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У статті досліджено поняття доброчес-
ності, яке своїм корінням сягає ще античних 
часів, що простежується, зокрема, у працях 
відомих філософів. Тоді ж вбачається посту-
повий розвиток і накопичення елементного 
складу, що крізь століття викристалізовував-
ся з розвитком самого людства. Акцентовано, 
що певна юридизація доброчесного правосуддя 
відбулася в добу Середньовіччя. Донині ж три-
ває удосконалення досліджуваного поняття, 
адже кожна держава, що прагне іменувати 
себе правовою, робить кроки для прийняття 
міжнародних еталонів у власне правове поле. 
Рушійною силою для запровадження поняття 
доброчесності в Україні стала, як випливає з 
аналізу, Революція гідності, після якої у 2016-
му новелою закону «Про судоустрій і статус 
суддів» стала доброчесність. Проаналізовано 
Бангалорські принципи поведінки суддів, які 
й розкривають досліджуване поняття, зокре-
ма його складові елементи. Наголошено, що 
доброчесність суддів є вимогою міжнародної 
спільноти для євроінтеграційних процесів та 
вимогою сьогодення. 
Ключові слова: доброчесність, суд, права 

людини, право на справедливий суд, міжнарод-
не право.
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Н. Дякону, С. Жуков, Н. Новоселова, О. Ко-
шова, Р. Ігонін, В. Федорович, Ю. Шемшу-
ченко.

Виклад основних положень
Актуальність проблематики доброчес-

ності суддів у сьогоденні має ключове зна-
чення для розвитку демократичної правової 
держави, що взяла курс на євроінтеграцію, 
оскільки судова гілка влади є тим лакмусо-
вим папірцем, що відображає дотримання 
прав людини, верховенства права, права на 
справедливий суд та збереження основних 
конституційних цінностей, без яких усі ти-
танічні зусилля нашого народу на «краще 
майбутнє» втрачають будь-який сенс. До-
брочесність суддів та їхні професійні нави-
чки стали вимогою міжнародної спільноти. 
Завдяки постійному технічному прогресу 
та розвитку інформаційних технологій гро-
мадськість може швидко реагувати на по-
рушення суддями етики, у вільному доступі 
аналізувати декларації, що має стимулювати 
якісний відбір кандидатів на посаду та моні-
торинг уже чинних суддів. 
Зародження і розвиток досліджуваного 

поняття роками викристалізовувався, удо-
сконалювався та формувався відповідно 
до викликів кожного історичного періоду, 
оскільки питання доброчесності хвилювало 
людство завжди, попри те, що інтерпрета-
ція зазнавала конструктивних змін. 
Можна констатувати, що поняття «спра-

ведливість» та «доброчесність» почали фор-
муватись ще в античні часи. Це засвідчують 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Досліджуваній проблематиці присвяче-
но багато праць, зокрема таких вітчизняних 
науковців, як: О. Браверман, Б. Бєляко-
ва, А. Борко, В. Васильківська, О. Грищук, 
Й. Грудка, C. Глущенко, В. Городовенко, 
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тодішні праці Сократа, Платона, Арістоте-
ля. Зокрема, у творі «Нікомахова етика» [1] 
Арістотель торкається проблем розвитку до-
брочесного характеру та приборкання при-
страстей, роздумує над тим, у чому полягає 
найвище благо? У володінні доброчесністю 
чи в її застосуванні та задоволенні від добро-
чесної поведінки? Філософ наголошує, що 
для того, хто любить прекрасне, природним 
буде задоволення від вчинків, що відповіда-
ють доброчесності. Життя людей, що сліду-
ють доброчесності, не потребує додаткових 
прикрас, адже містить задоволення в само-
му собі. 
Особливо важливим етапом розвитку 

цього правового інституту стало Середньо-
віччя, оскільки світ побачила Велика Хар-
тія Вольностей, що задекларувала право 
на справедливий суд. Аналізуючи розвиток 
досліджуваного поняття, погоджуємось із 
запропонованою С. Жуковим періодизаці-
єю, а саме: «генеза розвитку “доброчесність” 
у сучасній правовій науці включає чотири 
основних етапи. Перший з них пов’язаний 
із виникненням етичних стандартів до суд-
дівської діяльності та відповідальності за їх 
порушення і розпочинається в V тисячо-
літті до нашої ери. Другий етап становить 
закріплення вимог щодо доброчесного здій-
снення правосуддя в правових актах, які 
регулювали суспільні відносини у період 
Давнього Світу та Середньовіччя. Третій 
період містить уніфікацію вимог до добро-
чесної поведінки суддів у період Нового 
Часу, а четвертий період, який розпочина-
ється в середині 1950-х років, містить ство-
рення міжнародних стандартів доброчесної 
поведінки суддів та активізацію їх імплемен-
тації державами, які претендують на статус 
демократичних», автор наголошує, що важ-
ливим на сьогодні завданням є викорінен-
ня суб’єктивізму при оцінці доброчесності 
судді та слідування однотипним критеріям 
оцінювання, а найкращим зразком для на-
слідування вважає модель, що наявна в Рес-
публіці Італії, оскільки формування інсти-
туту судової влади тривало дві з половиною 
тисячі років і отримало своє нормативне за-
кріплення стандартів суддівської поведінки. 
Автор також наголошує на важливості оцін-

ки доброчесності судді без суб’єктивізму та 
за однотипним зразком [2, с.27, 28, 31].
У правову парадигму України поняття 

доброчесності увійшло з Революцією гід-
ності 2014 року, коли суспільство прагнуло 
докорінної зміни влади, що асоціювалася з 
поваленим режимом. Відтак 2016 року було 
прийнято Закон «Про судоустрій і статус 
суддів», новелою якого стала доброчесність. 
Загальні стандарти етичної поведінки 

суддів задекларовані в Бангалорських прин-
ципах поведінки суддів від 2006 року [3]. У 
них, серед іншого, виокремлено, що суддя 
перебуває під постійною увагою суспільства 
і повинен відповідати своєму високому ста-
тусу й охоче прийняти низку обмежень за-
для його підтримання, а саме: в особистих 
стосунках з адвокатами, які практикують у 
суді, де працює суддя, не допускати проявів 
прихильності; попри право на вільне вира-
ження думок та віросповідання суддя, реа-
лізуючи його, повинен турбуватись про свій 
високий статус; не дозволяти членам роди-
ни чи власним іншим соціальним зв’язкам 
впливати на його діяльність. Варто заува-
жити, що ці принципи передбачають, що й 
поведінка членів сім’ї / родини повинна від-
повідати певним етичним критеріям, і це, 
зрештою, цілком обґрунтовано.

 Довіра народу до суду стала індикато-
ром розвиненої правової держави. Добро-
чесність є багатокомпонентним поняттям, 
що увібрало в себе низку чеснот, принципів, 
етичних стандартів та вольових якостей осо-
бистості, яка використовує їх і в професійній 
сфері, і в повсякденному житті. 
Згідно зі статистичними даними, отри-

маними в результаті дослідження (бере-
зень 2021 року) соціальною службою Цен-
тру Разумкова, недовіра громадськості до 
судів та судової системи загалом сягала 79 % 
[4]. Такі невтішні показники вкотре актуалі-
зують потребу в удосконаленні підходів до 
проблематики доброчесності суддів. Про-
блема корупції стає перешкодою для всіх 
демократичних процесів, розбудови сучас-
ної правової держави, дотримання верхо-
венства права та прав людини, що знецінює 
всі кроки нашої держави до високих право-
вих еталонів європейських країн. 
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О. Браверман, аналізуючи поняття до-
брочесності, зазначає, що це такі установки 
особистості, які охоплюють етичну, мораль-
но-психологічну, складову та бездоганне 
слідування букві закону. Відтак виокрем-
лює основні принципи як компоненти ме-
ханізму проведення перевірки на доброчес-
ність: «1) дотримання основних прав і сво-
бод людини та громадянина; 2) законність; 
3) об’єктивність; 4) неупереджене і недис-
кримінаційне поводження з особами, які 
проходять перевірку; 5) компетентність та 
ефективність; 6) повага до приватного жит-
тя й захист персональних даних» [5, с. 207, 
102]. 
Доброчесність є тим багатогранним яви-

щем, що увібрало в себе великий елемент-
ний склад, адже до суддів ставиться вимога 
моральності та етичності, що повинна до-
тримуватись упродовж усього професійно-
го життя, співмірності доходів та видатків і 
самого судді, і його родичів. Корупція є од-
ним із найвагоміших недоліків, що не тільки 
руйнує добробут нашої країни зсередини, а 
й породжує недовіру суспільства до всіх дер-
жавних інститутів.
Погоджуємось з думкою професорки 

О. Грищук, що потрібно досить критично 
оцінювати інформацію, яку висвітлюють за-
соби масової інформації щодо доброчесності 
суддів. А враховуючи низький рівень довіри 
до судової влади в нашому суспільстві, вба-
чається, що інтерпретація фактів може бути 
фрагментарна, у зв’язку із цим може форму-
вати додатково негативну громадську дум-
ку. Адже «доброчесність пов’язується сьо-
годні насамперед з моральними рисами суд-
ді та стандартами етичної поведінки суддів. 
…Видається, що доброчесність судді може 
розглядатися як результат впровадження 
етичних стандартів і принципів у поведін-
ку кожного судді. Запит громадянського 
суспільства є високим щодо доброчесності 
судді, а особливо він загострюється в пере-
хідних демократіях, у період активних ре-
формаційних процесів, коли багато питань 
можуть бути зсунуті з політичної площини 
в площину прийняття судових рішень» [6, 
с. 20].

Висновки. У пересічного громадянина 
суддя повинен асоціюватись зі справедливістю, 
коли немає місця для корупції. Така тенденція 
має не лише змінити сприйняття судової гіл-
ки влади, а й сприяти загальному дотриманню 
норм права, адже якщо суд непідкупний, то й 
покарання неминуче. У розвинутих країнах 
світу, де громадяни мають вищу правову свідо-
мість і з повагою ставляться до своїх громадян-
ських обов’язків, уже простежується вказана 
тенденція. Частими є соціальні закиди щодо 
«життя за наш рахунок» та зневіра у справед-
ливості судового рішення, якщо опонент має 
потужніший фінансовий потенціал або широ-
ке коло знайомств. Однак довіра громадськості 
поступово має зростати, адже застосовуваний 
механізм добору та перевірки суддів повинен 
дати свої результати, а доброчесність суддів 
відповідатиме міжнародним еталонам. 
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JUDGES’ VIRTUE: HISTORICAL AND 

THEORETICAL ASPECTS
The article examines the concept of virtue, 

which has its roots in ancient times, which is 
traced in the works of famous philosophers, 
and the gradual development and accumu-
lation of the elemental composition, which 
crystallized through the centuries with the 
development of humanity itself, is seen. It is 
emphasized that in the Middle Ages a certain 
juridization of virtuous justice took place. The 
constant improvement of the studied concept 
continues to this day, because every state that 
seeks to call itself legal takes steps to adopt 
international standards in its own legal fi eld. 
It seems important that for the average citi-
zen, the judge should be associated with jus-

tice and, in any case, there will be no place for 
corruption. Such a trend should change not 
only the perception of the judicial branch of 
government, but also the general observance 
of legal norms, because if the court is incor-
ruptible, then punishment is inevitable. This 
trend is observed in the developed countries 
of the world, where citizens have a higher le-
gal awareness and treat their civic duties with 
respect. There are frequent social objections 
to “living at our expense” and disbelief in the 
justice of the court decision if the opponent 
has a stronger fi nancial potential or a wide 
circle of acquaintances. We believe that today 
the situation with public trust should gradual-
ly increase, as gradually the mechanism of se-
lection, monitoring and verifi cation of judges 
should produce results, and the judges’ virtue 
will meet international standards.

Keywords: virtue, court, human rights, 
right to a fair trial, international law.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÂÇÀªÌÎÄ²¯ ÎÐÃÀÍ²Â 
ÂËÀÄÈ ² ÍÀÑÅËÅÍÍß Â ×ÀÑÈ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ¯ 

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ¯ ÐÀÄÈ

У сучасний період історичного розвитку 
України особливої   важливості набуває питан-
ня про розмежування повноважень і функцій 
регіональних і центральних органів управлін-
ня країною. Багато в чому його рішення за-
лежить від знаходження ефективного балан-
су взаємодії між ними в рамках формування 
єдиної цілісної системи державної організації, 
яка є найважливішою умовою майбутнього 
процвітання України як демократичної, со-
ціально орієнтованої держави, яка відстоює 
права громадян на всій своїй території. 
Події, які відбулися в жовтні 1917 р. у 

Петрограді, спонукали, нарешті, Українську 
Центральну Раду (ЦР) зробити рішучий крок 
на шляху відновлення державності України. 
Це було не стільки результатом національно-
визвольного руху в Україні, скільки реакцією 
ЦР на розвал царської влади в Росії. Влада, 
яка панувала на території сучасної України в 
ті часи, прагнула «привести» українські землі 
до незалежності. Її діяльність здійснювалась 
з урахуванням демократичних цінностей, яка 
була направлена на створення нової суспільно-
державної моделі, що могла вирішити основні 
проблеми модернізації громадського і політич-
ного устрою країни. 
Суспільно-державні відносини, які роз-

вивались на території сучасної України в ті 
часи, потребували свого врегулювання відпо-
відного нормативно-правовими актами, з 
метою створення, розвитку та подальшої їх 
спрямованості на взаємодію тогочасних орга-
нів влади та суспільства. 

 ÍÎÂ²×ÅÍÊÎ Àíäð³é - äîêòîð ô³ëîñîô³¿, äîêòîðàíò Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

DOI 10.32782/NP.2022.3.2

Ключові слова: влада, населення, органи 
влади, боротьба, незалежність.

Постановка проблеми
Особливої   уваги набуває досліджен-

ня характеру функціонування тих орга-
нів центральної державної влади, які при 
виконанні своєї діяльності несли відпо-
відальність за стан справ на місцях, конт-
ролювали обстановку в країні і вирішували 
завдання спрямовані на усунення різних 
загроз чинного державного і суспільного 
устрою, боротьбу з кримінальними право-
порушеннями і збереження правопорядку 
та їх взаємодію з громадськістю тих часів. 
Виходячи з цього, особливий інтерес ви-
кликає діяльність та взаємовідносини тих 
органів, які покликані гарантувати безпеку 
громадян країни, з суспільством у перелом-
ні періоди історичного розвитку соціуму.

Стан дослідження проблеми
Діяльність Української Центральної 

Ради досліджувалась багатьма науковцями, 
серед яких є В.Д. Бакуменко, М.Ю. Бур-
дін, М.Ю. Бунін, В.В. Баштанник, О.М. Го-
ловко, В.В. Землянська, П.М. Каркач, 
А.Ю. Іванова, В.М. Кравчук, М.І. Мичко, 
Т.О. Подковенко, Є.М. Попович, В.В. Су-
хонос, О.Н. Ярмиш та інші. Дослідження 
вказаних учених внесли вагомий внесок 
у вивчення законодавчої системи Україн-
ської Центральної Ради. Проте, на тепе-
рішній час є нагальна потреба у додатко-
вому дослідженні правового забезпечення 
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взаємовідносин органів влади та населення 
у часи Української Центральної Ради, за 
допомогою якого можна виявити недоліки 
та позитивні моменти взаємодії тогочасних 
органів влади та суспільства та використа-
ти результати дослідження для врегулю-
вання партнерських відносин між поліцією 
та об’єднаннями громадян, діяльність яких 
спрямована на підвищення рівня протидії 
кримінальним правопорушенням та охоро-
ні правопорядку. 

Завдання і мета статті полягають у до-
слідженні діяльності органів влади за часів 
Української Центральної Ради. Аналіз вза-
ємовідносин між органами влади тих часів 
та суспільством, правове забезпечення та-
ких партнерських взаємин у період часу 
функціонування Української Центральної 
Ради. 

Наукова новизна дослідження
У сучасній Україні відбувається впрова-

дження нової моделі взаємовідносин між 
правоохоронними органами, територіаль-
ною громадою та населенням, яка направ-
лена на підвищення рівня протидії кри-
мінальним правопорушенням та охороні 
правопорядку. 
Дослідження діяльності та взаємодії 

органів влади та населення в часи УЦР є 
досить значним для сучасної України. За 
допомогою цього дослідження та аналі-
зу можна виокремити певні недоліки та, 
навпаки, позитивні моменти здійснення 
партнерських взаємин між органами влади 
та населенням тих часів та враховувати їх 
при удосконаленні сучасних підходів вза-
ємодіяльності між поліцією та громадськіс-
тю, спрямованих на підвищення рівня про-
тидії кримінальним правопорушенням та 
охороні правопорядку. 

