної цілісності 
та недоторканності держави. Особливістю 
об’єктивної сторони цього складу злочину 
є бланкетність його ознак (агресивна ві-
йна, воєнний конфлікт), оскільки їх кон-
кретний зміст залежить від норми, що на-
лежить до іншої галузі права.
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SUMMARY 
The article deals with the constitutional and 

legal peculiarities for the ensuring the territorial 
integrity of Ukraine. According to the up-to-date 
circumstances the problems of territorial integrity of 
Ukraine are being highlighted in the legal aspect. 
The attention is focused on the unity and integ-
rity of the state territory as the basic constitutional 
principles of territorial integrity. However, modern 
military-political threats violate this principle that 
is manifested in the external aggression on Ukraine 
by the Russian Federation and the annexation the 
Autonomous Republic of Crimea, the state admin-
istrative unit of the unitary Ukraine, and inspi-
ration separatist movement in many regions of 
Ukraine, which led to armed confrontation in Lu-
hansk and Donetsk regions. In this regard there is 
an urgent need to secure the territorial integrity of 
Ukraine at the present stage of researching the in-
ternational relations and constitutional and legal 
principles. The author emphasizes on the articles 
of the Constitution of Ukraine and other legal acts 
concerning territorial integrity. It is also revealed 
the understanding and peculiarities of application 
the admissibility of secession today. It is stated that 
the constitutional and legal peculiarities ensuring 
the territorial integrity of Ukraine are an integral 
part of the legal mechanism to ensure the territo-
rial integrity of the state. This mechanism consists 
of the constitutional and legal guarantees of unity, 
territorial integrity and inviolability of Ukrainian 
territory along with the legitimate and constitution-
ally regulated procedure concerning the changes of 
the state border. Appropriate recommendations as 
to the problem of effective ensuring the territorial 
integrity of Ukraine are formulated.

Key words: aggressive war, military confl ict, 
territorial integrity and inviolability, planning, 
preparation, resolution, criminal liability.
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ÄÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÑÒÀÒÓÑÓ 
ÑÓÁ’ªÊÒ²Â ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ 

ÁÅÇÏÅÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Наголошено, що органи місцевого само-
врядування та місцеві державні адміністрації 
приймають активну участь у забезпеченні на-
ціональної безпеки держави шляхом реалізації 
адміністративно-правових норм, якими перед-
бачені їх повноваження в цій сфері. Тож, не зва-
жаючи на відсутність органів місцевого самовря-
дування та місцевих державних адміністрацій 
серед складових сектору безпеки і оборони, вони 
входять до кола системи суб’єктів забезпечення 
національної безпеки держави.
Узагальнено, що за специфікою 

правосуб’єктності, систему суб’єктів забез-
печення національної безпеки держави може 
бути диференційовано на: 1) суб’єктів загальної 
компетенції, до яких входять ті суб’єкти, коло 
повноважень яких включає повноваження із за-
безпечення національної безпеки поряд з іншими 
питаннями суспільного буття (Верховна Рада 
України, Кабінет Міністрів, органи місцевого 
самоврядування, місцеві державні адміністра-
ції тощо); 2) суб’єктів спеціальної компетенції, 
основні повноваження яких спрямовані на забез-
печення національної безпеки як на галузевому, 
так і на міжгалузевому рівні (Президент Укра-
їни, Рада національної безпеки та оборони, Мі-
ністерство оборони та інші). 
Доведено, що за специфікою адміністратив-

но-правового статусу суб’єктів забезпечення на-
ціональної безпеки держави слід класифікувати 
на: 1) тих, які мають владні повноваження 
щодо адміністративно-правового регулювання 
питань забезпечення національної безпеки; 2) 
тих, які є носіями повноважень щодо втілення 
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рішень адміністративно-правового управління в 
сфері національної безпеки. 
Констатовано, що основою для вдосконален-

ня системи суб’єктів забезпечення національної 
безпеки держави має бути чітка визначеність 
їх функцій, завдань, прав та обов’язків в озна-
ченій сфері, відповідальності та координованос-
ті реалізації наданих законом повноважень для 
виконання тих чи інших завдань із протидії іс-
нуючим загрозам та небезпекам національним 
інтересам держави. Особливу увагу доцільно при-
ділити законодавчому врегулюванню добровіль-
ній участі громадян та громадських об’єднань 
в сфері забезпечення національної безпеки Укра-
їни, зокрема, порядок визнання державою такої 
участі, їх права, обов’язки та відповідальність 
тощо.
Ключові слова: забезпечення, національна 

безпеки, суб’єкт, система, органи державної вла-
ди.

Постановка проблеми
Однією з ключових проблем сучасної 

України є проблема забезпечення націо-
нальної безпеки. Наразі наша держава за-
знає колосального зовнішнього і внутріш-
нього тиску. В умовах гібридної війни навіть 
ті фактори, які можна вважати повсякденни-
ми та характерними для всіх сучасних дер-
жав (як-от запекла боротьба політичних сил, 
недостатня кваліфікація окремих державних 
та військових службовців, недостатнє фінан-
сування програм переозброєння, структурні 
чи організаційні прогалини в системі орга-
нів державної влади), набувають значення 
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загроз національній безпеці. Особливу роль 
у прогнозуванні, виявленні, визначенні цих 
загроз та протидії їм відіграють суб’єкти, ді-
яльність яких спрямована на забезпечення 
національної безпеки [1].

Стан дослідження
Окремі проблемні питання, пов’язані із 

діяльністю суб’єктів забезпечення національ-
ної безпеки України у своїх наукових працях 
розглядали: P.В. Щупаківський, О.В. Гет-
манцев, Л.Л. Приходченко, А.М. Шейна, 
В.В. Шуба, В.М. Єрмоленко, О.Г. Фролова, 
О.Ю. Янчук, О.В. Джафарова та багато ін-
ших. Втім, незважаючи на чималу кількість 
наукових розробок, в юридичній літерату-
рі відсутні комплексні дослідження, при-
свячені характеристиці правового статусу 
суб’єктів забезпечення національної безпеки 
України.

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає у тому, щоб надати 

характеристику правовому статусу ключових 
суб’єктів забезпечення національної безпеки 
України. Задля досягнення вказаної мети 
необхідно вирішити такі завдання: встано-
вити коло суб’єктів забезпечення національ-
ної безпеки; узагальнити положення норм 
чинного законодавства, в якому закріплю-
ється правовий статус відповідних суб’єктів.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна статті полягає у тому, 

що наукове дослідження є однією із перших 
спроб комплексно охарактеризувати право-
вий статус суб’єктів забезпечення національ-
ної безпеки України.

Виклад основного матеріалу
Конституція України визнає Президента 

України главою держави, який виступає ві д 
її імені, є гарантом державного суверенітету, 
територіальної цілісності України, додер-
жання Конституції України, прав і свобод 
людини і громадянина, а також є гарантом 
реалізації стратегічного курсу держави на 
набуття повноправного членства України в 
Європейському Союзі та в Організації Пів-
нічноатлантичного договору (ст. 102). До 
конституційних повноважень Президента 

України, в сфері забезпечення національної 
безпеки держави віднесено: забезпечення 
державної незалежності, національної без-
пеки і правонаступництва держави; визна-
ння його Верховним Головнокомандувачем 
Збройних Сил України; призначає на поса-
ди та з вільняє з посад вище командування 
Збройних Сил України, інших військових 
формувань; здійснює керівництво у сферах 
національної безпеки та оборони держави; 
очолює Раду національної безпеки і оборони 
України; вносить до Верховної Ради Украї-
ни подання про оголошення стану війни та 
у разі збройної агресії проти України при-
ймає рішення про використання Збройних 
Сил України та інших утворених відповідно 
до законів України військових формувань; 
приймає відповідно до закону рішення про 
загальну або часткову мобілізацію та введен-
ня воєнного стану в Україні або в окремих її 
місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки 
державній незалежності України; приймає 
у разі необхідності рішення про введення 
в Україні або в окремих її місцевостях над-
звичайного стану, а також оголошує у разі 
необхідності окремі місцевості України зона-
ми надзвичайної екологічної ситуації - з на-
ступним затвердженням цих рішень Верхо-
вною Радою України та ін. (ст. 106) [2]. Більш 
широкі повноваження Президента України 
як керуючого у сферах національної безпе-
ки і оборони передбачено Законом України 
«Про національну безпеку України».
Конституція України до повноважень 

Верховної Ради, які безпосередньо склада-
ють її правосуб’єктність в сфері забезпечення 
національної безпеки держави, серед інших 
відносить: прийняття законів; призначення 
на посаду та звільнення з посади за подан-
ням Президента України Голови Служби 
безпеки України; оголошення за поданням 
Президента України стану війни і укладення 
миру, схвалення рішення Президента Укра-
їни про використання Збройних Сил Укра-
їни та інших військових формувань у разі 
збройної агресії проти України; затверджен-
ня загальної структури, чисельності, визна-
чення функцій Служби безпеки України, 
Збройних Сил України, інших утворених 
відповідно до законів України військових 
формувань, а також Міністерства внутрішніх 
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справ України; схвалення рішення про на-
дання військової допомоги іншим державам, 
про направлення підрозділів Збройних Сил 
України до іншої держави чи про допуск 
підрозділів збройних сил інших держав на 
територію України [2].
Відповідно до Стратегії воєнної безпеки 

України на Кабінет Міністрів України по-
кладено координацію і контроль за вико-
нанням завдань у сфері воєнної безпеки та 
досягнення визначених у Стратегії пріори-
тетів державної політики у воєнній сфері, 
сфері оборони і військового будівництва сто-
совно розвитку інституційних спроможнос-
тей Міністерства оборони України та інших 
органів управління складових сил оборони, 
зокрема й координацію та контроль за роз-
витком інституційних спроможностей Мініс-
терства оборони України щодо формування 
та реалізації державної політики у воєнній 
сфері, сфері оборони і військового будівни-
цтва на засадах демократичного цивільного 
контролю за участю інших органів управлін-
ня складових сил оборони [3].
Таким чином, хоча Верховна Рада Укра-

їни як і Кабінет міністрів України не відне-
сені до сектору безпеки і оборони, проте їх 
повноваження та основні завдання безпосе-
редньо вказують на те, що вони є суб’єктами 
забезпечення національної безпеки держа-
ви. Розглянемо основну сутність деяких з 
суб’єктів забезпечення національної безпе-
ки, які на законодавчому рівні віднесені до 
сектору безпеки і оборони. 
Головним суб’єктом державної політи-

ки у сфері національної безпеки України Т. 
Яровой називає Міністерство оборони Укра-
їни, що забезпечує формування та реаліза-
цію державної політики з питань національ-
ної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони 
і військового будівництва в мирний час та в 
особливий період. До повноважень Мініс-
терства оборони України належать органі-
зація заходів оборонного планування, ви-
значення засад воєнної, військової кадрової 
та військово-технічної політики у сфері обо-
рони, здійснення в установленому порядку 
координації діяльності державних органів 
та органів місцевого самоврядування щодо 
підготовки держави до оборони. Таким чи-
ном, Міністерство оборони України є коор-

динатором ряду (але далеко не всіх) суб’єктів 
державної політики у сфері національної 
безпеки України [4, с. 32-33]. 
Серед основних завдань МВС України, 

які безпосередньо відносяться до забезпе-
чення національної безпеки держави, По-
ложенням «Про Міністерство внутрішніх 
справ» визначено: охорона прав і свобод лю-
дини, інтересів суспільства і держави, про-
тидії злочинності, забезпечення публічної 
безпеки і порядку, захист державного кор-
дону та охорони суверенних прав України в 
її виключній (морській) економічній зоні, а 
також здійснення цивільного захисту, захис-
ту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій та запобігання їх виникненню, лік-
відації надзвичайних ситуацій [5].
Закон України «Про Національну гвар-

дію України» надає їй статус військового фор-
мування з правоохоронними функціями, що 
входить до системи Міністерства внутрішніх 
справ України і призначено для виконання 
завдань із захисту та охорони життя, прав, 
свобод і законних інтересів громадян, сус-
пільства і держави від кримінальних та ін-
ших протиправних посягань, охорони гро-
мадської безпеки і порядку та забезпечення 
громадської безпеки, а також у взаємодії з 
правоохоронними органами - із забезпечен-
ня державної безпеки і захисту державного 
кордону, припинення терористичної діяль-
ності, діяльності незаконних воєнізованих 
або збройних формувань (груп), терористич-
них організацій, організованих груп та зло-
чинних орг анізацій. Національна гвардія 
України бере участь відповідно до закону 
у взаємодії зі Збройними Силами України 
у відсічі збройній агресії проти України та 
ліквідації збройного конфлікту шляхом ве-
дення воєнних (бойових) дій, а також у ви-
конанні завдань територіальної оборони [6]. 