Виклад основного матеріалу
Безсумнівно, період «панування» Укра-

їнської Центральної Ради є спробою будів-
ництва нової державної і суспільної моделі, 
заснованої на демократичних цінностях. 
Цей період вітчизняної історії багато в чому 
перегукується з масштабними соціально-
політичними потрясіннями, що відбували-

ся в 1917-1918 р.р. під час революційних 
подій і початку Української революції. У 
той період відбувалася закладка основних 
характеристик нової суспільно-державної 
моделі, спостерігався процес переходу від 
колишньої організації державної влади до 
нової, у рамках якої вирішувалися основні 
проблеми модернізації громадського і полі-
тичного устрою країни. 
На початок 1917 року як держава Росій-

ська імперія вичерпала свій політичний по-
тенціал. Корупція і неефективність систе-
ми, виснажлива Світова війна, виснаження 
людських і економічних ресурсів, наявність 
величезної кількості озброєних людей при 
слабкій системі контролю та активізації ан-
тисистемних політичних організацій при-
вели до повного провалу імперської держа-
ви. Для революційної ситуації характерно 
виникнення безлічі «альтернативних цен-
трів влади». У 1917 році в Російській імперії 
виникає безліч альтернативних «урядів» і 
«державних проєктів», які претендували на 
контроль над всією імперією або над части-
ною її земель та народів. При цьому полі-
тична уява і стратегії державного будівни-
цтва як революціонерів, так і різних інших 
політичних груп формувалися за двома ба-
зовим моделям державного будівництва. 
Перша модель пов’язана з подіями 

Лютневої революції. У лютому-березні 
1917 року завдяки успішному переворо-
ту в столиці імперії і зречення монарха 
від влади в Росії виникло республіканське 
правління. Державне будівництво, як пра-
вило, пов’язане з повним провалом попе-
редньої держави і необхідністю швидкої 
перебудови політичної системи. У про-
цесі республіканського будівництва еліти 
Росії спробували відповісти на потреби, 
пов’язані з війною, соціал-демократични-
ми і національно-визвольними рухами, а 
також з логікою забезпечення політичної і 
територіальної єдності колишньої імперії. 
Петроградські еліти спробували створи-
ти республіку, встановлену Установчими 
зборами. Ця республіка повинна була за-
безпечити центр безальтернативною вла-
дою, а периферії - визнанням національних 
автономій. При цьому Тимчасовий уряд 
розривався між спробами відповісти на не-
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безпеку, пов’язану з діяльністю різних по-
літичних сил і необхідністю продовження 
війни. Зрештою, більшовики підірвали 
проєкт «єдиної та неподільної» Російської 
республіки жовтневим переворотом 1917-
го року, а ідея вміщувати «Лютневу» респу-
бліканську модель була використана в на-
ціональних проєктах. 
Таким чином, Лютнева революція при-

вела до створення в 1917-1922 роках ряду 
нових держав - національних республік у 
Фінляндії, Естонії, Латвії, Литві та Польщі. 
Ту ж національно-республіканську модель 
намагалися втілити деякі групи політиків, 
інтелектуалів та військових в Україні, у 
Молдові, на північному і південному Кав-
казі, а також у Середній Азії. Однак ці полі-
тичні проекти «програли» державі, створе-
ній внаслідок Жовтневої революції, а саме 
більшовицькій Росії. 
Друга - Жовтнева, або Радянська, - мо-

дель державного будівництва стала можли-
вою завдяки діям лівих радикалів: більшо-
виків і лівих есерів, які захопили владу у 
свої руки в Петрограді в жовтні 1917 року. 
Після невдалих для них виборів в Установ-
чі збори, що пройшли 12 листопада 1917 
року, більшовики не дали можливість вті-
лити «Лютневу модель». Більшовики отри-
мали 24% голосів (або 180 мандатів з 767), 
тоді як есери отримали понад 40% [1, c. 117]. 
Більшовики розігнали Установчі збори-
6 січня 1918 року, поклавши край Лют-
невій моделі для державного будівництва 
Росії і почавши будівництво соціалістичної 
держави робітників і селян. Крім власне со-
ціалістичного способу ведення народного 
господарства, більшовики запропонували 
змішану модель «Радянської республіки», 
яка повинна була діяти в інтересах робіт-
ничого класу, але враховувати національні 
особливості [2, c. 33]. Так, під впливом цієї 
моделі виникла й Українська Радянська Со-
ціалістична Республіка.
У період з 1917-го по 1923 роки на те-

риторіях, що входять сьогодні до складу 
України, існувало те, що умовно можна на-
звати «Першою республікою» [3]. Саме в 
цей період населення цього регіону і групи 
еліт звикають до думки, що більша частина 
колишнього південно-західного краю ім-

перії - це Україна, окреме співтовариство, 
що має право на свою державу. Політична 
уява людей, які жили і діяли в цей період в 
Україні, виходить з установки, що громади 
з українською більшістю можуть претен-
дувати на свою державність [4, c. 87]. Так, 
важливими віхами в становленні цього по-
літичного уяви стали мінливі ареали впли-
ву правових актів (універсалів) Київської 
Центральної Ради Української Народної 
Республіки (УНР).
Однак УНР була лише одним із багатьох 

політичних проєктів, що існували в той мо-
мент на території України. На її землях під 
час Першої республіки за владну монопо-
лію боролися різні державні проєкти: наці-
онально-республіканські, національно-мо-
нархічні, імперські, соціалістичні, анархіч-
ні і отаманські. І все ж УНР була найбільш 
значущим національно-республіканським 
політичним проектом того періоду. У Києві 
з 6 по 8 квітня 1917 року, на хвилі республі-
канського ентузіазму, піднятого Лютневою 
революцією, пройшов Всеукраїнський на-
ціональний конгрес, який обрав Централь-
ну Раду представницьким органом політич-
них і громадських організацій. Тим самим 
група київських націонал-демократів при-
дбала деяку політичну легітимність для бо-
ротьби за національну автономію у складі 
Російської республіки нарівні з Південно-
кавказькими, польськими та фінляндськи-
ми партіями [5, c. 145]. У той же час навко-
ло Центральної Ради виникають партії, які 
борються за будівництво українського со-
ціалізму чи української національної неза-
лежності.
У 1917 році політичні лідери, які орієн-

тувалися на Центральну Раду, боролися за 
своє визнання з боку Тимчасового уряду. 
Для цього Рада вела роботу з сільським на-
селенням, військовими частинами й етніч-
ними громадами, що жили в українських 
губерніях. Також Рада створила щось на 
кшталт виконавчої влади - Генеральний се-
кретаріат.

8 листопада, наступного дня після за-
хоплення влади в Петрограді, більшовики 
спробували встановити свою владу і в Киє-
ві. Завдяки військам, вірним Тимчасовому 
уряду, Центральній Раді вдалося відбити 
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цю спробу. Розвиваючи свій військово-по-
літичний успіх, Рада оголосила Третій уні-
версал, за яким проголошувалась УНР як 
автономія у складі Російської республіки. 
Крім того, 12 листопада 1917 року Верхо-
вна Рада забезпечила проведення виборів 
в Установчі збори. В українських губерні-
ях більше 70% голосів отримали українські 
есери [6, c. 223].
Одночасно з «Жовтневим» проєктом 

розвивався і «Лютневий»: у кінці 1917 і по-
чатку 1918 років зростала кількість як вій-
ськових, так і громадських діячів, які під-
тримували ідею державної незалежності 
України. 22 січня 1918 року Центральна 
Рада видає Четвертий універсал, який ого-
лошує державну незалежність і військовий 
супротив більшовицькому уряду [7, c. 11]. 
9 лютого 1918 року в Бресті незалежність 
і кордони УНР (по Третьому універсалу) 
визнали «країни осі» (Німеччина, Австро-
Угорщина, Османська імперія та Болгарія). 
При цьому політичне визнання супрово-
джується фактичним протекторатом УНР 
з боку Німеччини і введенням німецьких 
військ на територію України.
Зима 1918 року стала часом, коли креа-

тивна сила республіканського будівництва 
поступилася логіці військових операцій на 
всій території колишньої імперії. З цьо-
го моменту державне будівництво більше 
пов’язане з війною, а не з цивільно-право-
вою політикою. Військове насильство замі-
нило політичну легітимність [8]. 
Проте і у воєнний період тривали спро-

би заснування різного роду державних та 
громадських утворень на землях України. 
Так виник монархічний політичний про-
єкт - «Гетьманат» Павла Скоропадського.-         
У зайнятому німецькими військами Києві 
29 квітня 1918 року з’їзд хліборобів Укра-
їни оголосив недовіру Центральній Раді і 
передав владу гетьману Скоропадському, а 
в ніч на 30 квітня були роззброєні війська 
Ради. Державний проєкт Скоропадського 
носив офіційну назву «Українська держа-
ва» і проіснував трохи довше, ніж тривав 
контроль німецьких військ над Україною, 
тобто до 12 грудня 1918 року [9].
Після цього УНР зуміла відновитися 

під управлінням нового уряду - Директо-

рії, яка володіла підтримкою військових 
формувань. Для посилення своєї політич-
ної легітимності і мобілізації населення для 
своєї підтримки керівники УНР намагали-
ся спертися на Трудовий конгрес Украї-
ни. Однак аж до листопада 1920 року цей 
проєкт державного будівництва набагато 
більше був пов’язаний з військовими опе-
раціями як УНР, так і Польської республі-
ки, а також їх супротивників - Білого руху, 
більшовиків, анархістів і держав Антанти. 
У цей же період дещо розростається уяв-
лення про територію України - Директорія 
тимчасово поширює свою владу на землі 
Криму і Західної України.
У березні 1921 року УНР припиняє своє 

існування як значущий політичний проєкт, 
а за Ризьким договором (від 18 березня 
1921 року) Польща і УРСР провели кор-
дон по річці Збруч, тим самим закріплю-
ючи за Україною лише частину земель, на 
які претендувала УНР. До цього моменту 
більшовики покінчили з найпомітнішим 
імперським проєктом Добровольчої армії в 
центральній і південно-східній Україні і з 
анархічним рухом Нестора Махна [10, c. 7].
За часів Першої республіки існували 

невеликі політичні утворення «сільських 
політів». Отаманські політичні проекти ви-
никали або внаслідок захоплення невели-
ких територій організованими військови-
ми групами під керуванням самозваних або 
обраних лідерів, або як маленькі політії не-
великих громад, які намагалися зі зброєю в 
руках захистити себе від численних армій і 
банд. Серед сотень випадків цієї політичної 
організації найдовше проіснувала Холодно-
ярська республіка (1919-1922 р.р.), хоча осо-
бливих декларацій про незалежність ні ця, 
ні інші сільські політії не робили [11, c. 92].
Лютнева (1917р.) революція в Росій-

ській імперії, яка була спрямована на ски-
дання самодержавного режиму та встанов-
лення демократії, «надала» поштовх укра-
їнському народові розпочати національно-
визвольний рух, який був направлений на 
національне та соціальне визволення, вста-
новлення демократії у державі.
Таким чином, революційна ситуація 

Першої республіки завершилася перемо-
гою більшовицької моделі державного бу-
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дівництва на більшій частині сьогодніш-
ньої України. До того моменту кілька регі-
онів нинішньої України були включені до 
РРФСР і Республіки Польщі, Чехословач-
чини, Угорщини та Румунії. При цьому до 
результатів держбудівництва Першої рес-
публіки варто віднести наступні фактори:

1) виникнення перших державних ін-
ститутів, включаючи виконавчу і законо-
давчу гілки влади. При цьому у зв’язку з ве-
денням безперервних війн репрезентатив-
ність цих інститутів залишалася проблема-
тичною: керівники УНР розуміли дефіцит 
власної легітимності і заміняли його різно-
го роду представницькими з’їздами і кон-
гресами, визнанням інших держав, а також 
спробами встановити взаємну підтримку 
між формальними державними органами 
і неформальними структурами військових, 
станових і етнонаціональних груп;

2) прецедент державної незалежності, 
який був визнаний кількома іншими дер-
жавами. Визнання незалежності було зро-
блено державами, які припинили існувати 
приблизно в ті ж роки (Німецька імперія, 
Австро-Угорська імперія, Османська імпе-
рія). При цьому легітимність цього сувере-
нітету користувалася такою сильною соці-
альною підтримкою, що більшовики були 
змушені визнати за УРСР статус окремого 
державного утворення - співзасновника 
Союзу РСР;

3) уява українців про себе як держа-
вотворчої нації. До 1923 року серед полі-
тичних еліт і населення України і частини 
сусідніх країн виникло прийняття факту іс-
нування української державності. При цьо-
му в політичному уяві контури українських 
земель усе ще варіювалися (для багатьох 
туди входили і Донські землі, і Кубань, і 
східна Галичина, і Закарпатська Україна).
Першим законопроєктом була постано-

ва УЦР від 12 березня 1917 року, де вста-
новлювалось, що «мовою, якою Рада почне 
звертатись до народу, є українська». Сам 
термін «державна мова» щодо української 
буде засвідчений лише в одному законі 
УЦР «Про запровадження української мови 
у банківській та торговій сфері», опублі-
кованому 24 березня 1918 р. Фактично це 
перша українська практика законотворен-

ня, коли в законі відразу містяться санкції 
за його невиконання.
Розподіл влади в тогочасній Україні на 

законодавчу та виконавчу фактично розпо-
чався від прийняття УЦР «І Універсалу» від 
10 червня 1917 року, котрий проголошував 
автономію України, 15 червня 1917 р. Ко-
мітет УЦР (у липні 1917 р. Комітет УЦР 
було перейменовано на Малу Раду, а прези-
дія УЦР ставала одночасно президією Малої 
Ради.) ухвалив «організувати Генеральний 
секретаріат Української Центральної Ради, 
який має завідувати справами внутрішні-
ми, фінансовими, продовольчими, земель-
ними, хліборобськими, міжнаціональними 
й іншими в межах України і виконувати всі 
постанови Центральної Ради, які цих справ 
торкаються».

16 (29) липня 1917 р. УЦР затвердила 
«Статут Вищого Управління Україною», у 
якому зазначались положення щодо окре-
мих аспектів діяльності Генерального се-
кретаріату.
ІІ Універсал УЦР (3 (16) липня 1917 

року), у якому затверджувалось те, що Цен-
тральна Рада повинна поповнитися пред-
ставниками інших народів, що прожива-
ють в Україні; поповнена Центральна Рада 
утворює Генеральний Секретаріат, склад 
якого затверджує Тимчасовий уряд; Цен-
тральна Рада починає розробку закону про 
автономне обладнання України, який по-
винен бути затверджений Всеросійськими 
Установчими Зборами. До утвердження 
цього закону, УЦР зобов’язується не здій-
снювати автономію України; формування 
українського війська здійснювалась під 
контролем Тимчасового уряду.

7 (20) листопада 1917 року був прийня-
тий ІІІ Універсал УЦР. Після захоплення 
більшовиками влади в Росії УЦР прого-
лосила Українську Народну Республіку з 
визначеною територією у федеративних 
зв’язках з Росією. 

9 (22) січня 1918 року у розпалі бороть-
би проти більшовиків та змагань на різних 
переговорах УЦР проголосила IV Універ-
салом. Проте, що УНР стає самостійною і 
суверенною державою, а Генеральний Се-
кретаріат перейменувала на Раду Народ-
них Міністрів. Після цього УЦР ухвалила 
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ряд законів: про 8-годинний робочий день; 
про земельну реформу; про державний герб 
Української Народної Республіки; про гро-
шову систему (під час перебування у Жи-
томирі й Сарнах на Волині); громадянство 
в УНР та територіально-адміністративний 
поділ України. 
Найважливішим законодавчим актом 

УЦР стало схвалення конституції УНР 29 
квітня 1918 року, яка стверджувала респу-
бліканську форму держави з парламентар-
но-демократичним режимом. Законодавча 
влада в УНР мала перевагу над виконавчою. 
Головним законодавчим органом ствер-
джувались Всенародні Збори України, які 
обирали Голову Всенародних Зборів.

29 квітня 1918 року за підтримки ні-
мецьких військ відбувся переворот, який 
проголосив генерала Павла Скоропадсько-
го гетьманом Української Держави. Своєю 
грамотою гетьман Скоропадський розпус-
тив УЦР і Малу Раду, а видані ними закони 
скасував.

Висновки
Період з 1917 по 1921 р.р. для України 

є часом, коли влада змінювалась раз на де-
кілька місяців, а подеколи й тижнів; коли 
в державі перебували іноземні війська; 
коли мешканці сіл утворювали власні вій-
ськові формування та органи влади задля 
захисту власного життя та майна, проголо-
шували свої волості незалежними республі-
ками; коли в сусідніх державах відбувалися 
збройні революції на фоні Першої світової 
війни; коли люди в магазинах розрахову-
вались царськими рублями, «керенками», 
гривнями, марками або «грішми місцевої 
друкарні» місцевого отамана за придбаний 
товар,  залежно яка влада діє «сьогодні» 
тощо. На фоні подій того часу відбувалось 
«будівництво» національного законодав-
ства, за допомогою якого врегулювались 
взаємовідносини між органами влади та 
суспільством. 
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LEGAL SUPPORT OF INTERACTION 
BETWEEN AUTHORITIES AND THE 

POPULATION
In the modern period of historical 

development of Ukraine the question of 
delimitation of powers and functions of 
regional and central governing bodies of the 
country acquires special importance. Much of 
its solution depends on fi nding an effective 
balance of interaction between them in the 
formation of a single integrated system of state 
organization, which is the most important 
condition for the future prosperity of Ukraine 
as a democratic, socially oriented state that 
upholds the rights of citizens throughout its 
territory.

The events of October 1917 in Petrograd 
fi nally prompted the Ukrainian Central Rada 
(CR) to take a decisive step toward restoring 
Ukraine’s statehood. This was not so much 

the result of the national liberation movement 
in Ukraine as the reaction of the Central 
Committee to the collapse of the central 
government in Russia. The authorities that 
ruled the territory of modern Ukraine at that 
time sought to «bring» Ukrainian lands to 
independence. Their activities were carried 
out taking into account democratic values, 
which was aimed at creating a new socio-state 
model that could solve the main problems 
of modernization of the social and political 
system of the country.

Socio-state relations, which developed on 
the territory of modern Ukraine at that time, 
needed to be regulated by certain regulations, 
in order to create, develop and further their 
action, aimed at the interaction of the then 
authorities and society.

Keywords: power, population, authorities, 
struggle, independence.
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ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×Å ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÞÐÈÑÄÈÊÖ²ÉÍÎ¯ 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÈÕ ÑÓÄ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті здійснюється комплексний ана-
ліз законодавчого регулювання юрисдикційної 
діяльності адміністративних судів України. 
З’ясовується, що законодавчі зміни, що сто-
суються оновлення чинного Кодексу адміні-
стративного судочинства України протягом 
останніх п’яти років, у цілому мають пози-
тивні аспекти щодо вирішення низки питань 
процесуального характеру, у тому числі й тих, 
що стосуються неправильно визначеного по-
зивачем належного суду в його справі. Саме з 
2017 року законодавець поклав на суд обов’язок 
з визначення правильної підсудності тієї  чи 
іншої  судової  справи і передавати ї ї  на розгляд 
повноважному суду. Робляться висновки, що 
юрисдикційна діяльність здійснюється від-
повідно до положень основного законодавчого 
акта - Конституції України, базового судового 
законодавчого профільного акта - Закону Украї-
ни «Про судоустрій та статус суддів», профіль-
ного кодифікованого процесуального акта - Ко-
дексу адміністративного судочинства України. 
Було з’ясовано, що на сьогодні й досі існують 
складнощі в розмежуванні адміністративної та 
господарської юрисдикції, тому варто розуміти, 
що юрисдикція господарських судів поширю-
ється на спори, що виникають при здійсненні 
господарської діяльності, в той час коли адмі-
ністративна юрисдикція поширюється на пу-
блічно-правові спори, обов’язковим суб’єктом 
яких виступає суб’єкт публічної адміністрації. 
У зв’язку з такими труднощами, що можуть 
виникати для особи, право якої було порушено, 
слід на законодавчому рівні закріпити засади 
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розподілу господарської  та адміністративної  
юрисдикції , використавши спільні критерії  по-
ділу, та більш детально визначити категорії  
справ, що підлягають розгляду в порядку адмі-
ністративного судочинства. 
Ключові слова: юрисдикція, адміністра-

тивні суди, повноваження, судочинство, ком-
петенція

Актуальність теми дослідження
Законодавчі зміни, що стосуються онов-

лення чинного Кодексу адміністративно-
го судочинства України протягом останніх 
п’яти років, у цілому мають позитивні ас-
пекти щодо вирішення низки питань про-
цесуального характеру, у тому числі й тих, 
що стосуються неправильно визначеного 
позивачем належного суду в його справі. 
Саме з 2017 року законодавець поклав на 
суд обов’язок з визначення правильної під-
судністі тієї  чи іншої  судової  справи і пере-
давати ї ї  на розгляд повноважному суду. 
Тож тепер суди, у випадках помилкового 
звернення особи із позовом до суду, пору-
шений спір для неї не є підсудним, суд за 
заявою особи має відправити справу до суду 
належної  судової  юрисдикції . Такі прогре-
сивні законодавчі дії є позитивним аспек-
том у безумовному розгляді судом правово-
го спору. 
Проте, деякі питання судового адміні-

стративного процесу, що пов’язані саме з 
юрисдикційним підпорядкуванням справ -
( маємо на увазі встановлення фактів непід-
судності справи позивача юрисдикції адмі-
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ністративного суду), звичайно, потребують 
законодавчого до унормування задля по-
долання правової невизначеності, з якою 
може зіткнутися позивач уже в суді першої  
інстанції . 
Наведені вище положення, безумовно, 

стають підтвердженням актуальності обра-
ної тематики.

Метою дослідження виступає здійснен-
ня комплексного аналізу сучасних законо-
давчих змін щодо юрисдикційної діяльності 
адміністративних судів України. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій вказує на зацікавленість з боку на-
укових спільнот до питань законодавчого 
регулювання юрисдикційної діяльності ад-
міністративних судів в Україні. Окремо слід 
виділити праці: Колпакова В.К., Гордєєва 
В.В. «Юрисдикція адміністративних судів», 
що є однією з перших монографічних ви-
дань, присвячених питанню суто юрис-
дикції адміністративних судів в Україні.-
У монографії , з позицій  чинного законодав-
ства і сучасного виміру адміністративного 
права, розглянуті питання юрисдикції  ад-
міністративних судів, система, структура і 
організація, висвітлено статус учасників ад-
міністративного процесу і підсудність адмі-
ністративних справ [1]. Наступною працею 
є публікація Смокович М. І. «Дотриман-
ня правил адміністративної юрисдикції як 
конституційна гарантія судового захисту», 
у якій автор обстоює твердження, що по-
рушення вимог юрисдикції  суду не може 
становити непереборний  процесуальний  
бар’єр для позивача у судовому процесі, 
пов’язаного із захистом та відновленням 
й ого порушених конституцій них прав. Він 
робить висновок, що чинний  Кодекс адмі-
ністративного судочинства Украї ни унор-
мував вичерпний  перелік підстав для по-
вернення позовної  заяви позивачеві, серед 
яких такої  підстави, як «справа не підсудна 
цьому адміністративному суду», немає. та 
констатував, що наразі Кодекс адміністра-
тивного судочинства Украї ни фактично за-
бороняє адміністративному суду повертати 
позовну заяву позивачеві, якщо судова спра-
ва й ому не підсудна [2]. І ще однією працею, 

про яку слід згадати є дослідження Звірко 
О.Є. та Осіпової О. О., «Доктринальні ас-
пекти оптимізації адміністративного судо-
чинства України», які розкрили проблеми 
оптимізації  діяльності адміністративних су-
дів Украї ни у світлі тривалої  судової  рефор-
ми. Також вони аргументували позицію, що 
відокремлена спеціалізована система адміні-
стративних судів най більш прий нятна для 
Украї ни і відповідає міжнародним стандар-
там правосуддя. Вони дійшли висновку, що 
під час здій снення адміністративного судо-
чинства мають місце певні проблеми, серед 
яких най суттєвішими є доступність до адмі-
ністративного правосуддя та розмежування 
юрисдикції  адміністративних судів з юрисдик-
ціями господарських та загальних судів [3]. 

Результати дослідження
Суд як носій  публічної  влади покликаний  

забезпечувати справедливість, відстоюю-
чи права і свободи людини і громадянина, 
дотримуючись балансу приватних та пу-
блічних інтересів. Однак при цьому велике 
значення має правильний  вибір суду, упо-
вноваженого розглядати ту чи іншу справу. 
Особливо гостро проблеми розмежування 
юрисдикцій  постають в адміністративному 
судочинстві. Проблема визначення поняття 
та змісту категорії  «адміністративна юрис-
дикція» у теорії  украї нського адміністра-
тивного права набирала актуальності на тлі 
розгортання наукової  дискусії  про зміст і 
структуру адміністративного процесу. Один 
із най більш поширених поглядів на це пи-
тання базується на концепції  поділу всього 
масиву адміністративних проваджень на 
адміністративно-юрисдикцій ні й адміні-
стративно-регуляторні [4, с.79]. 
Відповідно до абз. 2 ст. 124 Конституції 

України Юрисдикція судів поширюється на 
будь-який юридичний спір та будь-яке кри-
мінальне обвинувачення. У передбачених 
законом випадках суди розглядають також 
інші справи [5]. 
Створення адміністративних судів на за-

конодавчому рівні вперше було закріплено 
в Законі України «Про судоустрій України» 
(зараз нечинний). Ст. 22 цього Закону було 
встановлено повноваження адміністратив-
них судів, а саме: розгляд адміністративних 
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справ, що пов’язані із правовідносинами у 
сфері державного управління та місцевого 
самоврядування [6]. Згодом у новому За-
кони України «Про судоустрій та статус суд-
дів» [7] буде значно розширено юрисдик-
ційні повноваження адміністративних судів 
України.
З прийняттям законодавчим органом у 

2005 році Кодексу адміністративного судо-
чинства, обсяг повноважень адміністратив-
них судів було суттєво збільшено та конкре-
тизовано [8]. 
Таким чином, у цілому можливо окрес-

лити законодавчі засади регулювання юрис-
дикційної діяльності адміністративних судів 
України виходячи з положень Конституції 
України, Закону України «Про судоустрій 
та статус суддів», Кодекс адміністративного 
судочинства України. 
Щодо самої юрисдикційної діяльності, 

то в юридичній  літературі під юрисдикцією 
розуміється: а) компетенція судових органів 
щодо розгляду цивільних, кримінальних та 
інших справ і коло питань, що належать до 
ведення держави або державної  установи; 
б)сукупність повноважень державних орга-
нів на здій снення певного роду діяльності;-
в) вид діяльності органів публічної  влади, 
безпосередньо пов’язаний  з охороною сус-
пільних відносин, що полягає в розгляді 
суб’єктом владних повноважень (органами 
публічної  адміністрації ) юридичної  справи 
по суті та прий нятті по ній  рішення, вико-
нання якого може забезпечуватися приму-
совою силою держави; г) коло повноважень 
особи або органу з правової  оцінки конкрет-
них фактів, у тому числі з розв’язання спорів 
та застосування санкцій  відповідно до зако-
ну [9, с. 121-122]. 
Якщо розглядати суто положення Ко-

дексу адміністративного судочинства Укра-
їни, то в ч. 1 ст. 19 визначено, що юрисдик-
ція адміністративних судів поширюється 
на справи у публічно-правових спорах, зо-
крема: 1) спорах фізичних чи юридичних 
осіб із суб’єктом владних повноважень щодо 
оскарження його рішень (нормативно-
правових актів чи індивідуальних актів);-
1-1) спорах адміністратора за випуском облі-
гацій; 2) спорах з приводу прийняття гро-
мадян на публічну службу, її проходження, 

звільнення з публічної служби; 3) спорах 
між суб’єктами владних повноважень з при-
воду реалізації їхньої компетенції у сфері 
управління, у тому числі делегованих по-
вноважень; 4) спорах, що виникають з при-
воду укладання, виконання, припинення, 
скасування чи визнання нечинними адмі-
ністративних договорів; 5) за зверненням 
суб’єкта владних повноважень у випадках, 
коли право звернення до суду для вирішен-
ня публічно-правового спору надано такому 
суб’єкту законом; 6) спорах щодо правовід-
носин, пов’язаних із виборчим процесом чи 
процесом референдуму; 7) спорах фізичних 
чи юридичних осіб із розпорядником пу-
блічної інформації; 8) спорах щодо вилучен-
ня або примусового відчуження майна для 
суспільних потреб чи з мотивів суспільної 
необхідності; 9) спорах щодо оскарження рі-
шень атестаційних, конкурсних, медико-со-
ціальних експертних комісій та інших поді-
бних органів; 10) спорах щодо формування 
складу державних органів, органів місцево-
го самоврядування, обрання, призначення, 
звільнення їх посадових осіб; 11) спорах фі-
зичних чи юридичних осіб щодо оскаржен-
ня рішень, дій або бездіяльності державного 
замовника у правовідносинах, що виникли 
на підставі Закону України «Про оборонні 
закупівлі» тощо [8]. 
Поняттям більш вужчим, що і має за-

стосування в межах діяльності адміністра-
тивних судів, є адміністративна юрисдик-
ція. Адміністративна юрисдикція, з позиції  
О. Чернобай , це діяльність щодо розгляду 
адміністративних публічних спорів і ви-
рішення справ про адміністративні право-
порушення, що здій снюється уповноваже-
ними на те державними органами, а також 
діяльність по застосуванню до винних осіб 
заходів примусового характеру. Тому адмі-
ністративна юрисдикцій на діяльність є до-
сить важливою для всієї  системи держав-
ного управління, адже вона спрямована на 
забезпечення та належний  захист основних 
прав та свобод людини і громадянина, за-
хист суспільних відносин, що складаються 
у сфері державного управління, активізацію 
боротьби з най більш чисельною різновид-
ністю правопорушень, якими є адміністра-
тивні правопорушення [10 , с. 82–88].
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Професор В. Б. Авер’янов вказував, що 
зміст інституту «адміністративна юрисдик-
ція» необхідно юридично закріпити у від-
повідному нормативно-правовому акті, від-
повідно у ньому об’єднати юрисдикцій ну 
діяльність: а) органів виконавчої  влади, упо-
вноважених розглядати скарги громадян і 
юридичних осіб на незаконно прий няті рі-
шення як нижчих органів, так і підлеглих 
осіб, тобто сфера адміністративного оскар-
ження (адміністративна «квазіюстиція»);-
б) органів виконавчої  влади, уповноваже-
них застосовувати заходи адміністративної  
відповідальності (адміністративна позасудо-
ва юстиція); в) адміністративних судів (адмі-
ністративна судова юстиція) [11, с. 193–195]. 
Учений  М. Даценко, досліджуючи про-

блемні аспекти визначення юрисдикції  ад-
міністративного суду, пропонує способи 
визначення юрисдикції  адміністративних 
судів, що полягають у:

– визначенні поняття адміністративної  
справи (частина 1 статті 4);

– визначенні категорії  справ, що нале-
жить до юрисдикції  адміністративних судів 
(частина 1 статті 19);

– визначенні категорії  справ, що не нале-
жать до юрисдикції  адміністративних судів 
(частина у статті 19) [12, с. 299].
У рішенні Верховного Суду, ухвалено-

му у складі колегії  суддів Касацій ного ад-
міністративного суду 4 вересня 2018 року, 
у справі № К/9901/47078/18 зазначено, 
що дій сно, визначальною ознакою справи 
адміністративної  юрисдикції  є наявність пу-
блічно-правового спору. Слід враховувати, 
що участь суб’єкта владних повноважень є 
обов’язковою ознакою для того, щоб класи-
фікувати спір як публічно-правовий . Однак 
сама по собі участь у спорі суб’єкта владних 
повноважень не дає підстав ототожнювати 
спір з публічно-правовим та відносити й ого 
до справ адміністративної  юрисдикції  [13].
Лист Вищого адміністративного суду 

Украї ни «Щодо застосування окремих норм 
процесуального права під час розгляду ад-
міністративних справ» від 19.05.2010 р. № 
708/11/13-10 містить вказівку на необхідність 
врахування положень Кодексу адміністра-
тивного судочинства Украї ни, які передба-
чають, що до юрисдикції  адміністративних 

судів не належать публічно-правові спори, 
для яких законом встановлений  інший  по-
рядок судового вирішення [14].
Ключовою проблемою, на яку спрямо-

вані всі роз’яснюючі листи та постанови су-
дових органів, є складність у розмежуванні 
деяких справ, що можуть належати до юрис-
дикції адміністративних чи господарських 
судів. 
Для прикладу, відповідно до ч. 2 ст. 17 

Кодексу адміністративного судочинства 
Украї ни юрисдикція адміністративних судів 
поширюється на вісім груп публічно-право-
вих спорів. Зазначимо, що для виділення 
цих груп спорів використано родові ознаки 
спірних правовідносин, а тому неминучи-
ми є проблеми при визначенні належності 
конкретних спорів до однієї  з цих груп. На- 
приклад, спори про визнання недій сним 
рішення загальних зборів учасників (акці-
онерів) господарського товариства можна 
віднести до групи спорів фізичних чи юри-
дичних осіб із суб’єктом владних повнова-
жень щодо оскарження й ого рішень (нор-
мативно-правових актів чи правових актів 
індивідуальної  дії ), дій  чи бездіяльності-
(п. 1 ч. 2. ст. 17 КАС Украї ни) [8]. Однак від-
повідно до п. 4 ч. 1 ст. 12 Господарсько про-
цесуального кодексу Украї ни справи, що ви-
никають з корпоративних відносин у спорах 
між юридичною особою та ї ї  учасниками (за-
сновниками, акціонерами, членами), підві-
домчі господарським судам. Оскільки в гос-
подарському законодавстві виключна юрис-
дикція встановлюється шляхом переліку не 
родових ознак спорів, а конкретних видів 
справ, то використаний  у Кодексу адміні-
стративного судочинства Украї ни критерій  
виключної  юрисдикції  з точки зору роз-
межування юрисдикцій  виконує допоміжну 
функцію та є ефективним лише в поєднанні 
з іншими критеріями. З урахуванням зазна-
ченого необхідно на законодавчому рівні за-
кріпити засади розподілу господарської  та 
адміністративної  юрисдикції , використавши 
спільні критерії  поділу, та більш детально 
визначити категорії  справ, що підлягають 
розгляду в порядку адміністративного судо-
чинства [15].
Також у межах цього дослідження необ-

хідно вказати на Підходи Великої Палати 
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Верховного Суду до визначення юрисдик-
ційності спорів, відповідно до чого «юрис-
дикцію адміністративних чи господарських 
судів у спрощеному вигляді можна визначи-
ти так: перші мають повноваження вирішу-
вати публічно-правові спори, а другі – спо-
ри, що виникають при здійсненні господар-
ської діяльності. Адже часто трапляється, 
що сторона, яка програла корпоративний 
спір у господарському суді, звертається до 
адміністративного суду майже з тими сами-
ми вимогами (наприклад, про скасування 
державної реєстрації змін до статуту юри-
дичної особи та змін у складі її учасників), 
зазначивши державного реєстратора як від-
повідача. Так само трапляється, коли госпо-
дарські справи спрямовують до суду цивіль-
ної юрисдикції, штучно долучивши фізичну 
особу до складу сторін справи» [16].
Таким чином, варто вказати, що юрис-

дикційна діяльність адміністративних судів 
України полягає у розгляді публічно-право-
вих спорів, визначених положеннями Зако-
ну України «Про судоустрій та статус суддів» 
та Кодексу адміністративного судочинства 
України.