 Відповідно до ст. 23 Закону України 
«Про Національну поліцію» поліція відпо-
відно до покладених на неї завдань вживає 
заходів, спрямованих на усунення загроз 
життю та здоров’ю фізичних ос  іб і публічній 
безпеці, що виникли внаслідок учинення 
кримінального, адміністративного правопо-
рушення.
На Державну прикордонну службу 

України відповідно до Закону про цю служ-
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бу покладаються завдання щодо забезпечен-
ня недоторканності державного кордону та 
охорони суверенних прав України в її при-
леглій зоні та виключній (морській) еконо-
мічній зоні [7].

 Державна служба України з надзвичай-
них ситуацій (ДСНС) є центральним ор-
ганом виконавчої влади, діяльність якого 
спрямовується і координується Кабінетом 
Міністрів України через Міністра внутріш-
ніх справ і який реалізує державну політику 
у сфері цивільного захисту, захисту населен-
ня і територій від надзвичайних ситуацій та 
запобігання їх виникненню, ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій, рятувальної 
справи, гасіння пожеж, пожежної та техно-
генної безпеки, діяльності аварійно-ряту-
вальних служб, а також гідрометеорологіч-
ної діяльності. До основних завдань ДСНС 
віднесено: 1) реалізація державної політики 
у сфері цивільного захисту, захисту населен-
ня і територій від надзвичайних ситуацій, 
запобігання їх виникненню, ліквідації на-
слідків надзвичайних ситуацій, рятувальної 
справи, гасіння пожеж, пожежної та техно-
генної безпеки, діяльності аварійно-ряту-
вальних служб, а також гідрометеорологіч-
ної діяльності; 2) здійснення державного на-
гляду (контролю) за додержанням і виконан-
ням вимог законодавства у сфері цивільного 
захисту, пожежної та техногенної безпеки, 
діяльності аварійно-рятувальних служб; 3) 
внесення на розгляд Міністра внутрішніх 
справ пропозицій щодо забезпечення фор-
мування державної політики у зазначених 
сферах; 4) реалізація в межах повноважень, 
передбачених законом, державної політики 
у сфері волонтерської діяльності [8].
Зазначені положення чинного законо-

давства дають уявлення про місце та роль 
розглянутих складових елементів сектору 
безпеки і оборони в системі суб’єктів забез-
печення національної безпеки держави. 
А саме суб’єкти, які входять до складу сек-
тору безпеки і оборони, виконують функції 
щодо забезпечення захищеності певної сфе-
ри життєво важливих суспільних інтересів, 
які входять до сфери національних інтересів 
країни.
До сектору безпеки і оборони Законом 

України «Про національну безпеку Украї-

ни» не віднесено органи місцевого самовря-
дування, тоді як Закон України «Про міс-
цеве самоврядування» у ст. 36 перераховує 
повноваження в галузі оборонної роботи, 
серед яких: ) сприяння організації призову 
громадян на військову службу за призовом 
осіб офіцерського складу, строкову військову 
та альтернативну (невійськову) службу, а та-
кож їх мобілізації, підготовці молоді до служ-
би в Збройних Силах України, організації 
навчальних (перевірочних) та спеціальних 
військових зборів; забезпечення доведення 
до підприємств, установ та організацій не-
залежно від форм власності,  а також насе-
лення наказу військового комісара про ого-
лошення мобілізації; організація та участь 
у здійсненні заходів, пов’язаних з мобіліза-
ційною підготовкою та цивільним захистом, 
підготовкою і виконанням завдань терито-
ріальної оборони, на відповідній території; 
сприяння Державній прикордонній службі 
України у підтриманні відповідного режиму 
на державному кордоні; здійснення заходів 
щодо підготовки населення України до учас-
ті в русі національного спротиву; підготовка 
і подання відповідним районним/обласним 
радам пропозицій до цільових місцевих про-
грам підготовки територіальної оборони та 
підготовки населення України до участі в 
русі національного спротиву та участь в ор-
ганізації їх виконання тощо [9].
Як бачимо з аналізу норм чинного за-

конодавства, органи місцевого самовряду-
вання та місцеві державні адміністрації при-
ймають активну участь у забезпеченні націо-
нальної безпеки держави шляхом реалізації 
адміністративно-правови х норм, якими пе-
редбачені їх повноваження в цій сфері. Тож, 
не зважаючи на відсутність органів місцево-
го самоврядування та місцевих державних 
адміністрацій серед суб’єктів сектору безпе-
ки і оборони, вони входять до кола системи 
суб’єктів забезпечення національної безпеки 
держави.
На сьогодні участь громадяни України, 

а також об’єднання громадян у забезпечен-
ні національної безпеки держави регламен-
тується нормами Конституції України, а та-
кож Закону України «Про участь громадян 
в охороні громадського порядку і держав-
ного кордону», який регламентує порядок 
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створення громадських формувань з охоро-
ни громадського порядку і державного кор-
дону, основні завдання, права та обов’язки 
громадських формувань з охорони громад-
ського порядку і державного кордону та їх 
членів, умови та порядок застосування за-
ходів фізичного впливу і спеціальних засобів 
[10]. Громадяни України відповідно до Кон-
ституції України мають право створювати в 
установленому Законом порядку громадські 
об’єднання для участі в охороні громадсько-
го порядку і державного кордону, сприяння 
органам місцевого самоврядування, право-
охоронним органам, Державній прикордон-
ній службі України та органам виконавчої 
влади, а також посадовим особам у запо-
біганні та припиненні адміністративних і 
кримінальних правопорушень, захисті жит-
тя та здоров’я громадян, інтересів суспіль-
ства і держави від протиправних посягань, 
а також у рятуванні людей і майна під час 
стихійного лиха та інших надзвичайних об-
ставин. Громадські формування з охорони 
громадського порядку і державного кордо-
ну можуть бути створені на засадах громад-
ської самодіяльності як зведені загони гро-
мадських формувань, спеціалізовані загони 
(групи) сприяння Національній поліції та 
Державній прикордонній службі України, 
асоціації громадських формувань тощо [2].
Типовим статутом громадського фор-

мування з охорони громадського порядку і 
державного кордону визначаються основні 
завдання такого формування, його права, 
структура формування і територія, в межах 
якої провадиться його діяльність, умови і по-
рядок прийняття громадян до складу фор-
мування і вибуття з нього, статутні обов’язки 
та права членів формування, застосування 
заходів фізичного впливу і спеціальних за-
собів, джерела надходження, порядок вико-
ристання коштів та іншого майна формуван-
ня, відшкодування витрат на використання 
приватних транспортних засобів та відшко-
дування збитків, заподіяних майну члена 
формування під час виконання ним своїх 
обов’язків [11].

Висновок
Таким чином, підбиваючи підсумок 

представленого наукового досліджен-

ня слід узагальнити, що за специфікою 
правосуб’єктності система суб’єктів забез-
печення національної безпеки держави 
може бути диференційовано на: 1) суб’єктів 
загальної компетенції, до яких входять ті 
суб’єкти, коло повноважень яких включає 
повноваження із забезпечення національної 
безпеки поряд з іншими питаннями суспіль-
ного буття (Верховна Рада України, Кабінет 
Міністрів, органи місцевого самоврядуван-
ня, місцеві державні адміністрації тощо); 
2) суб’єктів спеціальної компетенції, основні 
повноваження яких спрямовані на забезпе-
чення національної безпеки як на галузево-
му, так і на міжгалузевому рівні (Президент 
України, Рада національної безпеки та обо-
рони, Міністерство оборони та інші). 
За специфікою адміністративно-правово-

го статусу суб’єктів забезпечення національ-
ної безпеки держави можна класифікувати 
на: 1) тих, які мають владні повноваження 
щодо адміністративно-правового регулю-
вання питань забезпечення національної 
безпеки; та 2) тих, які є носіями повнова-
жень щодо втілення рішень адміністратив-
но-правового управління в сфері національ-
ної безпеки. 
Основою для вдосконалення системи 

суб’єктів забезпечення національної безпе-
ки держави має бути чітка визначеність їх 
функцій, завдань, прав та обов’язків в озна-
ченій сфері, відповідальності та координо-
ваності реалізації наданих законом повнова-
жень для виконання тих чи інших завдань 
із протидії існуючим загрозам та небезпекам 
національним інтересам держави. Особливу 
увагу доцільно приділити законодавчому 
врегулюванню добровільній участі грома-
дян та громадських об’єднань в сфері за-
безпечення національної безпеки України, 
зокрема, порядок визнання державою такої 
участі, їх права, обов’язки та відповідаль-
ніст ь тощо.
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SUMMARY 
It is emphasized that local self-government 

bodies and local state administrations take an 
active part in ensuring the national security of 
the state through the implementation of adminis-
trative and legal norms, which provide for their 
powers in this area. Therefore, despite the lack of 
local governments and local state administrations 
among the components of the security and defense 
sector, they are part of the system of subjects of 
national security.

It is generalized that according to the specifi cs 
of legal personality, the system of subjects of na-
tional security can be differentiated into: 1) sub-
jects of general competence, which include those 
entities whose powers include powers to ensure 
national security, among others issues of public 
life (Verkhovna Rada of Ukraine, Cabinet of 
Ministers, local governments, local state admin-
istrations, etc.); 2) subjects of special competence, 
whose main powers are aimed at ensuring nation-
al security at both sectoral and intersectoral levels 
(President of Ukraine, National Security and De-
fense Council, Ministry of Defense and others).

It is proved that according to the specifi cs of 
the administrative and legal status of the subjects 
of national security of the state should be classifi ed 
into: 1) those who have the authority to adminis-
trative and legal regulation of national security; 
2) those who are the bearers of authority to imple-
ment decisions of administrative and legal man-
agement in the fi eld of national security.