Висновки і пропозиції
У процесі здійснення аналізу сучасного 

законодавчого регулювання юрисдикційної 
діяльності адміністративних судів України 
було з’ясовано, що така діяльність здійсню-
ється відповідно до положень основного 
законодавчого акта - Конституції України, 
базового судового законодавчого профіль-
ного акта - Закону України «Про судоустрій 
та статус суддів», профільного кодифікова-
ного процесуального акта - Кодексу адмі-
ністративного судочинства України. Було 
з’ясовано, що на сьогодні й досі існують 
складнощі у розмежуванні адміністратив-
ної та господарської юрисдикції, тому вар-
то розуміти, що юрисдикція господарських 
судів поширюється на спори, що виникають 
при здійсненні господарської діяльності, 
у той час коли адміністративна юрисдик-
ція поширюється на публічно-правові спо-
ри, обов’язковим суб’єктом яких виступає 
суб’єкт публічної адміністрації. У зв’язку з 
такими труднощами, що можуть виникати 
для особи, право якої було порушено, слід 

на законодавчому рівні закріпити засади 
розподілу господарської  та адміністративної  
юрисдикції , використавши спільні критерії  
поділу, та більш детально визначити 
категорії  справ, що підлягають розгляду в 
порядку адміністративного судочинства. 
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LEGISLATIVE REGULATION OF 
JURISDICTIONAL ACTIVITY OF 

ADMINISTRATIVE COURTS OF UKRAINE
The article provides a comprehensive 

analysis of the legislative regulation of the ju-
risdictional activities of administrative courts of 
Ukraine. It turns out that the legislative chang-
es concerning the update of the current Code 
of Administrative Procedure of Ukraine over 
the past fi ve years have generally had positive 
aspects in resolving a number of procedural is-
sues, including those concerning the plaintiff ’s 
misconduct in his case. Since 2017, the legis-
lator has imposed on the court the obligation 
to determine the correct jurisdiction of a court 
case and transfer it to a competent court. It is 
concluded that jurisdictional activities are car-
ried out in accordance with the provisions of 
the main legislative act - the Constitution of 
Ukraine, the basic judicial legislative act - the 
Law of Ukraine «On the Judiciary and the Sta-
tus of Judges», the codifi ed procedural act - the 
Code of Administrative Procedure of Ukraine. 
It was found that today there are still diffi cul-
ties in distinguishing between administrative 
and commercial jurisdiction, so it should be 
understood that the jurisdiction of commercial 
courts extends to disputes arising from eco-
nomic activities, while administrative jurisdic-
tion extends to public disputes. , the obligatory 
subject of which is the subject of public admin-
istration. Due to the diffi culties that may arise 
for a person whose rights have been violated, 
the principles of separation of economic and 
administrative jurisdiction should be enshrined 
in law, using common criteria of separation, 
and the categories of cases to be considered in 
administrative proceedings should be defi ned 
in more detail.

Key words: jurisdiction, administrative 
courts, powers, judicial proceedings, compe-
tence
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ Ì²ÑÖÅÂÎÃÎ 
ÑÀÌÎÂÐßÄÓÂÀÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í²

Ця стаття присвячена дослідженню 
перспектив розвитку інституту місцевого 
самоврядування в України. Зокрема, розкри-
вається стан цього інституту на сучасному 
етапі, та наголошується, що, не зважаючи на 
існування нормативно – правової бази його ре-
гулювання, на практиці воно не є ідеальним. 
Зазначається, що на характер його існуван-
ня та функціонування сьогодні, насамперед, 
впливають реформування, глобалізація, на-
уково – технічний прогрес. Робиться висно-
вок, що перспективи розвитку місцевого само-
врядування визначає загальна мета розвитку 
населених пунктів, яка полягає в покращенні 
соціально-економічних та екологічних умов 
територій, умов проживання та праці всіх їх 
мешканців.
Ключові слова: місцеве самоврядування, 

децентралізація, перспективи розвитку, ін-
тереси громади.
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участі», продукуваннi нових креативних 
проєктів у межах сучасної урбаністичної 
моделі. Усі цi моменти актуалізують дослі-
дження питання розвитку інституту місце-
вого самоврядування в Україні.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання становлення та розвитку ін-
ституту місцевого самоврядування в Укра-
їні було предметом досліджень різних на-
уковців. Зокрема, таких як: М.І. Корнієн-
ко, В.П. Заблоцький, О. Новiкова, В. Тол-
кованов, П.М. Любченко, М. І. Козюбра 
та інших. Слід особливо виокремити саме 
наукову публікацію О. Новiкової «Основні 
напрямки реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації 
влади в Україні», у якій авторка здійснює 
деталізований стратегічний та комплек-
сний аналіз специфіки реформування гро-
мад, їх спроможності, напрямків діяльності 
тощо [1].

Формулювання цілей статті
Завданням цієї статті є аналіз перспек-

тив розвитку інституту місцевого самовря-
дування в Україні на сучасному етапі.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Місцеве самоврядування на теренах 
нашої держави виникло в середні віки у 
вигляді перших спроб міського самовря-
дування, що надавалось Магдебурзьким 

Постановка проблеми
У 2014 році в Україні було розпочато 

реформу місцевого самоврядування та де-
централізації влади. Так, вона стала однією 
із найуспішніших реформ. Сьогодні Украї-
на проходить другий етап у реформуванні 
місцевого самоврядування та децентралі-
зації. Влада та громадськість виступають за 
пожвавлення цього процесу, надання йому 
більш динамічного характеру, оптимізації 
тощо. Найбільші шанси у трансформації 
системи місцевого самоврядування у по-
жвавленні політичної активності на міс-
цях, розробці коштів так званих «бюджетів 
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правом, частково зберігалось у часи ко-
зацької республіки (XV – XVII ст.), але 
остаточно занепало в часи після безславно-
го об’єднання України з Росією (1654 р.). 
Незначна його реанімація (1917– 1919 рр.) 
закінчилася фактичним відродженням на-
ціонального поняття місцевого самовря-
дування лише в березні 1990 року після 
обрання депутатів Верховної Ради Україн-
ської РСР та місцевих Рад народних депу-
татів [2].
На сьогодні в Україні закладено консти-

туційні засади місцевого самоврядування, 
ратифіковано Європейську хартію місцево-
го самоврядування [6], прийнято ряд базо-
вих нормативно-правових актів, які ство-
рюють правові та фінансові основи діяль-
ності органів місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні. 
Безперечно, з прийняттям Конституції та 
Закону України «Про місцеве самовряду-
вання в Україні» [5] зроблено важливі кро-
ки на шляху становлення та конституцій-
но-правового закріплення основ місцевого 
самоврядування в нашій державі.
Однак, варто зазначити, що сучасні 

політичні процеси дедалі більше усклад-
нюються. Як наслідок, центральному дер-
жавному апарату стає складніше вирішу-
вати місцеві та індивідуальні проблеми. 
Прагнучи максимально задовольнити ін-
тереси громади, з часом уряд прагнути-
ме охопити своїм регулюванням якомога 
більше аспектів життя спільноти, почина-
ючи від забруднення довкілля до расової 
дискримінації і розробки та застосування 
ядерної зброї. Загальнодержавний рівень 
політики потребує додаткової уваги, що 
може мати своїм наслідком або розрос-
тання державного апарату, або передан-
ня частини повноважень на місця. Перша 
альтернатива не є прийнятною, оскільки 
для сучасних демократій важливу роль ві-
діграє раціональне використання громад-
ських коштів і збільшення кількості бю-
рократів не вважається доцільним. Через 
це єдиним виходом із ситуації, що скла-
лась, може бути локалізація як уповно-
важення громадян на місцях самооргані-
зовуватися задля вирішення політичних, 

економічних чи будь-яких інших проблем 
[3, с. 22].
Більшість науковців у своїх досліджен-

нях вказують на те, що існуюча в Україні 
система місцевого самоврядування не від-
повідає потребам суспільства. Функціону-
вання місцевого самоврядування не спря-
мовано на реалізацію його головного при-
значення – створення та підтримка спри-
ятливого життєвого середовища, необхід-
ного для всебічного розвитку людини, на-
дання мешканцям територіальних громад 
якісних та доступних публічних послуг на 
основі сталого розвитку дієздатної громади 
[4, с.22].
Безумовно, з прийняттям Конституції 

та Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» зроблено важливі кро-
ки на шляху становлення та конституцій-
но-правового закріплення основ місцевого 
самоврядування у нашій державі. Водно-
час слід зазначити, що базові принципи 
місцевого самоврядування, сформульовані 
в Європейській хартії місцевого самовря-
дування у місцевому самоврядуванні Укра-
їни, були реалізовані не повною мірою.
Зокрема, одним із таких найвагоміших 

принципів є правова, організаційна та фі-
нансова автономія органів місцевого само-
врядування. 
Суть правової автономії органу місцево-

го самоврядування полягає в тому, що «він 
має власні повноваження, визначені писа-
ним законом і, де це можливо, Конституці-
єю (стаття 2 Європейської хартії місцевого 
самоврядування), а також має право на су-
довий захист щодо забезпечення своїх по-
вноважень та дотримання конституційних 
принципів самоврядності» (стаття 11) [6].
Суть організаційної автономії полягає 

в тому, що «орган місцевого самоврядуван-
ня мусить мати можливість сам визначати 
власну внутрішню структуру, яка б відпо-
відала місцевим потребам і забезпечувала 
ефективне управління. Діючи в межах за-
кону, орган місцевого самоврядування не 
підпорядковується іншим органам влади, 
а будь-який адміністративний контроль за 
його діями можливий лише за умови за-
безпечення законності та конституційних 
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принципів місцевого самоврядування» 
(стаття 8) [6].
Суть фінансової автономії місцевого 

самоврядування полягає у «праві органів 
місцевого самоврядування володіти та роз-
поряджатися власними коштами, достатні-
ми для здійснення їх функцій та повнова-
жень» (стаття 9) [6].
Варто відмітити, що наша держава по-

ступово виправляє цей недолік. Зокрема, 
було розпочато бюджетну децентраліза-
цію, що збільшило фінансові можливості 
місцевих рад. На підставі Закону Украї-
ни від 5 лютого 2015 р. «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» [7], 
(який за висновками Головного науко-
во-експертного управління та Головного 
юридичного управління Верховної Ради 
України суперечить Конституції України) 
розпочався і триває процес об’єднання 
територіальних громад з метою забезпе-
чення їх спроможності вирішувати питан-
ня місцевого значення, віднесені чинним 
законодавством до відання місцевого са-
моврядування. Проте на жаль, ця робота 
проводиться хаотично, без належного ор-
ганізаційно - методичного, нормативного 
та інформаційного забезпечення з боку ор-
ганів виконавчої влади.
Нині перед новими територіальними 

громадами постають нагальні проблеми: 
забезпечення розвитку території, інфра-
структури та ефективності політики місце-
вого самоврядування у соціально-еконо-
мічній сфері, спрямований на підвищення 
конкурентної спроможності території, роз-
роблення планів розвитку соціально зна-
чимих галузей виробництва, залучення ін-
вестицій та привабливості суспільних сфер 
для здійснення активного бізнесу.
Важливою складовою часиною рефор-

ми є формування дієвих і спроможних 
об’єднаних територіальних громад. Інте-\
реси громадян, які мешкають на території 
об’єднаної громади, представляють обра-
ний голова, депутатський корпус та старо-
сти. У населених пунктах, що ввійшли до 
складу об’єднаної громади, право жителів 
на місцеве самоврядування та надання 
послуг громадянам забезпечують обрані 
ними старости.

Кожен староста, кожен депутат місце-
вої ради та сільський, селищний, міський 
голова має зробити все можливе задля вті-
лення ідеалів місцевої демократії, закладе-
них у Європейській хартії місцевого само-
врядування.
Серед перспектив місцевого самовря-

дування, перш за все, варто виокремити 
його активний розвиток під впливом гло-
балізації (яка за своєю суттю є, насправді, 
глокалізацією).
Місцеве самоврядування стає тією пер-

шою та основною інстанцією, до якої гро-
мадяни можуть звертатися у разі виник-
нення побутових чи особистих проблем. 
Тому дедалі більше повноважень перекла-
даються саме на локальні інституції та уста-
нови, які не просто слугують ланкою між 
індивідом і державою, а є центром при-
йняття рішень на місцевому рівні. Однак, 
на жаль, сучасні взаємовідносини в біль-
шості територіальних громад навіть у роз-
винених демократичних державах харак-
теризуються байдужістю до справ та про-
блем спільноти в цілому. Місцеві громади 
вже не є тим місцем, де люди знайомлять-
ся, заводять нових друзів, проводять разом 
час та розв’язують спільні проблеми. Люди 
надто зайняті своїми сімейними справами 
та перевантажені стресом на роботі . Тому 
у цей процес повинна активно втрутитися 
держава та повернути терміну «громада» 
його первинне значення [7, с. 267].
Також важливим напрямком у сучас-

ному світі розвитку будь-якої інституції, у 
тому числі і місцевого самоврядування, є 
використання технологій , діджиталізація 
тощо. Держава повинна активно сприя-
ти його розвитку, надаючи необхідну під-
тримку, у тому числі і необхідні фінансові 
ресурси для впровадження в життя найно-
віших досягнень науково-технічного про-
гресу, які можуть позитивно вплинути на 
рівень та якість локальної демократії. Це 
дозволить відновити відчуття причетнос-
ті через створення інституційної основи – 
сильних та демократичних місцевих рад 
[8, с. 40].
Відтак, як бачимо, перспективи розви-

тку місцевого самоврядування визначає за-
гальна мета розвитку населених пунктів, 
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яка полягає в покращенні соціально-еко-
номічних та екологічних умов територій, 
умов проживання та праці всіх їх мешкан-
ців. Такі зміни повинні ґрунтуватися на 
залученні нових, додаткових фінансових 
ресурсів з різноманітних джерел, приско-
ренні передачі та застосування досвіду та 
технологій, децентралізації повноважень, 
зміцненні місцевого потенціалу та парт-
нерства державного й приватного секто-
рів, а також громад в інтересах вдоскона-
лення інфраструктури і соціальних послуг 
та забезпечення екологічно-раціонального 
управління ними, широкій участі в процесі 
прийняття управлінських рішень громад-
ських груп та організацій
Отже, незважаючи на те, що система 

місцевого самоврядування в Україні вже 
набула певних сталих форм, це не озна-
чає недоцільність її подальшого розви-
тку. Нині відбувається постійний пошук 
можливостей підвищити ефективність цієї 
системи, насамперед це може бути забезпе-
чення формування самодостатніх терито-
ріальних громад – громад, які б володіли 
матеріальними, фінансовими та іншими 
ресурсами в обсязі, достатньому для ефек-
тивного виконання завдань та функцій міс-
цевого самоврядування, надання соціаль-
них послуг населенню на рівні, передба-
ченому загальнодержавними стандартами, 
а також чіткий розподіл повноважень між 
органами місцевого самоврядування різно-
го рівня та органами державної влади, що 
має виключити випадки втручання органів 
державної влади в справи територіальних 
громад. 
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF THE 
INSTITUTE OF LOCAL GOVERNMENT 

IN UKRAINE
This article is devoted to the study of the 

development prospects of the local self-gov-
ernment institute in Ukraine. In particular, 
the state of this institute at the current stage 
is disclosed, and it is emphasized that despite 
the existence of a normative and legal basis 
for its regulation, in practice it is not ideal. It 
is noted that the nature of its existence and 
functioning today is primarily infl uenced by 
reforms, globalization, and scientifi c and tech-
nological progress. It is concluded that the 
prospects for the development of local self-
government are determined by the general 
goal of the development of settlements, which 
consists in improving the socio-economic and 
ecological conditions of the territories, the liv-
ing and working conditions of all their resi-
dents.

Keywords: local self-government, decen-
tralization, development prospects, commu-
nity interests.
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АНОТАЦІЯ 
У статті розкрито зміст судового іму-

нітету держави, правові проблеми, що 
пов’язані з його застосуванням, у зв’язку 
з необхідністю отримання грошової ком-
пенсації потерпілими особами від втор-
гнення російської федерації на територію 
України.  Досліджено можливість подо-
лання принципу судового імунітету під 
час подання позову до національних судів. 
Здійснено аналіз проблемних питань щодо 
можливості реального виконання судових 
рішень як на території України, так і за 
її межами.
Ключові слова: судовий імунітет, дер-

жава, відшкодування шкоди, воєнні дії, 
Верховний Суд, позов, міжнародне право.
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з усталеною практикою міжнародних судів, 
суверенні держави мають судовий імунітет 
щодо розгляду позовів, поданих проти них 
у судових установах інших держав.

Стан дослідження проблеми
Дослідження судового імунітету держа-

ви у своїх працях здійснювали такі вітчиз-
няні та зарубіжні вчені як Бекетов О.О., Бо-
гуславський М.М., Валендюк О.С., Гнатюк 
С.В., Дахно І.І., Мальський Ю.В., Попова, 
А.В., Фединяк Г.С., Ярош М.М. та інші. Вод-
ночас, аналіз останніх публікацій свідчить 
про те, що проблемні питання судового іму-
нітету держави є досі не вирішеними та зали-
шаються об’єктом гострих дискусій, зокрема, 
через нові виклики, з якими зіштовхнулося 
людство на цьому етапі розвитку у зв’язку з 
військовою агресією російської федерації на 
території України. Усе це і зумовлює актуаль-
ність дослідження судового імунітету, яким 
наділяються держави, з метою його ґрунтов-
ного теоретичного дослідження, задля удо-
сконалення наявної наукової концепції.

Мета статті полягає в дослідженні пра-
вової природи судового імунітету,  виокрем-
ленні проблемних питань, які  пов’язані з 
його реалізацією; здійсненні аналізу між-
народних та національних судових рішень, 
які розкривають зміст судового імунітету 
держави, задля одержання нових науко-
вих знань та забезпечення розуміння тен-
денцій розвитку питань, пов’язаних з його 
сутністю.

Постановка проблеми
Питання суверенного імунітету держа-

ви за останні роки є актуальним не лише 
в колах науковців, а і в залах судових за-
сідань національних та міжнародних судів. 
Однак, у зв’язку з військовою агресією ро-
сійської федерації проти України, воно ще 
більше загострилося та набуло дискусійно-
го характеру, зокрема, через необхідність 
відшкодування збитків потерпілим особам 
шляхом використання заморожених акти-
вів російської федерації на підставі судово-
го рішення. Проте, як виявляється, отри-
мання такого рішення на користь потерпі-
лої особи є доволі ускладненим у межах на-
явних судових систем та процедур, чинних 
правових та звичаєвих норм, так як, згідно 

1
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Виклад основного матеріалу
Як свідчить історія, не існує єдиного 

механізму відшкодування шкоди, заподі-
яної внаслідок воєнних дій, так як його 
вироблення має індивідуальні риси щодо 
кожного конкретного випадку. Зокрема, 
до форм відшкодування шкоди можна 
віднести контрибуції, репарації, конфіс-
кацію, реституції, субституції, які засто-
совувалися після завершення збройної 
агресії. Окрім зазначеного, практика свід-
чить також про такі способи забезпечен-
ня відшкодування шкоди, як укладення 
угод між сторонами конфлікту або із за-
лученням інших країн, застосування між-
народних інституцій [1].
У сучасній системі міжнародних відно-

син діє концепція  визнання за державами 
повного суверенітету, яка була сформована 
в 1648 році після укладення Вестфальсько-
го миру. Сутність її полягає у визнанні за 
кожною державою політико-правової влас-
тивості володіти повнотою влади в межах 
своєї території та виступати рівноправним 
суб’єктом у відносинах з іншими держава-
ми, самостійно визначаючи свою внутрішню 
та зовнішню політику. Відтак, виявляється, 
що ведення війни є інструментом зовніш-
ньої політики та суверенним правом кожної 
держави. За таких умов про жодні юридич-
ні обов’язки відшкодовувати шкоду потер-
пілим від бойових дій йтися не могло – якщо 
держава має суверенне право оголошувати 
та вести війну, то, відповідно, у неї не може 
бути юридичних зобов’язань щось комусь 
відшкодовувати у зв’язку із реалізацією цьо-
го права [2]. 
Створення Організації Об’єднаних На-

цій, прийняття Загальної декларації прав 
людини та Європейської конвенції з прав 
людини та основоположних свобод  зміни-
ло низку підходів у міжнародному праві, 
зокрема, до часткового обмеження сувере-
нітету усіх держав [2, 3, 4]. Враховуючи рів-
ність усіх держав (принцип «par in parem 
nоn habet imperium»), слід зазначити, що 
невід’ємною властивістю кожної з них, як 
суб’єктів міжнародного права є наявність 
державного імунітету, який, у свою чергу, 
випливає із засад державного суверенітету.

Етимологічно «імунітет» є звільнення від 
чогось. Імунітет держави у широкому засто-
суванні – це принцип, згідно із яким до дер-
жави або її органів і представників не може 
бути заявлений позов в іноземному суді без 
її згоди [5, с. 154]. На першому етапі станов-
лення цього інституту суди обґрунтовували 
право іноземної держави на імунітет міжна-
родною ввічливістю – comitas gentium. 
У сучасному правовому світі діє правило 

«par in parem non habet jurisdictionem», яке 
означає «рівний не має юрисдикції над рів-
ним», тобто державі не можна пред’явити 
позов до іншої держави, звернути стягнен-
ня на майно іноземної держави та здійснити 
інші процесуальні дії, окрім випадків, на які 
погодилася держава – потенційний відпо-
відач. Цей принцип імунітету набув диспо-
зитивного характеру та став беззаперечним 
для більшості держав, поширився та вико-
ристовується у міжнародному публічному та 
приватному праві [6].
Загальноприийнятим у доктрині є роз-

різнення в цьому понятті двох аспектів: іму-
нітету власності держави та юрисдикціийно-
го імунітету, якиий у свою чергу поділяється 
на судовий імунітет від попереднього забез-
печення позову та імунітет від примусового 
виконання судового рішення. Якщо гово-
рити про судовий імунітет держави, то він 
від моменту свого виникнення в кінці ХІХ 
сторіччя зазнав еволюції. Спершу це був 
абсолютний судовий імунітет, згодом від-
булася зміна парадигми в напрямі застосу-
вання функціонального (обмеженого) судо-
вого імунітету і почалося розмежування acta 
jure imperii (дії держави як носія публічної 
влади) та acta jure gestionis (дії держави як 
приватної особи). Сьогодні найбільша дис-
кусія точиться навколо деліктних винятків 
саме в частині acta jure imperii, бо на acta 
jure gestionis судовий імунітет і без того не 
поширюється  [7].
На внутрішньому національному рівні 

стаття 1166 Цивільного кодексу України ви-
значає можливість звернення з позовом до 
російської федерації як до особи, що завдала 
збитків [8]. У свою чергу, стаття 76 Закону 
України «Про міжнародне приватне право» 
дає повноваження судам відкривати прова-
дження у справах, де є іноземний елемент. 
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Однак, у цьому ж Законі у статті 79 вказано, 
що «Пред’явлення позову до іноземної дер-
жави, залучення іноземної держави до учас-
ті у справі як відповідача або третьої особи, 
накладення арешту на майно, яке належить 
іноземній державі та знаходиться на терито-
рії України, застосування щодо такого май-
на інших засобів забезпечення позову і звер-
нення стягнення на таке майно можуть бути 
допущені лише за згодою компетентних 
органів відповідної держави, якщо інше не 
передбачено міжнародним договором Укра-
їни або законом України» [9]. Таким чином, 
у нормі вказується, що в разі застосування 
такого імунітету неможливо пред’явити по-
зов до іноземної держави, залучати іноземну 
державу до участі у справі як відповідача або 
третю особу, вживати заходів забезпечення 
позову або накладення арешту на майно, за-
боронено примусове звернення стягнень на 
майно іноземної держави, яке знаходиться 
в Україні.
Єдиним винятком визнається згода на 

такі дії компетентного органу відповідної 
держави, якщо не передбачено іншого. Тоб-
то, по суті, йдеться про абсолютний судовий 
імунітет держави, який поширюється на 
будь-яку власність держави, будь-які дого-
вори за участю держави, рахунки в банках, 
цінні папери. Це, з одного боку, забезпечує 
державі незалежність від тиску іноземних 
держав. Але не можна виключати, що дер-
жави будуть зловживати своїм імунітетом 
від юрисдикції іноземної держави  [5].
На думку Юлії Черняк, судді Верховно-

го Суду, імунітет держави – це її право, яке 
випливає із суверенітету, а не обов’язок. 
Тому ніщо не перешкоджає державі відмо-
витися від нього як у цілому, так і частково, 
тобто від якогось з його елементів. Проте, 
як показує практика розгляду національни-
ми судами різних держав позовів, поданих 
до іноземної держави, про відшкодування 
шкоди, завданої її діями, держава користу-
ється привілеєм юрисдикційного імунітету. 
Зазначене дає підстави багатьом правознав-
цям ставити доволі категоричне питання: 
чи не є інститут юрисдикційного імунітету 
іноземної держави у цивільних справах про 
відшкодування шкоди не лише гарантією 
дотримання державного суверенітету, але 

й істотним бар’єром у судовому захисті по-
рушених прав особи та тією «ковдрою», яка 
дає можливість іноземній державі, винній у 
вчиненні делікту, уникнути цивільної відпо-
відальності [10].
Отже, згода держави-відповідача має 

ключове значення, так як за її відсутності є 
неможливим навіть відкриття проваджен-
ня, з чим неодноразово погоджувались на-
ціональні судові установи у своїх правових 
позиціях [11, 12, 13, 14]. Касаційний цивіль-
ний суд у своїй постанові №265/7703/19  від 
09.06.2021 визначає, що перед тим як від-
кривати провадження потрібно з’ясувати, 
чи належно було здійснено повідомлення 
суверена та чи надав він свою згоду на такий 
судовий процес, оскільки саме її наявність 
лягає в основу подальших процесуальних 
дій [15]. Враховуючи зазначене, з моменту 
російського вторгнення на Схід Україні у 
2014 році і до квітня 2022 року, потерпілі 
безуспішно намагалися захистити свої права 
в національних судах та отримати компен-
сацію за заподіяну їм шкоду, що зумовлено 
наявністю судового імунітету.
Не можна залишити поза увагою факт 

того, що суди першої інстанції [16, 17] на-
магалися захистити права потерпілих, ухва-
люючи судові рішення на їх користь. Вихо-
дячи з того, що  держава-агресор виходить 
за рамки поваги до суверенітету України 
як держави, у свою чергу, і Україна не має 
давати імунітет від подібних позовів. Не- 
зважаючи на спроби суддів, колегіями апе-
ляційних судів такі позиції підтримані не 
були, а рішення підлягали скасуванню. 
Тож склалася парадоксальна й тотально 

несправедлива ситуація, коли порушують-
ся фундаментальні права, окреслені міжна-
родним правом як jus cogens, які не можуть 
бути порушені ніким і ніколи. Водночас вчи-
няються злочини проти людяності, воєнні 
злочини, проте судовий імунітет фактично 
позбавляє права захисту жертв цих злочи-
нів або, інакше кажучи, гарантує безвідпо-
відальність країні-агресору [7]. 
З моменту повномасштабного вторгнен-

ня рф на територію України Верховний Суд 
змінив свою позицію щодо імунітету росій-
ської федерації і став на сторону постраж-
далих від збройної агресії. Так, Касаційний 
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цивільний суд у справі №308/9708/19 від 
14.04.22 зазначив, що «Суд України, розгля-
даючи справу, де відповідачем визначено 
РФ, має право ігнорувати імунітет цієї краї-
ни та розглядати справи про відшкодування 
шкоди, завданої фізичній особі в результаті 
збройної агресії РФ, за позовом, поданим 
саме до цієї іноземної країни» [18, 19]. 
У свою чергу, Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України  надав 
роз’яснення, що, враховуючи акт агресії, 
суди мають право де-факто ігнорувати іму-
нітет, так як російська федерація грубо по-
рушує норми міжнародного права і сувере-
нітет та незалежніть України [20]. 
Досліджуючи норми міжнародного пра-

ва, які б дозволили ігнорувати судовий іму-
нітет, варто звернути увагу як на Європей-
ську конвенцію про імунітет держав, при-
йняту Радою Європи 16 травня 1972 року, 
так і Конвенцію ООН про юрисдикційні 
імунітети держав та їх власності, прийня-
ту резолюцією 59/38 Генеральної Асамблеї 
ООН 2 грудня 2004 року, які передбачають, 
що держава не має права посилатися на 
імунітет у справах, пов’язаних із завданням 
шкоди здоров’ю чи життю, якщо така шко-
да повністю або частково завдана на терито-
рії держави суду та якщо особа, яка завдала 
шкоду, у цей час перебувала на території 
держави суду [20]. 
Україна не є учасницею жодної із цих 

конвенцій. Однак, як зазначив Верховний 
Суд, вони відображають тенденцію розви-
тку міжнародного права щодо визнання 
того, що існують певні межі, у яких іноземна 
держава має право вимагати імунітет у ци-
вільному процесі.
До того ж, як зазначалось вище, на пер-

шому етапі становлення цього інституту суди 
обґрунтовували право іноземної держави на 
імунітет міжнародною ввічливістю. Тож ви-
дається логічно правильним аргумент Вер-
ховного Суду, що застосування судового іму-
нітету російською федерацією у справі за по-
зовом про відшкодування шкоди повинно 
мати законну мету, зокрема сприяння ввіч-
ливості та добрих відносин між державами 
через дотримання міжнародного права. 
Водночас збройна агресія росії проти Укра-
їни, здійснена на порушення основополож-

них принципів і норм міжнародного права, 
зокрема Статуту ООН, вчинені її збройни-
ми силами міжнародно-правові злочини в 
Україні виключають, з ініціативи російської 
федерацієї, питання ввічливості та добрих 
відносин між країнами [19].
Конвенція ООН про юрисдикційні іму-

нітети держав та їх власності передбачає, що 
вона набирає чинності після її ратифікації 
хоча б 30 державами – членами ООН. Од-
нак, враховуючи кількість договірних сто-
рін, можна стверджувати, що до цього часу 
вона не набула чинності. До того ж вона не 
ратифікована ані Україною, ані росією. Це ж 
можна говорити і про Європейську конвен-
цію про імунітет держав, яка хоч і вступила 
в силу, але за 50 років ратифікована всього 
8 країнами з 46 членів, до числа яких не на-
лежать ні Україна, ні росія.
Отже, єдиним чинним актом на терито-

рії України з питання визначення імунітету 
росії є згаданий вище Закон «Про міжна-
родне приватне право», який якраз вста-
новлює імунітет на судові позови до інозем-
них держав і, на жаль, не містить винятків 
щодо навіть випадків збройної агресії з боку 
останніх [21].
У підсумку Верховний Суд дозволив 

ігнорувати норми закону, який прийня-
то державою, посилаючись на міжнародні 
акти, які сама держава не визнала і один з 
яких взагалі не набув чинності.
Видається, що такі питання та рішення 

судових органів є наразі більш політични-
ми, тож слід зважати на те, що за будь-яких 
політичних подій ці питання мають бути ви-
рішені в правовому полі, адже важливі вони 
не тільки для України, але і для майбутньо-
го світового правопорядку. 
Можна стверджувати, що чинна позиція 

щодо дотримання судового імунітету є дуже 
хиткою. Дискусія в науковій літературі є 
тому опосередкованим підтвердженням. 
Можна погодитися з думкою начальника 
правового управління Касаційного цивіль-
ного суду Верховного Суду Михайла Шуми-
ла, який переконаний, що війна в Україні 
буде сильним поштовхом для застосування 
деліктних винятків щодо країни-агресора 
[7].
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Однак, у зв’язку із цим постає нове пи-
тання: яким чином країни мають обґрунту-
вати потребу в тому, щоб будь-який суд мав 
можливість розглядати позови про відшко-
дування українським потерпілим шкоди, за-
вданої збройними силами росії на території 
України? Очевидно, що без істотної зміни 
матеріального та процесуального законо-
давства відповідних країн це питання вирі-
шити неможливо [2].
Видається цікавою думка адвоката 

Сергія Яроша. У своєму дослідженні він 
зазначає, що заінтересовані держави ма-
ють можливість передбачити у своєму на-
ціональному законодавстві норми про те, 
що, у випадку визнання факту здійснення 
агресії рішенням Ради Безпеки ООН чи 
рішенням надзвичайної спеціальної сесії 
Генеральної Асамблеї ООН, на державу-
агресора покладається майнова відпові-
дальність за будь-яку шкоду, заподіяну 
майну мирного населення в результаті бо-
йових дій, незалежно від результатів цієї 
війни. У таких випадках майно держави-
агресора та пов’язаних з нею осіб, яке зна-
ходиться на території третіх країн, може 
бути використане для відшкодування 
збитків потерпілій державі, її муніципалі-
тетам, приватним фізичним і юридичним 
особам та їх об’єднанням на підставі рі-
шень судів відповідної країни.
Запровадження таких норм значно 

спростить процедуру відшкодування збит-
ків: потерпілим не потрібно буде доказува-
ти кожен окремий факт порушення законів і 
звичаїв війни військовослужбовцями держа-
ви-агресора, відсутність військової необхід-
ності в їхніх діях та причинно-наслідковий 
зв’язок між їх діями та завданою шкодою. 
Потерпілому достатньо буде довести факт 
вчинення агресії, який, по суті, є преюди-
ційним, та факт заподіяння шкоди в резуль-
таті бойових дій, які стали наслідком цієї 
агресії [2].