It was stated that the basis for improving the 
system of subjects of national security should be 
a clear defi nition of their functions, tasks, rights 
and responsibilities in this area, responsibility 
and coordination of the statutory powers to per-
form certain tasks  to combat existing threats and 
dangers to the national interests of the state. It is 
expedient to pay special attention to the legislative 
regulation of voluntary participation of citizens 
and public associations in the fi eld of national 
security of Ukraine, in particular, the procedure 
for state recognition of such participation, their 
rights, duties and responsibilities, etc.

Keywords: security, national security, subject, 
system, public authorities.
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ÏÐÀÂÎÂÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÎÁÑÒÀÂÈÍ, 
ÙÎ ÂÈÊËÞ×ÀÞÒÜ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÓ 

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ²Â

В статье проанализированы проблем-
ные вопросы обстоятельств, исключающих 
административную ответственность во-
еннослужащих. Уделено внимание тому, что 
военнослужащие не принадлежат к общим 
субъектам административного правонару-
шения, поскольку законодатель в этой ка-
тегории лиц предусмотрел, наряду с общими 
для всех субъектов, определенные специфиче-
ские, особые признаки. Обосновано, что, как 
и для большинства граждан, отказ военнос-
лужащего от действий в состоянии крайней 
необходимости или необходимой обороны не 
приводит к правовым последствиям. Уста-
новлено, что в отношении такой категории 
субъектов как военнослужащие возможность 
возникновения состояния невменяемости 
при совершении ими административных 
правонарушений сведена к минимуму. Уделе-
но внимание тому, что административная 
ответственность исключается при соверше-
нии лицом деяния, подпадающего под при-
знаки административного правонарушения 
в состоянии крайней необходимости, необхо-
димой обороны и невменяемости. Обоснова-
на необходимость рассматривать исполне-
ние приказа, который даже и неправомерен, 
как обстоятельство, исключающее админи-
стративную ответственность. Именно та-
кой вывод следует из положений действую-
щего законодательства, изложенного выше 
исторического анализа и существующей нор-
мативной регламентации в отдельных за-
рубежных странах.
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Обґрунтування вибору теми 
дослідження

У сучасних умовах зростає необхідність 
окремих громадян щодо забезпечення сво-
єї безпеки та безпеки інших осіб, а також 
державного і громадського порядку, охо-
рони власності, встановленого порядку 
управління. Саме тому інститутам необхід-
ної оборони, крайньої необхідності сьогод-
ні відводиться особливе місце. Важливо, 
що інститути необхідної оборони, крайньої 
необхідності і затримання порушника ма-
ють стимулююче значення у сфері адміні-
стративно-правового регулювання, за їх до-
помогою “активізується участь громадян у 
попередженні адміністративної деліктності” 
[1, с. 241]. Активні дії окремих громадян є 
дієвим засобом боротьби з різними право-
порушеннями, одним із способів захисту 
особистості та її прав від суспільно небез-
печних посягань, а також важливою фор-
мою забезпечення цивілізованого правопо-
рядку. Як і для більшості громадян, відмова 
військовослужбовця від дій у стані крайньої 
необхідності або необхідної оборони не при-
зводить до правових наслідків. Однак щодо 
цієї категорії осіб є суттєва особливість, яка 
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фактично означає виняток із загального 
правила.

Стан дослідження проблеми
Дослідження, що стосуються специфі-

ки правового статусу військовослужбов-
ців у сфері управлінської діяльності про-
водили такі вчені, як М.В.Артамонов, 
М.В.Бєлоконєв, М.І.Кузнєцов, О.Є.Луньов, 
В.В.Чумак, В.О.Шамрай. Розроблені ними 
положення мають побічне значення для 
з’ясування особливого статусу військовос-
лужбовців як суб’єктів адміністративної від-
повідальності, оскільки вони були сформу-
льовані при вирішенні інших завдань і за ін-
ших часів. Викладені обставини, потреба в 
удосконаленні норм чинного адміністратив-
ного законодавства, що регулюють відпові-
дальність військовослужбовців за вчинення 
адміністративних проступків, а також від-
сутність належного предметного досліджен-
ня даної проблеми потребують проведення 
подальших наукових досліджень.

Мета дослідження полягає у тому, щоб 
на основі наукових досліджень фахівців у га-
лузі права охарактеризувати обставини, що 
виключають адміністративну відповідаль-
ність військовослужбовців та надати науково 
обґрунтовані пропозиції щодо вдосконален-
ня зазначеної сфери суспільних відносин.

Виклад основних положень
Згідно зі ст. 17 Конституції України, обо-

рона країни, захист її суверенітету, терито-
ріальної цілісності і недоторканності покла-
даються на Збройні Сили України. Отже, 
специфіка не тільки соціального, а й право-
вого становища військовослужбовців при 
здійсненні ними своєї службової діяльності 
суттєва і має державне значення. А тому, 
коли на військовослужбовців покладено 
обов’язок в силу їхнього службового стано-
вища, виконуваних суспільних функцій або 
на інших підставах охороняти від суспіль-
но-небезпечних та інших посягань держав-
ні, громадські або особисті інтереси (бойове 
чергування, патрулювання, вартова служба 
тощо) – необхідна оборона і крайня необхід-
ність буде не тільки певною гарантією, пра-
вом, а й юридичним обов’язком.

Умови правомірності необхідної оборо-
ни для цих осіб такі ж, як і для всіх інших 
громадян, але відмова їх від зазначених дій 
буде розглядатися як службове або інше по-
рушення, а в окремих випадках – як кримі-
нальне правопорушення.
Зі змісту статей 18 і 19 Koдeкcу Укpaïни 

пpo aдмiнicтpaтивнi пpaвoпopушeння (далі – 
КупАП) випливають певні умови правомір-
ності дій особи в стані крайньої необхіднос-
ті і необхідної оборони. Їх аналіз дозволяє 
зробити висновок про те, що здебільшого 
вони співпадають з аналогічними умовами 
правомірності крайньої необхідності і необ-
хідної оборони за кримінальним правом [2, 
с. 5 - 9].
Як зазначає Д.Н.Бахрах, дотримання 

громадянином встановлених правил пове-
дінки “…сприяє зміцненню громадського 
порядку, але, попри це, становить звичайну 
правомірну поведінку, не пов’язану з осо-
бливими фізичними і душевними зусилля-
ми”. “І, навпаки, припинення громадяни-
ном посягань на громадський порядок ін-
ших осіб або захист його в стані необхідної 
оборони свідчать про його активну, право-
мірну поведінку та ініціативну законну ді-
яльність” [3, c. 102].
У зв’язку з цим, слід погодитися зі 

С.С.Сливкою про те, що “кожна особа має 
право на необхідну оборону незалежно від 
можливості уникнути посягання або зверну-
тися за допомогою до інших осіб чи органів 
влади” [4, c. 46].
Ще однією обставиною, що виключає 

застосування адміністративної відповідаль-
ності, є стан неосудності особи, яка вчиняє 
певні протиправні проступки (ст. 17 КУ-
пАП). Згідно зі ст. 20 КУпАП, не підлягає 
адміністративній відповідальності особа, 
яка під час вчинення протиправної дії чи 
бездіяльності була в стані неосудності, тобто 
не могла усвідомлювати свої дії або керува-
ти ними внаслідок хронічної душевної хво-
роби, тимчасового розладу душевної діяль-
ності, слабоумства чи іншого хворобливого 
стану [5]. Стосовно такої категорії суб’єктів, 
як військовослужбовці, можливість виник-
нення стану неосудності при вчиненні ними 
адміністративних правопорушень зведе-
на до мінімуму. Згідно з Положенням про 
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військово-лікарську експертизу і медичний 
огляд у Збройних Силах України військо-
вослужбовці з відповідними розладами пси-
хіки і поведінки та хворобами нервової сис-
теми повинні визнаватися не придатними 
до військової служби [6]. Наявність такого 
факту вимагає додаткових пояснень.
Справді, діяння, вчинене у стані нео-

судності, хоча й не є адміністративним пра-
вопорушенням (оскільки відсутній такий 
обов’язковий його елемент, передбачений у 
ст. 9 КУпАП, як вина), має протиправний, 
суспільно шкідливий характер. У цьому від-
ношенні розглядувана обставина суттєво 
відрізняється від крайньої необхідності і 
необхідної оборони.
Але законодавець, закріплюючи у ст. 17 

КУпАП неосудність, не передбачає такий 
критерій, як відсутність протиправності і 
суспільної небезпеки (шкідливості). В да-
ному випадку визначальним є виключен-
ня адміністративної відповідальності у разі 
вчинення особою діяння, що підпадає під 
ознаки адміністративного правопорушен-
ня в стані крайньої необхідності, необхідної 
оборони і неосудності. Саме цим і потрібно 
керуватися при визнанні такої обставини, 
як неосудність.
На сьогодні чинне адміністративне за-

конодавство України не передбачає ще 
яких-небудь обставин, крім крайньої необ-
хідності, необхідної оборони і неосудності, 
що виключали б адміністративну відпові-
дальність. Однак деякі вчені-адміністрати-
вісти пропонують розширити перелік таких 
обставин.
Особливу увагу привертає така обста-

вина, як виконання неправомірного, неза-
конного наказу. Особливої актуальності це 
питання набуло з прийняттям Конституції 
України, стаття 60 якої вказує, що ніхто 
не зобов’язаний виконувати явно злочинні 
розпорядження чи накази. За віддання і ви-
конання явно злочинного розпорядження 
чи наказу настає юридична відповідальність 
[7].
Із прийняттям цієї норми в українській 

армії фактично запроваджено принцип 
умовної обов’язковості (відносної покори) 
підлеглих наказові начальника. Стаття 6 
Дисциплінарного статуту Збройних Сил 

України зазначає: “Право командира - від-
давати накази і розпорядження, а обов’язок 
підлеглого – їх виконувати, крім випадків 
віддання явно злочинного наказу чи розпо-
рядження” [8].
Існує також думка, що вчинення діяння, 

яке, наприклад, підпадає під ознаки такого 
військового злочину, як непокора, не слід 
розцінювати як самостійну підставу. “В цьо-
му випадку враховується правило про край-
ню необхідність” [9, с. 899].
Так чи інакше юридична відповідаль-

ність виключається.
У складні ситуації потрапляють військо-

ві водії (зазвичай військовослужбовці стро-
кової служби), коли начальники віддають 
накази, пов’язані з порушенням правил 
водіння чи експлуатації машин. Складність 
цієї ситуації полягає в тому, що в деяких 
випадках вони позбавлені свободи вибору 
варіантів поведінки, оскільки будь-який ви-
бір за існуючих вимог нормативних актів є 
підставою для притягнення водія до відпо-
відальності [10, c. 3].
І.Климов і В.Бєлоконєв зазначають, що 

питання про застосування юридичної від-
повідальності за виконання підлеглим не-
законного наказу може ставитися у таких 
випадках: виконання наказу підлеглим, по-
інформованим про протиправний характер 
цього наказу; виконання незаконного (зло-
чинного) наказу особою, що сумнівається 
в його правомірності; виконання явно не-
правомірного наказу, але такого, що немає 
ознак злочину; виконання явно злочинного 
наказу [10, с. 3].
З урахуванням конституційних поло-

жень і положень діючого кримінального і 
адміністративного законодавства України 
можна дійти висновку, що практичні пра-
цівники ставлять питання про подальшу 
розробку термінів “злочинний наказ”, “зло-
чинне розпорядження”, а не терміна “неза-
конний наказ” [11, с. 26].
Тому вважаємо, що виконання наказу, 

який навіть і є неправомірним, слід розгля-
дати також як обставину, що виключає ад-
міністративну відповідальність. Саме такий 
висновок випливає з положень діючого за-
конодавства, вище викладеного історичного 
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аналізу та існуючої нормативної регламен-
тації в окремих зарубіжних країнах.
Враховуючи вищевикладене і те, що ад-

міністративні правопорушення за ступенем 
суспільної небезпеки значно відрізняють-
ся від злочинних діянь, можливий варіант, 
коли в адміністративному законодавстві буде 
закріплена окрема обставина, яка виключає 
адміністративну відповідальність саме та-
кої категорії осіб, як військовослужбовці, у 
разі вчинення ними діяння, що підпадає під 
ознаки адміністративного проступку, на ви-
конання незаконного, неправомірного на-
казу навіть у випадку, коли невідповідність 
певним нормативним актам була очевид-
ною для виконавця-підлеглого. Видається, 
що ця обставина має бути закріплена не по-
ряд з іншими обставинами, що виключають 
адміністративну відповідальність у ст. 17 
КУпАП, а в ст. 15 КУпАП, яка спеціально 
присвячена питанням адміністративної від-
повідальності військовослужбовців.

Висновки
Враховуючи обмежений характер адмі-

ністративної відповідальності військовос-
лужбовців, поняття адміністративної відпо-
відальності військовослужбовців визнача-
ється як зміна правового статусу військовос-
лужбовців, що здійснюється уповноваженим 
на те органом (посадовою особою), за відсут-
ності між ними відносин службового підпо-
рядкування у результаті застосування лише 
визначених для даної категорії (особливих 
суб’єктів) адміністративних стягнень і про-
являється або в обмежені прав військовос-
лужбовців, або в покладанні додаткових 
обов’язків за вчинення окремих адміністра-
тивних правопорушень в порядку і на умо-
вах, передбачених нормами адміністратив-
ного законодавства.
Таким чином, слід констатувати, що 

адміністративні правопорушення за сту-
пенем суспільної небезпеки значно відріз-
няються від злочинних діянь, можливий 
варіант, коли в адміністративному законо-
давстві буде закріплена окрема обставина, 
що виключає адміністративну відповідаль-
ність саме такої категорії осіб, як військо-
вослужбовці, у разі вчинення ними діяння, 
що підпадає під ознаки адміністративного 

проступку, на виконання незаконного, не-
правомірного наказу навіть у випадку, коли 
невідповідність певним нормативним актам 
була очевидною для виконавця-підлеглого. 
Ця обставина має бути закріплена у ст. 15 
КУпАП, яка спеціально присвячена питан-
ням адміністративної відповідальності вій-
ськовослужбовців. На підставі цього пропо-
нується ч. 4 цієї статті викласти у такій ре-
дакції: “Військовослужбовці не підлягають 
адміністративній відповідальності у випадку 
вчинення діяння, що підпадає під ознаки 
адміністративного правопорушення за ви-
конання наказу чи розпорядження”.
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SUMMARY 
The article analyzes the problematic issues of 

circumstances that exclude the administrative li-
ability of military personnel. Attention is paid to 
the fact that military personnel do not belong to the 
general subjects of administrative offenses, as the 
legislator has provided for certain specifi c, special 
features for this category of persons, along with 
the general ones for all subjects. It is substantiated 
that, as for most citizens, the refusal of military per-
sonnel to act in a state of extreme necessity or neces-
sary defense does not lead to legal consequences. It 
is established that with regard to such a category of 
subjects as military personnel, the possibility of in-
sanity in the commission of administrative offenses 
is minimized. Attention is paid to the fact that ad-
ministrative liability is excluded if a person commits 
an act that falls under the signs of an administra-
tive offense in a state of extreme necessity, necessary 
defense and insanity. The necessity to consider the 
execution of the order, which is even illegal, as a 
circumstance that excludes administrative liability 
is substantiated.

Keywords: Constitution, administrative re-
sponsibility, military personnel, circumstances that 
exclude administrative responsibility, extreme ne-
cessity, necessary defense, execution of the order.

АНОТАЦІЯ 
У статті проаналізовано проблемні пи-

тання обставин, що виключають адміністра-
тивну відповідальність військовослужбовців. 
Приділено увагу тому, що військовослужбовці 
не належать до загальних суб’єктів адміні-
стративного правопорушення, оскільки зако-
нодавець щодо цієї категорії осіб передбачив, 
поряд із загальними для всіх суб’єктів, певні 
специфічні, особливі ознаки. Обґрунтовано, 
що як і для більшості громадян, відмова вій-
ськовослужбовця від дій у стані крайньої необ-
хідності або необхідної оборони не призводить 
до правових наслідків. Встановлено, що стосов-
но такої категорії суб’єктів, як військовослуж-
бовці, можливість виникнення стану неосуд-
ності при вчиненні ними адміністративних 
правопорушень зведена до мінімуму. Приділено 
увагу тому, що адміністративна відповідаль-
ність виключається у разі вчинення особою 
діяння, що підпадає під ознаки адміністра-
тивного правопорушення в стані крайньої 
необхідності, необхідної оборони і неосудності. 
Обґрунтовано необхідність розглядати вико-
нання наказу, який навіть і є неправомірним, 
як обставину, що виключає адміністративну 
відповідальність. 
Ключові слова: Конституція, адміністра-

тивна відповідальність, військовослужбовець, 
обставини, що виключають адміністративну 
відповідальність, крайня необхідність, необ-
хідна оборона, виконання наказу.
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ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÏÐÎ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²Þ 
ÊÎÍÒÐÐÎÇÂ²ÄÓÂÀËÜÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² Â ÑÔÅÐ² 

Ê²ÁÅÐÁÅÇÏÅÊÈ

Запропонована стаття присвячена вивчен-
ню питання організації контррозвідувальної ді-
яльності в сфері кібербезпеки. Встановлено,  що з 
ростом кількості комп’ютеризованих систем та 
автоматизованих інструментів багато видів ро-
боти почало переходити в ІТ-поле. На підприєм-
ствах з’явилися співробітники з інформаційної 
безпеки. Спочатку інформаційна безпека озна-
чала мінімізацію кількості доступів до бухгал-
терської інформації, різної документації, інфор-
мації про патенти і багато чому іншому. Для 
цього створювалися регламенти з внутрішньої 
безпеки. Як правило, на підприємствах з’явився 
спеціальний співробітник, який відповідав за 
інформаційну безпеку. ХХІ століття зустріло 
нас ІТ-бумом: комп’ютер став з’являтися в 
кожному будинку, еволюція спричинила пере-
хід від чорно-білого телефона до смартфона, 
який став необхідністю, а інтернет – необхід-
ним елементом життя кожної людини. Все це 
призвело до того, що 2016 р. резолюція ООН за-
кріпила серед прав людини «право на доступ до 
інтернету». З ростом девайсів, розумних речей, 
збільшенням трафіку, потоком даних, людина 
почала все більше переносити в кібер середовище 
і в хмару бухгалтерію, управління процесами, ви-
конання робіт. З’явилася необхідність захисту 
інформації саме в діджитал (кібер) середовищі. 
Кібербезпека – це новий виток інформаційної 
безпеки, який спрямований саме на діджитал 
середовище. Кібербезпека має на увазі не тільки 
сам по собі захист інформації, а й захист всієї 
системи в інформаційному полі, в ІТ-полі (поле 
комп’ютерних технологій) в цілому.
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Постановка про блеми
Глобальна інформатизація в наш час актив-

но керує існуванням і життєдіяльністю держав 
світової спільноти, інформаційні технології 
застосовуються при вирішенні завдань забез-
печення національної, військової, економічної 
безпеки та ін. Разом з тим, одним із фундамен-
тальних наслідків глобальної інформатизації 
державних і військових структур стало виник-
нення принципово нової сфери протиборства 
конкуруючих держав - кіберпростору.
І якщо сьогодні між провідними у військо-

вому та економічному відношенні світовими 
державами склався тією чи іншою мірою пев-
ний паритет у сфері застосування звичайних 
озброєнь, у міжнародному праві зафіксовано 
основні принципи взаємовідносин цих дер-
жавами у рамках згаданої сфери,, то питання 
паритету і взаємовідносин в кіберпросторі на 
даний час продовжує залишатися відкритим.
У процесі формування глобального кіберп-

ростору відбувається конвергенція військових 
та цивільних комп’ютерних технологій, у про-
відних державах інтенсивно розробляються 
нові засоби та методи активного впливу на 
інформаційну інфраструктуру потенційних су-
противників, створюються різні спеціалізовані 
кібернетичні центри та підрозділи управління 
та командування, основним завданням яких є 
захист державних та військових інформацій-
них таємниць.
Надзвичайно важливим згадане питання є 

й для України, особливу у зв’язку з небезпека-
ми, які ще більш загострились в умовах повно-
масштабної агресії РФ.
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Стан дослідження
Питання кібербезпеки загалом, а також 

захисту вітчизняного кіберпростору зокрема 
неодноразово досліджували вітчизняні вчені – 
юристи, а також фахівці ІТ галузі.
Серед український науковців у своїх робо-

тах це питання досліджували В. Биков, О. Бу-
ров, Н. Дементієвська, Д. Дубов, Ю. Лісовська, 
Н. Ткачук, Т. Соколовський та інші. 
Метою цієї статті є вивчення питання ор-

ганізації контррозвідувальної діяльності в сфе-
рі кібербезпеки.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

З ростом кількості комп’ютеризованих 
систем та автоматизованих інструментів бага-
то видів роботи почало переходити в ІТ-поле. 
На підприємствах з’явилися співробітники з 
інформаційної безпеки.
Спочатку інформаційна безпека означала 

мінімізацію кількості доступів до бухгалтер-
ської інформації, різної документації, інфор-
мації про патенти і багато чому іншому. Для 
цього створювалися регламенти з внутріш-
ньої безпеки. Як правило, на підприємствах 
з’явився спеціальний співробітник, який від-
повідав за інформаційну безпеку..
ХХІ століття зустріло нас ІТ-бумом: 

комп’ютер став з’являтися в кожному будинку, 
еволюція спричинила перехід від чорно-біло-
го телефона до смартфона, який став необхід-
ністю, а інтернет – необхідним елементом жит-
тя кожної людини. Все це призвело до того, 
що 2016 р. резолюція ООН закріпила серед 
прав людини «право на доступ до інтернету».
З ростом девайсів, розумних речей, збіль-

шенням трафіку, потоком даних, людина по-
чала все більше переносити в кібер середови-
ще і в хмару бухгалтерію, управління проце-
сами, виконання робіт. З’явилася необхідність 
захисту інформації саме в діджитал (кібер) се-
редовищі.
Кібербезпека – це новий виток інформа-

ційної безпеки, який спрямований саме на ді-
джитал середовище. Кібербезпека має на увазі 
не тільки сам по собі захист інформації, а й за-
хист всієї системи в інформаційному полі, в ІТ-
полі (поле комп’ютерних технологій) в цілому 
[1].