Висновки
 Отже, з урахуванням масштабу воєнних 

дій і завданих матеріальних збитків, не-
однозначність у питанні здійснення репа-
раційних виплат російською федерацією на 
підставі угод зумовлює необхідність виро-

блення нових механізмів стягнення відшко-
дувань з рф.
Незважаючи на наявність  у національ-

ному законодавстві України прямої забо-
рони подавати позови проти держави без 
її згоди, на сьогодні активно постає питан-
ня винятку із судового імунітету держави в 
справах про відшкодування збитків потерпі-
лим від воєнних злочинів. Відтак, зазначене 
питання потребує подальшого дослідження 
та вивчення, з метою приведення правових 
норм у відповідність до реалій сьогодення 
та  подолання перешкод, які виникають на 
шляху отримання  відшкодувань потерпіли-
ми особами. 
Норми Європейської конвенції про 

імунітет держав, прийнятої Радою Євро-
пи 16 травня 1972 року, Конвенції ООН 
про юрисдикційні імунітети держав та їх 
власності, прийнятої резолюцією 59/38 
Генеральної Асамблеї ООН 2 грудня 
2004 року, які, на жаль, досі не мають 
обов’язкового характеру для багатьох 
країн у міжнародних відносинах набу-
вають усе більшої актуальності, оскільки 
в їх положеннях відображено тенденції 
розвитку міжнародного права щодо ви-
знання наявності межі, за якою іноземна 
держава має право вимагати імунітет у 
цивільному процесі.
Отже, у багатьох іноземних країнах, де 

є заморожені активи рф, наразі триває дис-
кусія щодо можливості надання права по-
давати позови проти росії на території від-
повідних країн. У свою чергу, у міжнарод-
ній юридичній спільноті не можуть дійти 
до однозначного висновку, так як ставить-
ся під сумнів концепція судового імунітету 
держави.
Слід зважати на те, що не важливо, яки-

ми будуть подальші політичні події та які 
виклики постануть перед світовим співто-
вариством, але очевидно, що ті питання та 
рішення, які виникатимуть та вирішувати-
муться в майбутньому, мають бути врегульо-
вані нормами права для надання їм юри-
дичної сили.
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В статье раскрыто содержание судеб-
ного иммунитета государства, правовые 
проблемы, связанные с его применением, в 
связи с необходимостью получения денеж-
ной компенсации потерпевшими от вторже-
ния российской федерации на территорию 
Украины. Исследована возможность пре-
одоления принципа судебного иммунитета 
при подаче иска в национальные суды. Осу-
ществлен анализ проблемных вопросов отно-
сительно возможности реального исполне-
ния судебных решений как на територии 
Украины, так и за ее пределами.
Ключевые слова: судебный иммунитет, 

государство, возмещение вреда, военные дей-
ствия, Верховный Суд, иск, международное 
право

SUMMARY 
The article reveals the content of the judicial 

immunity of the state, the legal problems associated 
with its application, in connection with the need 
to receive monetary compensation for victims of the 
invasion of the Russian Federation on the territory 
of Ukraine. The possibility of overcoming the 
principle of judicial immunity when fi ling a lawsuit 
in national courts has been studied. An analysis of 
problematic issues was carried out, regarding the 
possibility of actual execution of court decisions 
both on the territory of Ukraine and abroad.

Key words: judicial immunity, state, 
compensation for damage, military actions, 
Supreme Court, lawsuit, international law.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß Ê²ÁÅÐÁÅÇÏÅÊÈ ËÞÄÈÍÈ 
ÍÀ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÌÓ Ð²ÂÍ²: ÏÎÐ²ÂÍßËÜÍÎ-

ÏÐÀÂÎÂÅ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß

У статті здійснено порівняльно-правове 
дослідження правових аспектів регулювання 
кібербезпеки людини на міжнародному рівні 
в контексті сучасних викликів та загроз. До-
сліджено питання, які стосуються правово-
го регулювання кібербезпеки людини.
Акцентовано увагу на необхідності роз-

будови національної системи кібернетичної 
безпеки, яка буде спроможною ефективно 
протидіяти викликам та загрозам націо-
нальній безпеці в кібернетичній сфері. На-
голошено, що досить часто на кібернетичні 
атаки й злочини наражаються державні, 
фінансові установи, підприємства енергоза-
безпечення і транспорту та інших об’єктів 
критичної інфраструктури.
У дослідженні акцентовано увагу на 

тому, що Україна тісно співпрацює з іно-
земними державами, їхніми збройними 
силами, правоохоронними органами і спец-
службами, а також із багатьма міжнарод-
ними організаціями. У зв’язку з цим, одним 
із пріоритетних напрямів міжнародного 
співробітництва у цій царині вбачається 
активна діяльність нашої держави у струк-
турах ООН, стратегічне партнерство з Ор-
ганізацією Північноатлантичного договору 
та Європейським Союзом.
Ключові слова: інформаційна зброя; 

інформаційні війни; кібертероризм; між-
народна злочинність; інформаційно-пси-
хологічний вплив; кібернетичний простір; 
міжнародна кібербезпека; недоторканність 
приватного життя
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Постановка проблеми
Аналіз міжнародно-правових норма-

тивно-правових актів, національних за-
конодавств, проблеми правового забез-
печення кібернетичної безпеки особи ще 
не отримали достатньої уваги. Нагальна 
потреба розроблення комплексних захо-
дів для налагодження й удосконалення 
системи міжнародної кібернетичної без-
пеки, а також відповідного стратегічного 
партнерства зумовлена слабкою захище-
ністю людини в умовах мілітаризації гло-
бального кібернетичного простору, роз-
гортанням потужних інформаційних війн, 
значним поширенням комп’ютерної зло-
чинності (особливо у фінансовій сфері) та 
кібертероризму.
З огляду на особливості сучасного ста-

ну інформаційних прав і свобод люди-
ни вбачається доцільним розроблення й 
ухвалення відповідної міжнародної угоди 
у сфері інформації прав, яка стане підґрун-
тям запровадження в національне законо-
давство міжнародних зобов’язань стосовно 
гарантування інформаційних прав і сво-
бод, забезпечення кібернетичної безпеки 
особи, регулювання низки фундаменталь-
них питань щодо захисту прав суб’єктів 
персональних даних. Крім того, важливим 
убачається впровадження ефективних ме-
ханізмів забезпечення кібернетичної без-
пеки особи, створення цією метою відпо-
відних національних і міжнародних інсти-
туцій.
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Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Дослідженню питань, які стосуються пра-
вового регулювання кібербезпеки людини, 
у тому числі, і на міжнародному рівні у різні 
часи було присвячено роботи таких науков-
ців, як: О. А. Баранов [1 5], М. Д. Василен-
ко [2 6], О. Д. Довгань [3 9], М. В. Карчев-
ський [4 11], О. В. Таволжанський [5 16; 6 17], 
О. М. Фролов [7 18] та ін.

Метою статті є порівняльно-правове до-
слідження правових аспектів регулювання 
кібербезпеки людини на міжнародному рівні 
в контексті сучасних викликів та загроз.

Виклад основних положень 
дослідження

Стабільність, стійкість міжнародного 
співробітництва у розв’язанні проблем кібер-
нетичної безпеки завжди відігравала важли-
ву роль і в розвитку національного інформа-
ційного законодавства. 
Необхідно звернути увагу, що міжнарод-

но-правовими нормами питання безпосеред-
нього гарантування безпеки особи в інформа-
ційній сфері практично не регламентуються, 
оскільки її правосуб’єктність у міжнародному 
праві обмежена.
Водночас доцільність розгляду цієї про-

блематики зумовлена тим, що з огляду на 
глобалізацію інформаційного (кібернетично-
го) простору, стабільність наявних у ньому 
відносин для стійкого існування та розвитку 
особистості в інформаційному суспільстві, 
питання міжнародної інформаційної безпеки 
становлять беззаперечний інтерес. Крім того, 
інформаційно-безпекові міжнародно-правові 
норми містять і регламентацію міжнародних 
аспектів забезпечення інформаційної безпе-
ки людини. 
Особливу небезпеку у сфері міжнародної 

кібербезпеки становлять загрози інформа-
ційного впливу, зокрема таких його крайніх 
форм, здатних спричинити регіональні та 
світові конфлікти, руйнівний потенціал яких 
можна порівняти із дією «традиційних» засо-
бів масового ураження – застосування інфор-
маційної зброї, кібертероризм, інформаційні 
війни. Яскравим прикладом цього є те, що 
анексія Російською Федерацією українського 

Криму, її агресія спочатку на Донбасі, а зго-
дом і на території всієї України готувалася, 
супроводжувалася й триває досі за допомо-
гою широкомасштабної інформаційної війни 
проти нашої держави, руйнівним інформа-
ційно-психологічним впливом на значну час-
тину її населення. Відтак, на початку третьо-
го тисячоліття кібернетичний простір (поряд 
із землею, водою, повітрям і космосом) увій-
шов до сфер ведення воєнних дій, а голо-
вними об’єктами в інформаційних війнах є 
психологія ворожого війська й населення та 
інформаційна інфраструктура.
Варто зазначити, що світова спільнота ще 

не виробила єдиного підходу до проблемати-
ки міжнародної кібербезпеки, хоча відповід-
них нормативно-правових актів на сьогодні 
існує чимало. До них належать насамперед 
низка основоположних міжнародних доку-
ментів щодо прав людини: Загальна декла-
рація прав людини, міжнародні пакти про 
економічні, соціальні й культурні права, про 
громадянські й політичні права, Європей-
ська конвенція про захист прав людини й 
основних свобод та інші. Саме ці документи 
закріпили основні загальносвітові стандарти 
прав і свобод людини як одну зі складових 
права особи на кібербезпеку. 
Отже, розглянемо детальніше інститут 

права на недоторканність приватного життя. 
Це поняття означає надання людині мож-

ливості контролювати поширення інформа-
ції про себе, свою родину, житло тощо, пере-
шкоджати зазіханням на її репутацію, честь і 
гідність, на несанкціоноване оприлюднення 
(розголошення) своїх персональних даних 
чи інших відомостей особистого характеру.
У міжнародно-правовому контексті недо-

торканність приватного життя є категорією 
«особистих прав, які надають змогу кожній 
людині стати на заваді розголошенню відо-
мостей особистісного характеру про її життя, 
що оберігається від втручання держави і сто-
ронніх осіб». Про можливі окремі обмеження 
цього права в рішеннях щодо застосування 
положень Європейської конвенції про захист 
прав людини й основних свобод зазначав Єв-
ропейський суд з прав людини (ЄСПЛ): «…
приховане спостереження за поштою і зв’язком 
у разі надзвичайних умов є необхідним у демокра-
тичному суспільстві, але за наявності належних 
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і ефективних гарантій». Приміром, подібне 
втручання у приватне життя не суперечить 
Конвенції, коли воно має на меті запобігання 
конкретним, найнебезпечнішим злочинам 
або їхнє припинення (а не якихось дрібних 
правопорушень), або якщо воно застосову-
ється до суворо обмеженого кола осіб тощо.
Утім на практиці декларування таких 

правил, на жаль, не може цілковито убез-
печити від різноманітних вторгнень у при-
ватну сферу людини. Наприклад, всесвітню 
увагу привернув Е. Сноуден, американський 
програміст, який за контрактом працював на 
Агентство національної безпеки (АНБ) США. 
Він оприлюднив значний масив секретних 
матеріалів, із яких випливало, що амери-
канські спецслужби відстежували величезні 
потоки інформації в мережевому просторі 
багатьох країн, у тому числі Європейського 
Союзу, встановивши необмежений доступ до 
серверів глобальних комунікаційних компа-
ній. Так, АНБ і ФБР США перехоплювали 
трафіки таких Інтернет-гігантів, як Microsoft, 
Apple, Facebook, Googlе між їхніми серверами 
й пересічними користувачами. При цьому 
без жодних судових дозволів аналітики спец-
служб на свій розсуд могли обирати об’єкти 
для електронного стеження й таємного про-
слуховування. Деякі американські добро-
вільно «зливали» спецслужбам дані про своїх 
користувачів, інших примушували до цього.
Як бачимо, навіть найбільш технологіч-

но розвинені країни виявилися не спромож-
ними відвернути подібне втручання. Тому 
назріла потреба формування єдиного між-
народно-правового режиму забезпечення ін-
формаційної (кібернетичної) безпеки.
Як і в переважній більшості міжнародно-

правових питань, особливу роль у питаннях 
забезпечення права особи на кібербезпеку ві-
діграє ООН – найбільш представницька між-
народна інституція. Зокрема, вже на другий 
рік свого існування організації, у 1946 році, 
у резолюції Генеральної Асамблеї ООН міс-
тилося важливе, на нашу думку, положен-
ня стосовно права особи на кібербезпеку, а 
саме: «…свобода інформації є основним правом 
людини і критеріями всіх видів свободи, захисту 
котрих Об’єднані Нації себе присвятили; …сво-
бода інформації, безперечно, вимагає від тих, хто 
користується її привілеями, бажання й уміння 

не зловживати ними. Основним принципом її 
є моральний обов’язок прагнути до виявлення 
об’єктивних чинників і до поширення інформації 
без злісних намірів…» [8 13]. Питань кібербез-
пеки особи торкаються й наступні документи 
ООН.
Що стосується захисту персональних да-

них, то на міжнародному рівні це питання 
було регламентоване в 1981 році Конвенці-
єю Ради Європи про захист фізичних осіб 
при автоматизованій обробці персональних 
даних (далі – Конвенція), яка містила низку 
відповідних вимог до держав-учасниць. Це, 
зокрема, приписи про те, що: 
− громадянин має право знати про існу-

вання автоматизованих картотек;
− отримувати інформацію про наявність 

чи відсутність у цих картотеках даних на нього; 
− отримувати особисто наявні в картоте-

ках дані; 
− у разі незаконності чи невідповідності 

цих даних вимогам Конвенції вимагати їх ви-
правлення чи видалення, а в разі відмови в 
цьому – звертатися до вищої інстанції. 
Крім того, у документі закріплювалися 

правила транскордонної передачі персональ-
них даних, гарантії прав щодо обробленння 
даних стосовно расового походження люди-
ни, її політичних переконань, здоров’я, сек-
суальної орієнтації та інших особливих кате-
горій даних [9 12].
У ст. 6 Декларації ООН про права й 

обов’язки окремих осіб, груп і органів сус-
пільства заохочувати й захищати загально-
визнані права людини й основні свободи за-
кріплено, зокрема, й основоположні права, 
що стосуються забезпечення безпеки особи в 
інформаційній сфері:

– знати, розшукувати, здобувати, отриму-
вати й розпоряджатися інформацією про всі 
права людини й основні свободи, у тому чис-
лі доступ до інформації про те, у який спосіб 
забезпечуються ці права і свободи у внутріш-
ньому законодавстві, у судовій чи адміністра-
тивній системах;

– вільно оприлюднювати, передавати чи 
поширювати серед інших думки, інформа-
цію і знання про всі права людини й основні 
свободи [10 14].
Що стосується проблем кібербезпеки 

людини, то початком їхнього всебічного об-
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говорення й пошуку шляхів розв’язання на 
міжнародному рівні можна вважати міжна-
родну конференцію із глобального інформа-
ційного суспільства (1996, ЮАР), де з-поміж 
інших розглядалися питання доступу особи 
до інформації, подолання нерівності в інфор-
маційній сфері, інформаційно-психологічних 
впливів на людину.
Ухвалена 61-ю сесією Генасамблеї ООН 

(2005) резолюція 60/45 «Досягнення у сфері 
інформатизації й телекомунікації в контек-
сті міжнародної безпеки» стала наступним 
важливим кроком у цьому напрямку, покла-
ла початок формуванню принципово ново-
го загальносвітового міжнародно-правового 
режиму, спрямованого на регулювання від-
носин у сфері інформації, інформаційно-теле-
комунікаційних технологій і методів їхнього 
застосування й використання [7].
У липні 2000 року в Японії провідні сві-

тові держави Великої вісімки підписали так 
звану Окінавську хартію глобального інфор-
маційного суспільства (надалі – Хартія), де 
одним із головних напрямів розвитку цьо-
го суспільства визначено захист приватного 
життя під час оброблення особистих даних 
із одночасним забезпеченням вільного обі-
гу інформації. У Хартії також зазначено, що 
інформаційно-телекомунікаційні технології є 
важливим чинником формування сучасного 
суспільства, а сутність соціальної трансфор-
мації, котра стимулюється інформаційно-
комунікаційними технологіями, полягає в її 
здатності сприяти людині й суспільству в за-
стосуванні ідей і знань. При цьому головним 
завданням своїх учасників Хартія вбачає за-
безпечення кожному можливості користува-
тися перевагами глобального інформацій-
ного суспільства, стійкість якого базується 
на вільному обміну інформацією і знаннями 
та іншими демократичними цінностями, які 
стимулюють розвиток людини.
Активна робота під егідою ООН щодо 

формування основ забезпечення права осо-
би на кібербезпеку триває. Так, у 2001 році 
в Будапешті держави-учасники Ради Європи 
підписали Конвенцію про кіберзлочинність 
(CETS № 185). Положення цієї так званої Бу-
дапештської конвенції спрямовані на захист 
особистих даних, законних інтересів людей у 
використанні й розвитку інформаційних тех-

нологій, боротьбу зі злочинами в кібернетич-
ному просторі, у ній уперше наведена класи-
фікація таких злочинів. У Конвенції – єди-
ному в теперішній час обов’язковому регіо-
нальному міжнародному документі з питань 
кібербезпеки – зазначено, що вона є першою 
міжнародною угодою щодо злочинів, вчи-
нених через Інтернет та інші комп’ютерні 
мережі, стосується мережевої безпеки, пору-
шень авторських прав, кібернетичного шах-
райства, дитячої порнографії та ін. Конвенці-
єю також передбачені пошук комп’ютерних 
мереж, перехоплення даних та інші повнова-
ження й процедури.
Будапештська конвенція встановлює 

спільну кримінальну політику щодо захис-
ту від кіберзлочинності шляхом прийняття 
відповідного внутрішнього законодавства та 
сприяння міжнародному співробітництву. 

Вона також доповнена Протоколом про 
«акти ксенофобського та расистського харак-
теру, вчинених через комп’ютерні системи», 
й Директивною запискою [11].
Наша держава ратифікувала Будапешт-

ську конвенцію у 2005 році, проте на сьо-
годні не всі її положення імплементовані у 
вітчизняне законодавство, а повна їхня імп-
лементація потребує істотних змін у Кримі-
нальному процесуальному кодексі України.
До числа фундаментальних міжнарод-

но-правових документів, який регулює, зо-
крема, питання кібернетичної безпеки, на-
лежить прийнятий у 1992 році основополож-
ний документ спеціалізованої установи ООН 
– Статут Міжнародного союзу електрозв’язку 
(МСЕ) [12], до якого приєдналися всі дер-
жави-члени ООН, у тому числі й Україна. 
Статут регулює комплекс питань міжнарод-
ної співпраці у сфері використання телеко-
мунікацій, розвитку засобів та підвищення 
ефективності відповідних послуг, визначає 
чинники, котрі заважають функціонуванню 
існуючих телекомунікаційних мереж тощо.
З метою оцінювання участі держав у га-

лузі кібербезпеки на світовому рівні, підви-
щення поінформованості про важливість 
цих проблем та їх різні виміри МСЕ щороку 
оприлюднює так званий глобальний індекс 
кібербезпеки, котрий базується на таких 
критеріях глобального прогресу у цій сфері: 
законодавчі заходи; технічні заходи; органі-
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заційні заходи; розбудова потенціалу; коопе-
рація. Зазначимо, що обґрунтовані висновки 
МСЕ користуються широкою довірою.
Перша частина спільного законодавства 

ЄС про кібербезпеку – Директива щодо ме-
режевої та інформаційної безпеки (Дирек-
тива NIS) була ухвалена Європарламентом у 
2016 році [13]. Правові заходи, передбачені 
Директивою, спрямовані на радикальне під-
вищення в Європейському Союзі загально-
го рівня кібербезпеки (шляхом проведення 
відповідних операцій Групою реагування на 
інциденти, пов’язані з комп’ютерною безпе-
кою, – CSIRT або CERT – та компетентним 
органом у галузі мереж та інформаційних 
систем), а також активізацію міжнародної 
співпраці й розвитку безпекової культури 
стосовно інформування відповідно до ди-
рективних вимог. Задля допомоги якнай-
швидшій узгодженій реалізації державами-
членами ЄС Директиви вона має додаток, де 
наведено найефективніший практичний до-
свід, пояснення та тлумачення, – так званий 
Інструментарій NIS (NIS Toolkit).
Ця Директива не є обов’язковою для 

України, яка поки що не входить до Євросо-
юзу, проте окремі її положення беруться до 
уваги в правозастосовній практиці, а деякі 
були частково впроваджені у вітчизняне за-
конодавство. Вбачається, що імплементацію 
Директиви NIS можна провести в рамках 
механізму, встановленого Угодою про асоціа-
цію між Україною та Європейським Союзом. 
Це стосується і Директиви NIS. Крім того, 
деякі вимоги Директиви вводить до розро-
блюваних законопроєктів Державна служба 
спеціального зв’язку та захисту інформації 
України. Водночас її фахівці вважають, що 
при розробці загальних законів у сфері кі-
бербезпеки відповідно до положень Дирек-
тиви NIS буде вельми потрібною міжнародна 
допомога.
У виробленні єдиних підходів у сфері за-

безпечення кібернетичної безпеки як скла-
дової національної безпеки держав-учасниць 
значну роль відіграє Організація Північно-
атлантичного договору (НАТО). Цей напрям 
став одним із пріоритетних напрямів діяль-
ності Альянсу з огляду на вразливість вказа-
ної сфери, численність і різноманітність від-
повідних викликів і загроз [14, c. 42].

На Лісабонському саміті країн-членів 
НАТО (листопад 2010 року) за участі глав 
держав та урядів була прийнята нова Стра-
тегічна концепція оборони та безпеки країн-
членів блоку. У цьому документі загрози атак 
у кіберпросторі були фактично прирівняні 
до загроз із застосуванням війська, що, таким 
чином, передбачає можливість відсічі поді-
бних масованих атак із застосуванням зброй-
них сил держави, котра зазнала такого напа-
ду. Позаяк останнім часом кібератаки стали 
чи не найсерйознішою загрозою безпеці, 
забезпечення кібернетичної безпеки країн-
членів НАТО визначено другим за значущіс-
тю пріоритетом безпекової політики Альян-
су. Водночас, співробітництво з партнерами 
щодо формування і вдосконалення кібербез-
пекової системи блоку визнано у Доктрині 
НАТО з кібербезпеки ключовим механізмом 
реалізації відповідних заходів [15].
Два роки потому вказані підходи були 

деталізовані Декларацією Чиказького саміту 
(травень 2012 року) Ради НАТО, у п. 49 якої 
йдеться про налаштованість Альянсу на спів-
робітництво з іноземними партнерами для 
забезпечення власної безпеки й організації 
адекватних відповідей на кібернетичні ви-
клики й загрози [16]. А остаточне закріплен-
ня кіберпростору як арени можливого ве-
дення бойових дій (поряд із землею, морем, 
повітрям і космосом) відбулося у документах 
Варшавського саміту країн-членів НАТО 
(липень 2016 року) [17]. 
Дії НАТО у сфері забезпечення кібер-

нетичної безпеки мають два пріоритетні 
напрями. Це, насамперед, захист власних 
комп’ютерних мереж, рішення стосовно яко-
го було ухвалено на саміті НАТО в Ньюпорті 
(Вельс, вересень 2014 року). Слід зазначити, 
що це завдання вбачається досить непро-
стим з огляду на дуже широку присутність 
суб’єктів блоку в мережах Інтернету. Адже 
для його виконання слід забезпечити захист 
усього комплексу інформаційно-комуніка-
ційних систем, задіяних НАТО у своїх опе-
раціях і місіях, від численних загроз, що по-
ходять з кібернетичного простору.
Другий пріоритетний напрям – сприян-

ня країнам-членам щодо вдосконалення сил 
і засобів захисту кібернетичного простору. 
Для цього застосовуються різні механізми, 
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як-от дворічний план визначення колектив-
них цілей кіберзахисту (наприклад, розробка 
стратегії кіберзахисту), що їх мають підтри-
мати всі учасники блоку. Шляхи й засоби ре-
алізація цих узгоджених цілей систематично 
коригуються. Крім того, у межах численних 
освітніх установ НАТО (наприклад, школа в 
Обераммергау (ФРН), Кібернетична акаде-
мія (Португалія), Талліннський кооператив-
ний Центр передового досвіду з кіберзахисту 
(Естонія) та ін.) провадиться широкий спектр 
просвітницьких, навчальних і тренувальних 
заходів. Вказані заходи, спрямовані на поси-
лення блоку за рахунок посилення кожного 
із членів, їхньої здатності до кіберзахисту, до 
узгодженого виконання завдання колектив-
ної оборони одне одного [18]. 
Нагальне завдання розбудови національ-

ної системи кібернетичної безпеки, спромож-
ної ефективно протидіяти загрозам націо-
нальній безпеці у кібернетичній сфері, стоїть 
сьогодні й перед нашою державою. Дедалі 
частіше на кібернетичні атаки й злочини на-
ражаються державні, фінансові установи, під-
приємства енергозабезпечення і транспорту 
та інших об’єктів критичної інфраструктури. 
І, як засвідчив аналіз стану кібербезпеки в 
Україні, ця складова національної безпеки 
має високий ступінь уразливості від кіберза-
гроз і залишається вельми слабкою. 
Відповідно до укладених міжнародних 

угод у сфері кібербезпеки Україна співпра-
цює з іноземними державами, їхніми зброй-
ними силами, правоохоронними органами і 
спецслужбами, а також із багатьма міжнарод-
ними організаціями. У цьому контексті од-
ним із пріоритетних напрямів міжнародного 
співробітництва у цій сфері вбачається ак-
тивна діяльність України у структурах ООН, 
стратегічне партнерство з Організацією Пів-
нічноатлантичного договору та Європей-
ським Союзом.

Висновки
Підсумовуючи викладене, необхідно за-

значити, що на сьогодні відсутній єдиний, 
загальний для всієї світової спільноти міжна-
родно-правовий документ щодо кібернетич-
ної безпеки. Однак керівні принципи щодо 
методів підвищення рівня безпеки в кібер-
нетичному просторі містять Конвенція ООН 

проти транснаціональної організованої зло-
чинності (2000 рік) та Статут Міжнародного 
союзу електрозв’язку (1992 рік), Доповідь 
ООН про кібербезпеку (2015 рік).
Єдиним регіональним обов’язковим 

у юридичному сенсі документом є Буда-
пештська конвенція про кіберзлочинність 
(2001 рік). Наша держава є учасником цієї 
конвенції, а тому більшість її норм матері-
ального права імплементувала в національ-
не законодавство. Водночас, на нашу думку, 
з метою ефективної реалізації всіх положень 
Будапештської конвенції слід удосконалити 
кібербезпековий понятійно-термінологіч-
ний апарат Кримінального процесуального 
кодексу України.
Директива NIS не є обов’язковою для 

України, яка поки що не входить до Євросо-
юзу, проте окремі її положення беруться до 
уваги у правозастосовній практиці, а деякі 
були частково впроваджені у вітчизняне за-
конодавство. Вбачається, що імплементацію 
Директиви NIS можна провести в межах ме-
ханізму, встановленого Угодою про асоціа-
цію між Україною та Європейським Союзом. 
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SUMMARY 
The article carries out a comparative legal study 

of the legal aspects of the regulation of human cyber 
security at the international level in the context of 
modern challenges and threats. Issues related to the 
legal regulation of human cyber security have been 
studied.

Attention is focused on the need to build a na-
tional cyber security system that will be able to effec-
tively counter challenges and threats to national secu-
rity in the cyber sphere. It was emphasized that state, 
fi nancial institutions, energy supply and transport 
enterprises and other critical infrastructure objects are 
quite often exposed to cyber attacks and crimes.

The study focuses on the fact that Ukraine closely 
cooperates with foreign countries, their armed forces, 
law enforcement agencies and special services, as well 
as with many international organizations. In this re-
gard, one of the priority areas of international coop-
eration in this area is the active activity of our state 
in the UN structures, strategic partnership with the 
North Atlantic Treaty Organization and the Euro-
pean Union.

Keywords: information weapon; information 
wars; cyber terrorism; international crime; informa-
tional and psychological infl uence; cyberspace; inter-
national cyber security; inviolability of private life
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ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍÞ ÁÞÄÆÅÒÍÈÕ ÊÎØÒ²Â

Досліджено окремі проблемні аспекти 
оптимізації кримінально-правових засад не-
цільовому використанню бюджетних коштів. 
Актуальність теми обумовлена зміною пріо-
ритетів, потребою сучасних інструментів фі-
нансового контролю, удосконаленні механізму 
моніторингу за раціональним прозорим та 
ефективним використанням бюджетних ко-
штів. 
Аргументовано, що стабільності бюджет-

ної системи Украї ни сприятиме налагодже-
ний механізм перманентного фінансового 
контролю, особливість якого полягає у превен-
ції, виявленні та припиненні кримінальних 
правопорушень у сфері державних фінансів та 
оптимізація кримінально-правових засад про-
тидії нецільового використання бюджетних 
коштів.
Визначено, що удосконаленню запобіган-

ню нецільовому використанню бюджетних 
коштів, на нашу думку, сприятиме імпле-
ментація навчальних програм за напрямами 
протидії  бюджетній  злочинності та методи-
ки виявлення, попередження та припинення 
кримінальних правопорушень у сфері держав-
них фінансів; розробка прикладного програм-
ного продукту з виявлення протидії  кримі-
нальним правопорушенням у бюджетній 
сфері; дуалізація діяльності Бюро економічної 
безпеки України; оптимізація співпраці право-
охоронних та контролюючих органів з метою 
протидії економічній злочинності.
Ключові слова: кримінальні правопору-

шення, нецільове використання, бюджетні 
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кошти, службова особа, бюджетні призначен-
ня, бюджетні асигнування, кримінально-пра-
вова протидія. 

Постановка проблеми
Однією із най важливіших проблем 

сучасного економічного розвитку є ви-
конання приписів ст. 95 – 98 Конституції  
Украї ни щодо ефективного використання 
державних фінансових ресурсів на загаль-
носуспільні потреби, розміру й  цільового 
спрямування цих видатків. Особливої ваги 
питання цільового використання бюджет-
них коштів набуло з початком воєнних дій 
на території України та введенням воєнно-
го стану. Адже пріоритети змінились від-
повідно до реалій, і умови воєнного стану 
вимагають сучасних інструментів фінансо-
вого контролю, удосконалення механізму 
моніторингу за раціональним прозорим 
та ефективним використанням бюджет-
них коштів. Очевидно, що стабільності 
фінансової  системи Украї ни сприятиме 
налагоджений механізм перманентного 
фінансового контролю, особливість яко-
го полягає у превенції, виявленні та при-
пиненні кримінальних правопорушень у 
сфері державних фінансів та оптимізація 
кримінально-правових засад протидії неці-
льового використання бюджетних коштів.

Стан дослідження
Обстеженню проблематики нецільо-

вого використання бюджетних коштів на 
різних рівнях управління, її первинних 
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факторів, векторів боротьби з нею, присвя-
чено значну кількість наукових розвідок, 
у галузі фінансового права, кримінально-
го права та кримінології, криміналісти-
ки й інших галузей науки, зокрема, ваго-
мим є доробок учених: В. І. Василинчука, 
З. Б. Живко, В. Л. Ортинського, В. А. Ли-
лика, В. Р. Сливенка, Л. П. Скалозуба, 
Ю. С. Назар, В. І. Франчука, В. Ю. Ше-
пітька, О. Ю. Шиян та інших. Захищено 
також дисертаційне дослідження Івана 
Васильовича Писарчука (наукове керівни-
цтво – д.ю.н., проф О.М. Гумін), на тему: 
«Організаційно-правові основи діяльності 
оперативних підрозділів у протидії неці-
льовому використанню бюджетних коштів 
службовими особами».
Проте, сучасні виклики вимагають й на-

далі перманентного оновлення інструмен-
тів протидії кримінальним правопорушен-
ням у сфері бюджетного законодавства і, як 
наслідок, постійного наукового пошуку. 