Законом України «Про основні засади за-
безпечення кібербезпеки України» визнача-
ються основні поняття зазначеної проблемної 
галузі. Зокрема, ст. 1 Закону визначає кібер-
безпеку як «захищеність життєво важливих ін-
тересів людини і громадянина, суспільства та 
держави під час використання кіберпростору, 
за якої забезпечуються сталий розвиток інфор-
маційного суспільства та цифрового комуніка-
тивного середовища, своєчасне виявлення, 
запобігання і нейтралізація реальних і потен-
ційних загроз національній безпеці України 
у кіберпросторі» [2]. Водночас ст. 2 Закону 
пояснює: «1. Цей Закон не поширюється на: 
1) відносини та послуги, пов’язані із змістом 
інформації, що обробляється (передається, 
зберігається) в комунікаційних та/або в техно-
логічних системах; ... 3) соціальні мережі, при-
ватні електронні інформаційні ресурси в ме-
режі Інтернет (включаючи блог-платформи, 
відеохостинги, інші веб-ресурси), якщо такі 
інформаційні ресурси не містять інформацію, 
необхідність захисту якої встановлена зако-
ном, відносини та послуги, пов’язані з функці-
онуванням таких мереж і ресурсів; …». Інакше 
кажучи, чинний Закон не передбачає будь-які 
дії з безпеки стосовно людини, яка не входить 
до критичної інформаційної інфраструктури 
держави, а людський складник інтелектуаль-
ного капіталу (який набуває зростаючого зна-
чення в усьому світі) не входить до критичного 
ресурсу України. І це в той час, коли в усьому 
світі основна боротьба йде за людські та інте-
лектуальні ресурси, тобто за тих, хто вже за-
втра буде забезпечувати конкурентоспромож-
ність країни [3, c. 314].
Цей напрям як пріоритетний формально 

визначено в цілій низці законодавчих актів 
України, що стосуються розвитку національ-
ної безпеки, інформаційного (цифрового) сус-
пільства, цифрової економіки, європейської 
та євроатлантичної інтеграції України, тощо 
[4, c. 59]. Так, наприклад, метою Стратегії кі-
бербезпеки України є створення умов для без-
печного функціонування кіберпростору, його 
використання в інтересах особи, суспільства і 
держави, для досягнення якої, поряд з іншим, 
необхідними є поглиблення міжнародного 
співробітництва у цій сфері. В щорічних пла-
нах заходів з її реалізації передбачено заходи 
з виконання завдання щодо розвитку міжна-
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родного співробітництва у сфері забезпечення 
кібербезпеки, підтримці міжнародних ініціа-
тив у цій сфері та співпраці України з ЄС та 
НАТО для посилення спроможностей Укра-
їни у сфері кібербезпеки, участі у заходах зі 
зміцнення довіри у кіберпросторі [5]. 

Реалізація зазначеної вище Стратегії безпо-
середньо здійснюється основними суб’єктами 
національної системи кібербезпеки, Міністер-
ством закордонних справ України, Міністер-
ством цифрової трансформації України, Мі-
ністерством освіти і науки України та іншими 
суб’єктами забезпечення кібербезпеки в меж-
ах їх компетенції. 
Особливе місце у сфері забезпечення наці-

ональної кібербезпеки займають контррозві-
дувальні органи України. 
Для початку з’ясуємо, що ж собою являє 

контррозвідувальна діяльність загалом і в 
чому її суть.
Згідно Закону України «Про контррозві-

дувальну діяльність», під останньою потрібно 
розуміти спеціальний вид діяльності у сфері 
забезпечення державної безпеки, яка здій-
снюється з використанням системи контр-
розвідувальних, пошукових, режимних, адмі-
ністративно-правових заходів, спрямованих 
на попередження, своєчасне виявлення і за-
побігання зовнішнім та внутрішнім загрозам 
безпеці України, розвідувальним, терорис-
тичним та іншим протиправним посяганням 
спеціальних служб іноземних держав, а також 
організацій, окремих груп та осіб на інтереси 
України [6].
Функції органів, підрозділів та співробіт-

ників Служби безпеки України, що здійсню-
ють контррозвідувальну діяльність, визнача-
ються Законом України «Про Службу безпеки 
України».
Для виконання визначених законом за-

вдань та за наявності підстав, передбачених 
статтею 6 Закону про контррозвідувальну ді-
яльність, в ході контррозвідувальної діяльнос-
ті органи, підрозділи та співробітники Служби 
безпеки України мають право: 1) здійснювати 
контррозвідувальний пошук, оперативно-роз-
шукові заходи з використанням оперативних 
та оперативно-технічних сил і засобів, опитува-
ти осіб за їх згодою, використовувати їх добро-
вільну допомогу; 2) виявляти, фіксувати і до-
кументувати гласно і негласно розвідувальні, 

терористичні та інші посягання на державну 
безпеку України, вести їх оперативний облік, 
здійснювати візуальне спостереження в гро-
мадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і 
відеозйомки, оптичних та радіоприладів, ін-
ших технічних засобів; 3) проводити контрроз-
відувальні операції та відповідні оперативні і 
оперативно-технічні заходи з метою поперед-
ження, своєчасного виявлення і припинення 
розвідувально-підривної, терористичної та 
іншої протиправної діяльності на шкоду дер-
жавній безпеці України; 4) мати гласних і не-
гласних штатних і позаштатних працівників, 
створювати з метою конспірації підприємства, 
установи та організації, використовувати до-
кументи, що зашифровують особу чи відомчу 
належність працівників, приміщень і тран-
спортних засобів органів та підрозділів, що 
здійснюють контррозвідувальну діяльність; 5) 
витребовувати, збирати і вивчати, за наявнос-
ті визначених законом підстав, документи та 
відомості, що характеризують діяльність під-
приємств, установ, організацій, а також спосіб 
життя окремих осіб, джерела і розміри їх дохо-
дів для попередження і припинення розвіду-
вальних, терористичних та інших протиправ-
них посягань на державну безпеку України; 6) 
виключно з метою попередження, своєчасно-
го виявлення і припинення розвідувальних, 
терористичних та інших посягань на держав-
ну безпеку України, отримання інформації в 
інтересах контррозвідки здійснювати на під-
ставі відповідної контррозвідувальної справи 
заходи, визначені частиною третьою статті 8 
Закону України «Про оперативно-розшукову 
діяльність», - лише за ухвалою слідчого судді, 
постановленою за клопотанням керівника від-
повідного оперативного підрозділу або його 
заступника, погодженим прокурором. Нагляд 
за додержанням законів під час п роведення 
контррозвідувальної діяльності здійснюється 
Генеральним прокурором, виконувачем його 
обов’язків або уповноваженими наказом Гене-
рального прокурора заступниками Генераль-
ного прокурора; 7) затримувати і тримати у 
спеціально відведених для цього місцях: осіб, 
під  озрюваних у підготовці чи проведенні роз-
відувально-підривної, терористичної діяль-
ності та вчиненні інших кримінальних право-
порушень, розслідування яких віднесено до 
компетенції органів Служби безпеки України, 
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- на строки і в порядку, що передбачені зако-
нами України; осіб, які проникли на об’єкти 
та у місця, що охороняються органами і під-
розділами Служби безпеки України, - н а строк 
до трьох годин, а у разі нагальної необхідності 
запобігання злочинові чи його припинення 
та з метою встановлення особи - до сімдесяти 
двох годин з повідомленням про це суду про-
тягом 24 годин з моменту затримання для пе-
ревірки обгрунтованості цього запобіжного 
заходу. Проводити особистий огляд вказаних 
осіб та огляд речей, що знаходяться при них, 
транспортних засобів і вилучати документи та 
предмети, які можуть бути речовими доказа-
ми або є небезпечними для життя і здоров’я 
людей; 8) виключно для припинення розвіду-
вальних, терористичних та інших протиправ-
них посягань на державну безпеку України, а 
також при переслідуванні осіб, підозрюваних 
у проведенні такої діяльності, у будь-який час 
безперешкодно заходити і перебувати на те-
риторії та в приміщеннях органів державної 
влади та їх структурних підрозділів, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, уста-
нов та організацій, незалежно від форми влас-
ності, а на військові об’єкти, що охороняють-
ся, - в установленому порядку; 9) перебувати 
у порядку, погодженому з керівниками орга-
нів охорони державного кордону Державної 
прикордонної служби України, для вжиття 
контррозвідувальних заходів у межах прикор-
донної смуги, контрольованого прикордонно-
го району, в пунктах пропуску через держав-
ний кордон і територіальному морі України; 
10) у невідкладних випадках при здійсненні 
контррозвідувальних заходів безперешкодно 
користуватися засобами зв’язку, що належать 
підприємствам, установам і організаціям, а 
засобами зв’язку, що належать громадянам, 
- за їх згодою, з наступним відшкодуванням 
витрат за їх вимогою; 11) в інтересах забез-
печення державної безпеки та виконання за-
вдань контррозвідувальної діяльності органі-
зовувати, координувати і проводити наукові 
та науково-технічні дослідження, створювати 
у порядку, визначеному законодавством Укра-
їни, відповідні наукові установи та міжвідомчі 
координаційно-дорадчі органи; 12) зберіга-
ти, носити, застосовувати, використовувати 
зброю, спеціальні засоби, вживати заходів фі-
зичного впливу відповідно до законів України 

та інших актів законодавства України, прово-
зити зброю та спеціальні засоби в усіх видах 
транспорту; 13) користуватися правами, ви-
значеними законами України «Про Службу 
безпеки України», «Про державну таємницю» 
та іншими законами України.
За твердженням Ю. Лісовської, струк-

турний зміст контррозвідувальної діяльності 
полягає в попередженні, виявленні та при-
пиненні розвідувально-підривної діяльності 
іноземних держав з  використанням спеціаль-
них сил і засобів, форм і методів, які сприяють 
вирішенню національних інтересів України, 
своєчасному прийняттю заходів, адекватних 
характеру та масштабам загроз цим інтересам, 
що основані на принципах правової демокра-
тичної держави, оперативної та ідеологічної 
доцільності у відповідності з чинним законо-
давством [7, c. 111].
З метою захисту національних інтересів 

України в сфері інформаційної та кібербезпе-
ки, у складі Центрального управління Служ-
би безпеки України створено спеціалізований 
Департамент контррозвідувального захисту 
інтересів держави у сфері інформаційної без-
пеки. 
Окрім того, у структурі Служби безпеки 

України функціонує Ситуаційний центр забез-
печення кібербезпеки, співробітники якого 
покликані протидіяти кіберрозвідкам інозем-
них держав, займатися боротьбою з кіберте-
роризмом і кібершпигунством, здійснювати 
контррозвідувальні та оперативно-розшукові 
заходи, а також протидіяти спробам розхита-
ти ситуацію в країні через різноманітні інфор-
маційні вкиди.
Окрема увага співробітників Ситуаційного 

центру зосереджена на виявленні та нейтралі-
зації цільових кібератак. Зазвичай це загрози 
підвищеної складності. Об’єктами таких кі-
бератак стають важливі комунікаційні систе-
ми державних органів і системи керування 
об’єктів критичної інфраструктури.
Так, фахівцями Ситуаційного центру за-

безпечення кібербезпеки Служби безпеки 
України на базі платформи з відкритим про-
грамним кодом MISP (Malware Information 
Sharing Platform) створено систему збору і 
обробки інформації щодо інцидентів кібер-
безпеки та обміну технічними даними про 
ід ентифікатори компрометації інформацій-
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них систем об’єктів критичної інфраструктури 
між суб’єктами сектору безпеки в режимі ре-
ального часу MISP-UA (Ukrainian Advantage). 
Ця платформа широко використовується в 
усьому світі, а також відповідає міжнародним 
стандартам ЄС та НАТО і застосовується осно-
вними міжнародними суб’єктами у сфері кі-
бербезпеки: FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO 
NCI Agency [8, c. 105].
Як вірно зазначає Ю. Лісовська, діяльність 

органів контррозвідки в сфері кібербезпеки 
провадиться як на стратегічному, так і так-
тичному рівнях. Форми системи контр розвід-
ки визначаються за цільовим призначенням; 
силами і засобами, що використовуються; 
характером здійснення; територією, на якій 
проводяться превентивні заходи, та рівнем 
ухвалення рішення про проведення означе-
них заходів. Саме на базі системного методу 
діяльність контррозвідувальних підрозділів із 
захисту інформаційних ресурсів в майбутньо-
му надає гарантію їх захисту від заволодіння 
ними будь-як  ого супротивника [7, c. 116-117]. 

Важливим питанням захисту вітчизняного 
кіберпростору є можливість залучення до цьо-
го процесу приватних осіб, які не є співробіт-
никами спеціальних державних структур про-
тидії кіберзлочинності.
На нашу думку, варто погодитись з дум-

кою Н. Ткачук, що залучення Службою безпе-
ки України приватних осіб в рамках держав-
но-приватної взаємодії до негласної перевірки 
стану кіберзахисту об’єктів критичної інфра-
структури в інтересах національної безпеки 
повинне бути обставиною, яка не лише звіль-
няє від кримінальної відповідальності, а взага-
лі виключає злочинність діяння [8, c. 10 6].
Згідно оригінальної редакції Криміналь-

ного кодексу України 2001 р. проведення не-
гласного виявлення вразливостей в інформа-
ційно-телекомунікаційних системах об’єктів 
критичної інформаційної інфраструктури 
формально містило ознаки складу криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 361 
Кримінального кодексу України «Несанкціо-
новане втручання в роботу електронно-обчис-
лювальних машин (комп’ютерів), автоматизо-
ваних систем, комп’ютерних мереж чи мереж 
електрозв’язку». Формулювання зазначеної 
статті КК Ук раїни фактично унеможливлю-
вало діяльність некомерційних пентестерів, 

якщо ці тести заздалегідь не погоджені із 
об’єктами атаки.
У вітчизняних наукових колах існувала 

думка, що механізм легалізації пентестінгу 
повинен полягати у застосуванні правового 
інституту звільнення від кримінальної відпо-
відальності (наприклад, Д. Дубов пропону-
вав доповнити ст. 361 КК України наступним 
пунктом: «звільняється від кримінальної від-
повідальності громадянин України, якщо таке 
втручання здійснювалось за погодженням із 
суб’єктами національної системи кібербезпе-
ки…» [9, c. 79].
Н. Ткачук, підтримуючи наведену вище 

ідею, проте не пого джуючись із способом її ви-
рішення, пропонувала доповнити ст. 361 КК 
України наступним пунктом: «Не є криміналь-
ним правопорушенням дії особи, передбачені 
частиною першою цієї статті, яка відповідно 
до закону виконувала спеціальне завдання ор-
ганів державної безпеки із негласної перевір-
ки готовності об’єктів критичної інфраструк-
тури до можливих кібератак та кіберінциден-
тів». Це дозволило б створити правове поле 
для розвитку державно-приватної взаємодії за 
вказаним напрямом [8, c. 106]. 

Позитивно, що вітчизняний законодавець 
прислухався до думки громадськості і у За-
коні України «Про внесення змін до Кримі-
нального кодексу України щодо підвищення 
ефективності боротьби з кіб ерзлочинністю в 
умовах дії воєнного стану» виклав ст. 361 КК 
України у новій редакції, де серед іншого у 
ч. 6 закріпив положення, згідно якого «Дії, 
передбачені частинами першою - четвертою 
цієї статті, не вважаються несанкціонованим 
втручанням в роботу інформаційних (автома-
тизованих), електронних комунікаційних, ін-
формаційно-комунікаційних систем, електро-
нних комунікаційних мереж, якщо вони були 
вчинені відповідно до порядку пошуку та ви-
явлення потенційних вразливостей таких сис-
тем чи мереж».

Висновки
Підсумовуючи, можна констатувати, що 

зараз в Україні існує чітка і добре розгалуже-
на система державних контррозвідувальних 
інституцій, покликаних забезпечувати кібер-
безпеку нашої держави. Можна також сміливо 
стверджувати, що уже зроблені доволі значні 
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кроки до правового врегулювання багатьох 
складних питань у згаданій сфері (наприклад, 
до правового регулювання залучення приват-
них осіб до процесу протидії кіберпосяганням). 
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SUMMARY 
The proposed article is devoted to the study of the 

organization of counterintelligence activities in the fi eld 
of cyber security.

In our time, global informatization actively con-
trols the existence and vital activities of the states of the 
world community, information technologies are used to 
solve the tasks of ensuring national, military, economic 
security, etc. At the same time, one of the fundamental 
consequences of the global informatization of state and 
military structures was the emergence of a fundamen-
tally new sphere of confrontation between competing 
states - cyberspace.

And if today the world’s leading military and eco-
nomic states have developed to one degree or another 
a certain parity in the fi eld of conventional weapons, 
international law has recorded the main principles of 
relations between these states within the framework of 
the mentioned sphere, then the issue of parity and rela-
tions in cyberspace at the present time remains open.

In the process of the formation of global cyberspace, 
the convergence of military and civilian computer tech-
nologies is taking place, the leading states are inten-
sively developing new means and methods of active 
infl uence on the information infrastructure of poten-
tial adversaries, various specialized cyber centers and 
management and command units are being created, the 
main task of which is the protection of state and military 
information secrets. 

The mentioned issue is also extremely important for 
Ukraine, which is special in connection with the dan-
gers, which have become even more acute in the condi-
tions of full-scale aggression of the Russian Federation. 

In order to protect the national interests of Ukraine 
in the fi eld of information and cyber security, a special-
ized Department of counterintelligence protection of the 
state’s interests in the fi eld of information security was 
created as part of the Central Directorate of the Security 
Service of Ukraine. 

In addition, within the structure of the Security 
Service of Ukraine there is a Cyber   Security Situation 
Center, whose employees are called upon to counter cy-
ber intelligence of foreign countries, fi ght cyber terror-
ism and cyber espionage, carry out counter-intelligence 
and operative investigative measures, as well as coun-
ter attempts to destabilize the situation in the country 
through various information leakages. 

Special attention of the staff of the Situation Cen-
ter is focused on the detection and neutralization of 
targeted cyber attacks. These are usually threats of in-
creased complexity. The objects of such cyber-attacks are 
important communication systems of state bodies and 
management systems of critical infrastructure facilities. 

Activities of counterintelligence agencies in the 
fi eld of cyber security are carried out at both strategic 
and tactical levels. The forms of the counterintelligence 
system are determined by the target purpose; forces and 
means used; the nature of implementation; the territory 
on which preventive measures are carried out, and the 
level of decision-making on carrying out the specifi ed 
measures. It is on the basis of the system method that the 
activity of counterintelligence units for the protection of 
information resources in the future provides a guaran-
tee of their protection against the acquisition of them by 
any adversary.
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У статті автором здійснюється досліджен-
ня розуміння об’єкта адміністративного пра-
вопорушення в сфері охорони природи. Метою 
дослідження є визначення сутності поняття 
«природи» як об’єкту адміністративного право-
порушення. Розглядаються категорії «природа», 
«довкілля», «навколишнє природнє середовище», 
«природні ресурси», «екологічна безпека». В ході 
проведеного дослідження обґрунтовано необхід-
ність вживання єдиного підходу для уникнення 
правових колізій. Запропоновано на законодав-
чому рівні визначити поняття «природа», щоб 
спростити його розуміння та застосування, 
оскільки воно є основою для визначення сутнос-
ті об’єкту адміністративних правопорушень в 
сфері охорони природи.
Ключові слова: об’єкт адміністративного 

правопорушення, природа, довкілля, охорона на-
вколишнього природнього середовища, екологічна 
безпека, природні ресурси 
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природи. В Кодексі про адміністративні 
правопорушення України відповідальність 
за правопорушення в сфері охорони при-
роди передбачена у главі 7 «Адміністративні 
правопорушення у сфері охорони природи, 
використання природних ресурсів» і в на-
зві глави використовується термін «охорона 
природи». У Кримінальному кодексі – у роз-
ділі 8 «Кримінальні правопорушення проти 
довкілля», використовується поняття «до-
вкілля». Також кримінальне законодавство 
було доповнено статтею «Екоцид», яка від-
носиться до кримінальних правопорушень 
проти миру, безпеки людства та міжнарод-
ного правопорядку. У зв’язку із вищенаведе-
ним, спробуємо розібратися із визначенням 
об’єкта адміністративних правопорушень. 

Метою статті є дослідження національ-
ного законодавства та аналіз різноманітних 
підходів до визначення об’єкту адміністра-
тивного правопорушення в сфері охорони 
природи.

Виклад основного матеріалу
Поняття природи не існує у чинному 

українському законодавстві. У українсько-
му тлумачному словнику, значення слова 
«природа» полягає у наступному « органіч-
ний і неорганічний світ у всій сукупності і 
зв’язках, що є обов’язком людської діяль-
ності і пізнання, все те, що не створене ді-
яльністю людини, буття, матерія. Інше 
значення, сукупність особливостей рослин-
ного і тваринного світу, кліматичних умов, 

Вступ
У сучасному світі людство занепокоєно 

питанням раціонального використання і 
відтворення природних ресурсів, збережен-
ня біологічного різноманіття, Землі, її надр, 
водних ресурсів, атмосферного повітря та 
інших природних умов існування людсько-
го суспільства. Багато уваги приділяється 
запровадженню та посиленню відповідаль-
ності у цій сфері. Для того, щоб уникнути 
колізій, необхідно мати чітке і однозначне 
національне законодавство. Пропонуємо 
розглянути різні підходи до визначення 
об’єкта правопорушень в сфері охорони 
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рельєфу якої небудь-місцевості, країни [1]. 
У законі України «Про навколишнє при-
роднє середовище» навколишнє природне 
середовище розглядається як сукупність 
природних і природно-соціальних умов та 
процесів, природні ресурси, як залучені в 
господарський обіг, так і невикористовува-
ні в економіці в даний період (земля, над-
ра, води, атмосферне повітря, ліс та інша 
рослинність, тваринний світ), ландшафти 
та інші природні комплекси [2]. Так, згід-
но ст. 39 Закону України «Про навколиш-
нє природнє середовище», до природніх 
ресурсів належать внутрішні морські води 
та територіальне море; природні ресурси 
континентального шельфу та виключної 
(морської) економічної зони; атмосферне 
повітря; підземні води; поверхневі води, що 
знаходяться або використовуються на тери-
торії більш як однієї області; лісові ресурси 
державного значення; природні ресурси в 
межах територій та об’єктів природно-запо-
відного фонду загальнодержавного значен-
ня; дикі тварини, які перебувають у стані 
природної волі в межах території України, 
її континентального шельфу та виключної 
(морської) економічної зони, інші об’єкти 
тваринного світу, на які поширюється дія 
Закону України «Про тваринний світ» і які 
перебувають у державній власності, а також 
об’єкти тваринного світу, що у встановле-
ному законодавством порядку набуті в ко-
мунальну або приватну власність і визнані 
об’єктами загальнодержавного значення; 
корисні копалини, за винятком загально-
поширених. Законодавством України мо-
жуть бути віднесені до природних ресурсів 
загальнодержавного значення й інші при-
родні ресурси. До природних ресурсів міс-
цевого значення належать природні ресур-
си, не віднесені законодавством України до 
природних ресурсів загальнодержавного 
значення[2].
Україна здійснює екологічну політику, 

суть якої полягає у збереженні безпечного 
для існування живої і неживої природи на-
вколишнього середовища, захисту життя і 
здоров’я населення від негативного впливу, 
зумовленого забрудненням навколишнього 
природного середовища, досягнення гар-
монійної взаємодії суспільства і природи, 

охорону, раціональне використання і від-
творення природних ресурсів.
Вважаємо, що для здійснення єдиного 

підходу щодо правопорушень у аналізова-
ній сфері, необхідно внести зміни до чинно-
го законодавства і вживати категорію «охо-
рона природи». Навіть в Основному законі 
нашої держави – Конституції, використову-
ється термін «природа»[9].Пропонуємо ав-
торське визначення цього поняття. 
Також, для повноцінного аналізу вар-

то розглянути значення понять «довкілля» 
та «екологічна безпека». На думку Хижні 
Л.Є., поняття «довкілля» є складовою жит-
тя та здоров’я людини, визначення у якості 
критеріїв сприятливості довкілля не лише 
дотримання встановлених чинним законо-
давством вимог щодо дотримання лімітів 
забруднення навколишнього природного 
середовища, а і визначення взаємозв’язків 
між тривалістю життя людини і відповід-
ним станом довкілля в певній місцевості. 
Крім того, якість захисту довкілля визна-
чається і відповідним рівнем забезпечення 
стандартів благоустрою населених пунктів, 
що визначає в тому числі і умови життєді-
яльності людини. Не можемо погодитись 
із думкою ряду науковців, щодо невдалого 
використання терміну «навколишнє при-
родне середовище». Довкілля як об’єкт 
адміністративно-правового захисту та охо-
рони розуміється як сукупність природних 
та природно-антропогенних об’єктів, що є 
формуючою сукупністю факторів впливу на 
життя та здоров’я людини, при цьому за-
безпечення його сприятливості має функ-
ціональне спрямування діяльності органів 
державної влади та місцевого самовряду-
вання[6]. Поняття «екологічна безпека» роз-
кривається як стан навколишнього природ-
ного середовища, при якому забезпечуєть-
ся попередження погіршення екологічної 
обстановки та виникнення небезпеки для 
здоров’я людей[2].
Крім того, на нашу думку, важливо при-

ділити увагу поняттям «охорони» і «захисту» 
навколишнього природнього середовища. 
Булавіна С. вдало зазначила, що охорона діє 
постійно, як превенція у тому числі, а захист 
– в результаті порушення прав та обов’язків. 
Рішення проблеми ефективної охорони і за-
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хисту прав перебуває у безпосередній за-
лежності від розвитку нормативно-право-
вих актів, що регулюють відносини охорони 
і захисту, здатності науковців шукати межі 
їх нетотожності. [7]. До прикладу, у 2020 
році було створено Міністерство захисту до-
вкілля та природних ресурсів України. У по-
ложенні про Міністерство захисту довкілля 
та природних ресурсів України [8] вказано, 
що Міністерство формує та реалізує держав-
ну політику у сфері охорони навколишнього 
природного середовища. Дослідження цих 
питань буде предметом наших подальших 
досліджень.
За галузевою ознакою адміністративні 

правопорушення у сфері охорони природи 
можна класифікувати на: земельні право-
порушення; правопорушення в галузі вико-
ристання й охорони надр; водні правопору-
шення; лісові та рослинні правопорушення; 
правопорушення в галузі охорони атмос-
ферного повітря; правопорушення в галузі 
використання й охорони тваринного й рос-
линного світу.
Таким чином, об’єкт адміністративного 

правопорушення в сфері охорони природи 
це суспільні відносини, що забезпечують 
охорону природи за допомогою правил та 
норм, які містяться у масиві українського за-
конодавства. Це, перш за все, Конституція 
України, а також Закон України «Про охо-
рону навколишнього середовища», Закон 
України «Про відходи», Кодекс України 
«Про надра», Земельний кодекс України, 
Лісовий кодекс України, Водний кодекс 
України, Закон України «Про питну воду, 
питне водопостачання та водовідведення», 
«Про захист людини від впливу іонізуючого 
випромінювання», «Про принципи моніто-
рингу, звітності та верифікації викидів пар-
никових газів», «Про Основи (Стратегію) 
державної екологічної політики України 
на період до 2030р.», «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя 
населення», «Про ветеринарну медицину», 
«Про пестициди та агрохімікати», «Про по-
водження з радіоактивними відходами», 
«Про захист атмосферного повітря», «Про 
природно-заповідний фонд України», « 
Про мисливське господарство і полюван-
ня», «Про тваринний світ», «Про рослинний 

світ», «Про дозвільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності», «Про внесення змін до 
статті 17 Закону України «П  ро оцінку впли-
ву на навколишнє середовище» щодо запо-
бігання виникненню та поширенню корона-
вірусної хвороби (COVID-19)», «Про оцінку 
впливу на навколишнє середовище», «Про 
стратегічну екологічну оцінку», «Про еколо-
гічну мережу України», «Про поводження 
з промисловими вибуховими речовинами», 
«Про правопорушення у сфері містобуду-
вання», «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», 
«Про виключну (морську) економічну зону 
України» та ряд інших нормативно-право-
вих актів.
Отже, об’єктом є конкретні відносини, 

яким завдано шкоди певним проступком і 
які охороняються відповідною адміністра-
тивно-правовою нормою, відносини, які за-
безпечують охорону природи. Природа - це 
частина світу, яка є природнім середовищем 
людини і включає поверхню землі, надра, 
води, повітря, ландшафт, клімат, флору, фа-
уну та природні ресурси, які залучені або не 
залучені в господарський обіг.

Висновок
Відсутність законодавчо визначеного 

поняття «природа» ускладнює його ро-
зуміння та застосування, однак при цьо-
му саме воно є основою для визначення 
сутності об’єкту адміністративних пра-
вопорушень в сфері охорони природи. 
Пропонується авторське визначення по-
няття «природа». Це частина світу, яка є 
природнім середовищем людини і вклю-
чає поверхню землі, надра, води, повітря, 
ландшафт, клімат, флору, фауну та при-
родні ресурси, які залучені або не залучені 
в господарський обіг.
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ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÑÓÄÎÂÈÉ ÇÀÕÈÑÒ: ÑÓÄÎÂÀ ÊÎÐÓÏÖ²ß 
ßÊ ÏÐÎßÂ ÄÈÑÊÐÈÌ²ÍÀÖ²¯

Метою статті є вивчення поточного ста-
ну корупції у судовій системі та рівня її впливу 
на реалізацію принципу судового захисту. На-
голошено, що проблема судової корупції є харак-
терним явищем для держав, які тільки розви-
ваються. Така корупція завдає більшої шкоди, 
ніж будь-яка інша, оскільки навіть припущен-
ня про корумпованість судової влади викликає 
великі сумніви щодо успішності антикорупцій-
ної діяльності та ефективності правового за-
хисту через судові засоби.
Наголошено, що корупція в судовій системі 

неминуче породжує недовіру до владних інсти-
туцій в цілому, особа не може відчувати себе в 
безпеці, адже не вірить у правові можливості 
захисту свого порушеного права.
Ключові слова: судовий захист, судова вла-

да, право на судовий захист, судова реформа, 
корупція.
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ньо, так і через діяльність державних або 
уповноважених державою органів чи орга-
нізацій, що створюють необхідні умови, що 
сприяють від новленню порушеного права, 
припинення правопорушення та притяг-
нення винних до відповідальності [3, с. 187].
Проблема судової корупції є характер-

ним явищем для держав, які тільки розви-
ваються. Така корупція завдає більшої шко-
ди, ніж будь-яка інша, оскільки навіть при-
пущення про корумпованість судової влади 
викликає великі сумніви щодо успішності 
антикорупційної діяльності та ефективності 
правового захисту через судові засоби [4, с. 
153]. 
У 2020 році, наприклад, Національне 

антикорупційне бюро України оприлюдни-
ло аудіозаписи, нібито записані в кабінеті 
голови Окружного адміністративного суду 
Києва П. Вовка. У цих записах видно, як 
П. Вовка та інші судді планують вплинути 
на інші суди та органи судового управлін-
ня, вихваляючись тим, що «мають два суди 
(районний і конституційний)». Водночас не 
беручи до увагу громадський осуд та від-
криття кримінального провадження, Вища 
рада правосуддя одноголосно відмовилася 
звільнити цих суддів. Згодом ескалація не-
довіри відбулася через Конституційний Суд 
України, який фактично демонтував ключо-
вий елемент антикорупційної інфраструкту-
ри України. Він постановив, що ті, хто надає 
неправдиві відомості в антикорупційних де-
клараціях, більше не будуть переслідувати-
ся. Суд позбавив Національне агентство з 

Постановка проблеми
Відповідно до статті 55 Конституції Укра-

їни кожному гарантується право на оскар-
ження в суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб 
[1]. Саме, судовий захист відіграє вирішаль-
ну роль у механізмі забезпечення прав і сво-
бод людини, а рівень правової захищенос-
ті є основноположним проявом правового 
характеру держави та демократичності сус-
пільства [2, с. 48]. Треба зазначити, що пра-
во на судовий захист є обов’язковою складо-
вою будь-якого суб’єктивного права особи, 
яке вона може реалізувати як безпосеред-



210Íàøå ïðàâî ¹ 1, 2022

Îáãîâîðåííÿ, äèñêóñ³¿, àêòóàëüíî

питань запобігання корупції майже всіх по-
вноважень і вилучив систему декларування 
майна з-під контролю громадськості. Ці дії 
були незаконними, адже Конституційний 
Суд України вийшов за рамки конституцій-
ного подання, навіть скасувавши деякі ан-
тикорупційні положення, які не мав розгля-
дати зовсім. Подібні ситуації недопустимі, 
тому що за умови дії системи стримувань та 
противаг судова влада – це ключовий еле-
мент для забезпечення належного захисту 
прав людини й громадянина, законності та 
верховенства права. 

Стан дослідження проблеми
Враховуючи значущість протидії коруп-

ції у судовій системі для побудови правової 
держави, ця тема була пред метом наукового 
інтересу багатьох вчених, зокрема, Я. Нико-
лаєнко, Л. Москвича, С. Чорної, Н. Поляко-
ва, Ю. Лавренюка, І. Шмаріна та інші. 

Мета і завдання дослідження
Метою статті є вивчення поточного стану 

корупції у судовій системі та рівня її впливу 
на реалізацію принципу судового захисту.

Наукова новизна дослідження
У статті на основі критичного аналізу 

виділено основні корупційні проблеми у су-
довій системі, які впливають на реалізацію 
конституційного права на судовий захист.

Виклад основного матеріалу
Спотворення судової влади, зумовлене 

корупцією завжди призводить до дискре-
дитації основних конституційних положень 
щодо сутності нашої держави. Наприклад, 
статті 1 Конституції України, згідно з якою 
Україна є суверенною й незалежною, демо-
кратичною, соціальною, правовою держа-
вою, а також основних прав і свобод людини 
та громадянина. А також статті 21 Консти-
туції України, відповідно до якої всі люди є 
вільними й рівними у своїй гідності та пра-
вах, а пра ва й свободи людини є невідчужу-
ваними та непорушними, а громадяни ма-
ють рівні конституційні права й свободи та є 
рівними перед законом. Крім того, статті 24 
Конституції України, яка фіксує, що не може 
бути привілеїв чи обмежень за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, етнічного й 
соціального походження, майнового стану, 
місця проживання, за мовними або іншими 
ознаками [1].
Хотіли б зауважити, що судді наділенні 

особливим правовим статусом, а тому є спе-
ціальними суб’єктами з точки зору кримі-
нального права. Адже, їх права та обов’язки 
обумовлені окремим Законом України «Про 
судоустрій і статус суддів»; на посаду судді 
призначають лише ту особу, яка відпові-
дає встановленим вимогам законодавства; 
до них не  можуть бути застосованими біль-
шість заходів забезпечення кримінального 
провадження, але передбачені особливос-
ті характерні для розгляду кримінальних 
справ, підозрюваними в яких є судді. Таким 
чином, ми переконанні, що корупція в судо-
вій системі неминуче породжує недовіру до 
владних інституцій в цілому, особа не може 
відчувати себе в безпеці, адже не вірить у 
правові можливості захисту свого поруше-
ного права.
Корупція у судовій системі полягає у ви-

зиску організаційно-владних повноважень 
як самого судді, так службових осіб, які на-
діленні організаційно-управлінськими по-
вноваженнями у судовій владі. При чому 
т ака експлуатація статусу відбувається всу-
переч законодавчо визнаним процедурам 
та регламентам судового розгляду, а відтак 
завдає істотної шкоди правам та законним 
інтересам кожного, хто звертається за судо-
вим захистом [5, с. 34]. 
На нашу думку, основними перепонами 

на шляху до подолання корупції у судовій 
системі є: 1) відсутність розуміння сучасних 
проблем судової влади, що впливають на 
відправлення незалежного та об’єктивного 
правосуддя в державі й призводять до ко-
рупції; 2) плюралізм підходів стосовно по-
дальших напрямів реалізації реформи в су-
довій сфері [6, с. 88]. Пропонуємо зосереди-
ти увагу на кожній із цих проблем. На нашу 
думку, судова корупція є не лише атрибутом 
недовіри до судової системи, а й нівелює 
значення суддів для реалізації решти право-
вих реформ, а не лише судової. 
Незалежність суддів як першочергова 

засада здійснення правосуддя закріплена 
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у Основних принципах незалежності судо-
вих органів (Схвалених резолюціями 40/32 
та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 
листопада та 13 грудня 1985 р.). Згідно з 
цими принципами: не повинно мати місця 
неправомірне чи несанкціоноване втручан-
ня в процес правосуддя, а судові рішення, 
винесені суддями, не підлягають перегляду. 
Цей принцип не перешкоджає здійснюва-
ному відповідно до закону судовому пере-
гляду чи пом’якшенню вироків, винесених 
судовими органами [7]. Водночас Рекомен-
дація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів 
Ради Європи державам-членам щодо суддів: 
незалежність, ефективність та обов�язки 
(ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи 
17 листопада 2010 р. на 1098 засіданні за-
ступників міністрів) закріплює, що незалеж-
ність суддів та судової влади мають гаранту-
ватися Конституцією або бути закріплені на 
найвищому правовому рівні держав-членів 
[8].
Дані міжнародні положення знайшли 

своє нормативне закріплення й у національ-
ному законодавстві. Так, згідно з статтею 
129 Конституції України суддя, здійснюю-
чи правосуддя, є незалежним та керується 
верховенством права [1]. Поняття «неза-
лежність» деталізоване у Законі України 
«Про судоустрій та статус суддів», відповід-
но до статті 48 якого суддя у своїй діяльності 
щодо здійснення правосуддя є незалежним 
від будь-якого незаконного впливу, тиску 
або втручання [9]. Дж. Сілен зауважує на 
важливості формування інституту незалеж-
них суддів особливо відчутна у державах, 
які «відійшли» від комуністичного режиму 
[10]. Підтвердженням тези вченого є й по-
рушення суддями принципу незалежності, 
що мають місце в Україні. Так, на жаль в 
Україні характерний низький рівень довіри 
до суддів: довіряють судам 14 % населення, 
тоді як не дов іряють – 75 % (баланс – 61 %). 
Водночас порівняно з 2015 р. баланс довіри-
недовіри дещо покращився позитивний бік 
(тоді він дорівнював 72%). Про це свідчать 
результати опитування, проведеного соціо-
логічною службою Центру Разумкова спіль-
но з Фондом «Демократичні ініціативи» ім. 
Ілька Кучеріва на замовлення Центру полі-
тико-правових реформ [11].

Вважаємо, що ключовою перепоною для 
вибудовування довіри до судової системи є 
глибоке вкорінення у суспільній свідомості 
неповаги до суду. Для вирішення цієї про-
блеми важливо вжити як моральних, так і 
виховних заходів, переформатувавши рі-
вень правової культури громадян, а також 
ухваливши примусові заходи, відповідні 
ступеню втручання й важливості правосуд-
дя для держави. Том у, ми пропонуємо кри-
міналізувати певні форми грубої неповаги 
до суду Кримінально протиправним діян-
ням потрібно визнати неповагу до суду, що 
виражатиметься в тих діях чи бездіяльності, 
які можуть становити значну суспільну не-
безпеку для суду, тому що вони супроводжу-
ються надзвичайним цинізмом, призводять 
до систематичного невиконання судових рі-
шень [12, с. 11].
Наступним проблемних аспектом у по-

доланні корупції в судовій системі, безпе-
речно, є незавершеність судової реформи. 
Щорічно Transparency International України 
фіксує невиконання одного з ключових ас-
пектів антикорупційної реформи – незавер-
шеність трансформації судової гілки влади. 
На думку експертів дана рекомендація є 
вкрай важливою. Поза тим, реальних змін 
за роки проведення судової реформи, так і 
не відбулося. Протягом 2019 р., як Прези-
дент так і Верховна Рада України, кілька ра-
зів намагалися ініціювати болісний процес 
змін. Незважаючи на те, що народні депу-
тати прийняли перший закон Президента 
у 2019 р., Конституційний Суд України на-
звав його ключові положення неконститу-
ційними. 
Наступний крок стосовно реального 

здійснення судової реформи також був іні-
ційований Президентом України, який вніс 
законопроєкт 3711 про внесення змін до 
Закону України «Про судоустрій і статус 
суддів» та деяких законів України щодо ді-
яльності Верховного Суду та органів суддів-
ського врядування». Проте, цей проєкт за-
кону був розкритикований Венеціанською 
комісією та експертним співтовариством. 
Доброчесний склад Вищої ради право-

суддя, обраний за участю міжнародного 
співтовариства та громадських експертів, 
залишається чинною вимогою Міжнарод-
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ного валютного фонду, рекомендацією Ве-
неціанської комісії. Однак, це не вплинуло 
на кроки перезапуску цього органу. Склад 
Вищої кваліфікаційної комісії суддів також 
чекає на оновлення, але невідомо, коли на-
решті відбудеться таке переформатування 
та чи буде враховано досвід незалежних 
конкурсних процедур [13].
Таким чином, основними проблем-

ними аспектами у завершенні реформи 
судової системи варто визнати наступні: 
1) низька довіра до судової влади в осно-
вному через корупцію, нечесну поведінку 
багатьох суддів, залежність та патронаж; 
2) неефективність діяльності і навіть ігно-
рування реформ з боку Вищої Ради пра-
восуддя; 3) невдача у перезапуску Вищої 
ради правосуддя та Вищої кваліфікацій-
ної комісії суддів щодо переформатування 
складу суддівського корпусу; 4) відсутність 
злагодженості у реструктуризації місцевих 
та апеляційних судів, заповнення посад не 
шляхом конкурсів, а шляхом п ереведен-
ня нинішніх суддів до нових судів; 5) по-
ганий доступ до правосуддя через дефіцит 
персоналу в судах, велике навантаження 
на суддів та затягування судового про-
цесу; 6) відсутність мотивації та спрямо-
ваності суддів у задоволені потреб сторін, 
що є користувачами послуг правосуддя; 
7) слабка розвиненість електронних послуг 
та цифрового суду; 8) відсутність належно-
го інструктажу для присяжних [14].

Висновки
Підсумовуючи, варто наголосити, що 

корупція у судовій системі є системних яви-
щем, яке настільки глибоко вкоренилася у 
ній, що, безперечно потребує планомірних 
та довготривалих заходів щодо її викорінен-
ня. Особливе значення подолання судової 
корупції відіграє для реалізації ряду кон-
ституційних положень, а особливо права на 
судовий захист, яке має бути беззаперечним 
та безумовним. Досягнення цих амбітних 
цілей, можливе шляхом реалізації норма-
тивних реформаційних заходів (судової ре-
форми) та оновлення у свідомості громадян 
ставлення до судової системи в цілому та 
суддів зокрема.
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THE RIGHT TO JUDICIAL 

PROTECTION: JUDICIAL CORRUPTION 
AS A MANIFESTATION OF 

DISCRIMINATION
The purpose of the article is to study the 

current state of corruption in the judicial system 
and the level of its infl uence on the implemen-
tation of the principle of judicial protection. 

It is emphasized that the problem of judicial 
corruption is a characteristic phenomenon for 
developing countries. Such corruption is more 
damaging than any other, as even the assump-
tion that the judiciary is corrupt raises serious 
doubts about the success of anti-corruption ac-
tivities and the effectiveness of legal protection 
through judicial means.

It was emphasized that corruption in the 
judicial system inevitably generates distrust in 
the power institutions, a person cannot feel 
safe, because he does not believe in the legal 
possibilities of protecting his violated right.

It has been proven that the main obstacles 
on the way to overcoming corruption in the 
judicial system are lack of understanding of 
modern problems of the judiciary, which affect 
the administration of independent and objec-
tive justice in the state and lead to corruption, 
pluralism of approaches regarding the further 
directions of implementation of the reform in 
the judicial sphere.

It has been determined that the principle of 
independence of judges has both international 
and national legislative consolidation. In addi-
tion, a key obstacle to building trust in the ju-
dicial system is deep-rooted disrespect for the 
court in the public consciousness. It is indicated 
that a problematic aspect in overcoming cor-
ruption in the judicial system is undoubtedly 
the incompleteness of the judicial reform.

It has been proven that corruption in the 
judicial system is a systemic phenomenon that 
is so deeply rooted in it that it needs system-
atic and long-term measures to eradicate it. 
Overcoming judicial corruption is of particular 
importance for the implementation of several 
constitutional provisions, and especially the 
right to judicial protection, which must be in-
disputable and unconditional. Achieving these 
ambitious goals is possible through the imple-
mentation of normative reform measures (ju-
dicial reform) and renewal in the minds of citi-
zens of the attitude towards the judicial system 
in general and judges.

Key words: judicial protection, judicial 
power, the right to judicial protection, judicial 
reform, corruption.
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