Метою цієї статті виступає досліджен-
ня та наукове обґрунтування теоретичних 
і організацій но-правових засад, розробка 
пропозицій  щодо провадження превентив-
ної діяльності у сфері державних фінансів, 
у контексті попередження та виявлення 
фактів нецільового використання бюджет-
них коштів; оптимізація кримінально-пра-
вових засад протидії нецільовому викорис-
танню бюджетних коштів.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Принцип цільового використання бю-
джетних коштів регламентований статтею 
7 Бюджетного кодексу України і полягає 
в тому, що бюджетні кошти використову-
ються тільки на цілі, визначені бюджетни-
ми призначеннями та бюджетними асигну-
ваннями [1]. 
Проте, на практиці принцип цільо-

вості досить часто нівелюється в силу 
суб’єктивних чинників впливу. Диспози-
ція статті 119 Бюджетного кодексу України 
визначає випадки нецільового витрачання 
коштів, зокрема: невідповідність бюджет-
ним призначенням; невідповідність визна-
чених бюджетною програмою (порядком 

використання) напрямам використання 
бюджетних коштів; невідповідність бю-
джетним асигнуванням.
Л. П. Скалозуб наполягає на розши-

ренні аналізованої диспозиції, у контексті 
того, що нецільовим використанням бю-
джетних коштів має визнаватись також 
направлення бюджетних коштів на банків-
ські депозити; придбання різноманітних 
активів (валюти, цінних паперів, іншого 
май на) з метою отримання прибутків та по-
дальшого продажу; здій снення за рахунок 
бюджетних коштів внесків до статутного 
фонду іншої  юридичної  особи чи надання 
ї й  благодій ної  допомоги, використання 
коштів, що мали цільове спрямування, з 
іншою метою; витрачання бюджетних ко-
штів за відсутності первинних документів, 
які підтверджують здій снення господар-
ських операцій ; витрачання бюджетних 
коштів понад установлені нормативи, у 
разі коли такі види витрачання не дозво-
лені нормативно-правовими актами або не 
обумовлені окремо при виділенні коштів 
[2]. 
Так, використання бюджетних коштів 

не відповідно до цільового призначення 
повинно кваліфікуватись як ї хнє викорис-
тання з порушенням визначеного законо-
давчими актами порядку цільового вико-
ристання. 
При формуванні характеристики кри-

мінальних правопорушень у бюджетній  
сфері вихідними є їх складові (елементи): 
а) безпосередній  об’єкт – установлений  

законом порядок розподілу, перерозподі-
лу й  використання фінансових ресурсів у 
бюджетній  системі держави; 
б) предмет посягання – бюджетні ко-

шти у великому розмірі (ст. 210, 211 КК 
Украї ни), нормативно-правові та розпо-
рядчі акти, які змінюють доходи і видатки 
бюджету всупереч встановленому законом 
порядку (ст. 211 КК Украї ни); 
в) форми злочинних порушень бюджет-

ного законодавства: використання бюджет-
них коштів усупереч ї хньому цільовому 
призначенню або в обсягах, що перевищу-
ють затверджені межі видатків; недотри-
мання вимог щодо пропорцій ного скоро-
чення видатків бюджету чи пропорцій ного 
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фінансування видатків бюджетів усіх рів-
нів (ст. 210 КК Украї ни); видання служ-
бовою особою нормативно-правових або 
розпорядчих актів, які змінюють доходи і 
видатки бюджету всупереч встановленому 
законом порядку (ст. 211 КК Украї ни); 
г) спеціальний  суб’єкт кримінально-

го правопорушення: службова особа, яка 
має повноваження стосовно використан-
ня бюджетних коштів, дотримання вимог 
чинного бюджетного законодавства щодо 
пропорцій ного скорочення і фінансуван-
ня видатків бюджетів (ст. 210 КК Украї ни); 
службова особа, яка має повноваження 
щодо видання нормативно-правових і роз-
порядчих актів, що змінюють доходи і ви-
датки бюджетів (ст. 211 КК Украї ни) [3] 
Ст. 210 Кримінального кодексу Украї ни 

визначає, що нецільове використання бю-
джетних коштів службовою особою, а так 
само здій снення видатків бюджету чи на-
дання кредитів з бюджету без встановле-
них бюджетних призначень або з ї хнім 
перевищенням всупереч Бюджетному ко-
дексу Украї ни чи Закону про Державний  
бюджет Украї ни на відповідний  рік, якщо 
предметом таких дій  були бюджетні кошти 
у великих розмірах (у тисячу і більше ра-
зів перевищує неоподатковуваний  мінімум 
доходів громадян). 

Кваліфікуючою ознакою ч. 2 ст. 210 
КК Украї ни є діяння, описані у ч. 1 ст. 
210 КК Украї ни, предметом яких були 
бюджетні кошти в особливо великих роз-
мірах (у три тисячі і більше разів переви-
щує неоподатковуваний  мінімум доходів 
громадян) або вчинені повторно, або за по-
передньою змовою групою осіб. 
Кримінальне правопорушення вва-

жається закінченим із моменту вчинення 
будь-якого із названих у диспозиції  ч. 1 
ст. 210 КК Украї ни діянь, якщо ї х пред-
метом були бюджетні кошти у великому 
(ч. 1) чи особливо великому (ч. 2) розмі-
рі. Великим розміром бюджетних коштів 
вважається сума, що в тисячу і більше ра-
зів, а особливо великим розміром – сума, 
що в три тисячі і більше разів перевищує 
неоподатковуваний  мінімум доходів гро-
мадян. Згідно з пунктом 5 підрозділу 1 
розділу ХХ Податкового кодексу України, 
якщо норми інших законів містять поси-
лання на неоподатковуваний мінімум до-
ходів громадян, то для цілей їх застосу-
вання використовується сума в розмірі 
17 гривень, крім норм адміністративного 
та кримінального законодавства в час-
тині кваліфікації адміністративних або 
кримінальних правопорушень, для яких 
сума неоподатковуваного мінімуму вста-

Рис. 1. Кількість розпорядників та одержувачів бюджетних коштів державного та 
місцевих бюджетів, включених до Єдиного реєстру у 2019-2021 роках (узагальнено на 

основі [8])
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новлюється на рівні податкової соціаль-
ної пільги [4] (50% розміру прожиткового 
мінімуму для працездатної особи станом 
на 01 січня податкового року, у 2022 р., 
податкова соціальна пільга = 2481 грн* 
50%=1240,5 грн., великі розміри станови-
ли 1240,5 тис. грн., особл иво великі роз-
міри – 3721,5 тис. грн.).
Унаслідок нецільового використан-

ня бюджетних коштів завдається значної  
шкоди фінансовій  системі Украї ни та наці-
ональній економіці, оскільки безпідставно 
знижується рівень забезпечення суспіль-
них потреб у сфері безпеки держави, охо-
рони життя та здоров’я особи, освіти, куль-
тури (насамперед для закупівлі обладнан-
ня, ліків, ремонту лікарень, на капітальний  
ремонт, будівництво та реконструкцію до-
ріг, мостів, переходів тощо). 
Оскільки левова частина кримінальних 

правопорушень, пов’язаних із нецільовим 
використанням бюджетних коштів, нами 
узагальнили інформацію про кількість за-
реєстрованих розпорядників бюджетних 
коштів. 
Водночас, усі ці кримінальні правопору-

шення у сфері публічних фінансів створю-
ють передумови для розкрадань бюджет-
них коштів, учинення інших криміналь-
них правопорушень у сфері господарської  
та службової  діяльності і мають тенденцію 
до зростання (табл. 1).

Органами Державної аудиторської 
служби протягом 2021 р., проведено 
контрольні заходи на більш, ніж 1,1 тис. 
об’єктів [6], за якими встановлено нецільо-
ві витрати та нестачі ресурсів на суму по-
над 8,9 млрд грн (2,8 млрд грн у 2020 р), 
у тому числі за операціями з бюджетними 
коштами – 4,9 млрд грн (майже 1,8 млрд 
грн – 2020 р). 
За результатами проведеного інспек-

тування подано 335 пропозицій щодо за-
стосування фінансових санкцій [7], засто-
совано з яких 241, зокрема: призупинення 
бюджетних асигнувань в 11 випадках; зу-
пинено операції з бюджетними коштами 
у 213 кейсах; зменшено бюджетні призна-
чення/асигнування 17 розпорядникам бю-
джетних коштів на суму близько 24,5 млн 
грн. З метою вжиття відповідних заходів 
до порушників фінансової дисципліни до 
правоохоронних органів протягом 2021 
року передано 921 матеріалів ревізій та пе-
ревірок, по яких розпочато 401 досудове 
розслідування.
У 2021 році Державною Казначей-

ською службою України попереджено по-
над 41 тис. фактів порушень бюджетного 
законодавства (навпроти 31 тис. фактів у 
2021 році), допущених розпорядниками та 
одержувачами коштів державного та міс-
цевих бюджетів, на загальну суму 45 131 
330,70 тис грн. (27579570,38 тис гривень – 

Таблиця 1
Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи 

надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх 
перевищенням

Роки

Обліковано 
кримінальних 

правопорушень у 
бюджетній  сфері 

Викрито 
осіб Передано до суду

Установлена сума 
матеріальних збитків,. 

тис грн

2016 2129 963 792 89560,22
2017 3049 1857 1654 111366,88
2018 2779 1458 1409 125550,49
2019 2316 1214 1055 102622,57
2020 3675 3074 3108 674954,00
2021 3312 2625 3177 1420576,00
Усього 17260 11191 11195 2524630,16

*узагальнено автором на основі даних Звітності про кримінальні правопорушення, вчи-
нені на підприємствах, в установах, організаціях, за видами економічної діяльності [5]
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2021 рік), тобто спостерігається тенденція 
до збільшення [8]. 
На посадових осіб, визнаних винними 

у порушенні бюджетного законодавства, 
згідно із чинними законодавчими припи-
сами, покладають цивільну, дисциплінар-
ну (догани або звільнення), адміністратив-
ну чи кримінальну відповідальність.
За порушення щодо нецільового вико-

ристання бюджетних коштів до учасників 
бюджетного процесу можуть застосовувати 
заходи впливу у вигляді:

- попередження про неналежне ви-
конання бюджетного законодавства з ви-
могою щодо усунення порушення бюджет-
ного законодавства може бути застосоване 
учасниками бюджетного процесу, уповно-
важеними БКУ на здійснення контролю за 
дотриманням бюджетного законодавства, 
виявлені порушення бюджетного законо-
давства мають бути усунені в строк до 30 
календарних днів.

- зупинення операцій з бюджетними 
коштами полягає в зупиненні будь-яких 
операцій зі здійснення платежів з рахун-
ка порушника бюджетного законодавства. 
Розпорядження про зупинення операцій 
з бюджетними коштами уповноважений 
орган приймає протягом 3 робочих днів з 
дня надходження протоколу або акту ре-
візії контрольного органу. При цьому зу-
пиненню підлягають будь-які операції, за 
винятком сплати податків, зборів, єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, виконання рішень 
органів, яким відповідно до закону нада-
но право на стягнення коштів, здійснення 
захищених видатків. Орган Казначейства 
після надходження розпорядження про 
зупинення операцій зупиняє операції на 
відповідних рахунках.

- призупинення бюджетних асигну-
вань передбачає припинення повноважень 
на взяття бюджетного зобов’язання на від-
повідну суму на строк від одного до трьох 
місяців у межах поточного бюджетного пе-
ріоду. У результаті внесення змін до роз-
пису бюджету розпорядник чи одержувач 
бюджетних коштів у встановлені в рішенні 
строки подає інформацію відповідному ор-
ганові про усунення порушення бюджет-

ного законодавства та копії документів, що 
його підтверджують. У разі невжиття захо-
дів щодо усунення порушення у визначені 
строки керівник органу, що прийняв таке 
рішення, має право на повторне застосу-
вання призупинення бюджетних асигну-
вань до того ж розпорядника чи одержува-
ча бюджетних коштів.

- зменшення бюджетних асигнувань 
передбачає позбавлення повноважень на 
взяття бюджетного зобов’язання на від-
повідну суму на строк до завершення по-
точного бюджетного періоду в результаті 
внесення змін до розпису бюджету (кошто-
рису) та в разі необхідності з подальшим 
внесенням змін до Закону про Державний 
бюджет України (рішення про місцевий 
бюджет). Підставою для зменшення бю-
джетних асигнувань є протокол про пору-
шення бюджетного законодавства або акт 
ревізії, у якому зафіксовано факт вчинення 
розпорядником бюджетних коштів у по-
точному чи минулих роках порушень бю-
джетного законодавства. Бюджетні асигну-
вання зменшують за КЕКВ та кодами кла-
сифікації кредитування бюджету і відпо-
відною бюджетною програмою, за якими 
встановлено порушення бюджетного зако-
нодавства. Якщо ж на момент прийняття 
рішення про зменшення бюджетних асиг-
нувань обсяг невикористаних бюджетних 
асигнувань за відповідними кодами та бю-
джетною програмою недостатній, то бю-
джетні асигнування зменшують за іншими 
кодами.

- повернення бюджетних коштів до 
відповідного бюджету (щодо субвенцій та 
коштів, наданих одержувачам бюджетних 
коштів) [9].
Згідно зі статтею 210 Кримінального 

кодексу України [10], нецільове викорис-
тання бюджетних коштів службовою осо-
бою, а так само здійснення видатків бю-
джету чи надання кредитів з бюджету без 
встановлених бюджетних призначень або 
з їх перевищенням усупереч Бюджетному 
кодексу України чи закону про Державний 
бюджет України на відповідний рік, якщо 
предметом таких дій були бюджетні кошти 
у великих розмірах, — карають штрафом 
від ста до трьохсот неоподатковуваних мі-
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німумів доходів громадян або виправними 
роботами на строк до двох років, або обме-
женням волі на строк до трьох років (з по-
збавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років або без такого).
За нецільового використання бюджет-

них коштів до тисячі разів неоподаткова-
них мінімумів доходів громадян передба-
чена адміністративна відповідальність за 
ст. 164-12 КАП [11]. Це, зрештою, призво-
дить до того, що розмір завданих матері-
альних збитків, з якого не настає кримі-
нальна відповідальність, у більшості пра-
вопорушень у бюджетній  сфері за останні 
роки зріс у десятки разів і таке зростання 
триватиме далі. 
Під час вивчення кримінальних про-

ваджень за ст. 210 КК Украї ни встановле-
но, що до типових способів приховування 
службовими особами нецільового вико-
ристання бюджетних коштів слід відне-
сти: знищення фінансових та договірних 
документів, внесення до фінансових та до-
говірних документів окремих змін, фальси-
фікацію бухгалтерського обліку і звітності, 
виготовлення фіктивних документів (дого-
ворів, наказів тощо, знищення матеріаль-
них слідів кримінального правопорушен-
ня (жорстких дисків та окремих фай лів на 
комп’ютері) тощо. 
Основною ознакою нецільового вико-

ристання бюджетних коштів посадовими 
особами є ї х висока латентність. Латентна 
злочинність – складова злочинності, яка з 
різних причин не знаходить відображення 
в державному обліку вчинених криміналь-
них правопорушень і осіб, які ї х вчинили 
[12]. Водночас, високий  рівень латентності 
кримінальних правопорушень у бюджетній  
сфері вимагає постій ного впровадження 
нових підходів до організації  оперативно-
службової  діяльності підрозділів Бюро еко-
номічної безпеки та удосконалення моделі 
оперативного обслуговування. 
Організація взаємодії  підрозділів 

Бюро економічної безпеки України з дер-
жавними контролюючими органами – це 
комплексна діяльність, що ґрунтується 
на нормативних актах непідлеглих один 
одному органів із організації  та узгоджен-

ня цілей , місця і часу спільних дій , із 
розподілом компетенції , функцій , повно-
важень, взаємних обов’язків, що мають 
тимчасовий  характер, а саме на період 
перевірки інформації  про протиправні ді-
яння у сфері нецільового використання 
бюджетних коштів службовими особами. 
Зокрема, одним із най більш перспек-
тивних є вдосконалення взаємодії  з ор-
ганами Державної казначей ської служби 
України, Державної  аудиторської служби 
Украї ни, Державної  фіскальної  служби 
Украї ни, Державної служби фінансового 
моніторингу України, Міністерства фі-
нансів Украї ни, Рахункової  палати, діяль-
ність яких поширюється на всю бюджетну 
сферу, у тому числі сферу цільового вико-
ристання бюджетних коштів службовими 
особами. 
Характер суспільної небезпеки кримі-

нального правопорушення, передбаченого 
сучасною редакцією ст. 210 КК України, 
полягає в порушенні встановленого зако-
нодавством порядку виконання держав-
ного та місцевих бюджетів у частині ви-
користання бюджетних коштів. Суспільно 
небезпечні наслідки не є обов’язковою 
ознакою складу цього кримінального пра-
вопорушення, проте ступінь суспільної не-
безпеки злочину завжди полягає в спричи-
ненні шкоди об’єкту кримінально-правової 
охорони або створенні реальної загрози її 
заподіяння, а тому ступінь суспільної не-
безпеки аналізованого злочину полягає в 
спричиненні шкоди, принаймні у великих 
розмірах, збалансованості бюджетної сис-
теми, фінансуванню та здійсненню про-
грам і заходів, що реалізуються за рахунок 
бюджетних коштів [13].
Ефективність заходів щодо виявлення 

нецільового використання бюджетних ко-
штів значною мірою обумовлена станом за-
конодавчого і відомчого нормативно-пра-
вового забезпечення такої  діяльності, юри-
дичною впорядкованістю відносин, що ви-
никають під час боротьби з цими видами 
кримінальних правопорушень. Словом, 
і�деться про правове регулювання опера-
тивних розшукових дій в окресленому на-
прямі, причому саме в межах системного 
підходу [14]. 
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Найсуворіше покарання за нецільове 
використання бюджетних коштів — кри-
мінальна відповідальність, яка передбаче-
на ст. 210 ККУ. Нецільове використання 
бюджетних коштів службовою особою (як 
керівником, так і уповноваженою особою), 
так само і здійснення видатків бюджету чи 
надання кредитів з бюджету без встановле-
них бюджетних призначень або з їх пере-
вищенням всупереч Бюджетному кодексу 
чи закону про Державний бюджет України 
на відповідний рік, якщо предметом таких 
дій були бюджетні кошти у великих розмі-
рах, караються штрафом від однієї тисячі 
до чотирьох тисяч неоподатковуваних мі-
німумів доходів громадян (від 17000 грн до 
68000 грн) або виправними роботами на 
строк до двох років, або обмеженням волі 
на строк до трьох років, з позбавл енням 
права обіймати певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк до трьох років 
або без такого. А якщо таке діяння вчине-
не повторно, то може спричинити й обме-
ження волі (від 2 до 5 років), або навіть до 
позбавлення волі на строк: від 2 до 6 років 
[15].

Висновки
Удосконаленню запобіганню нецільо-

вому використанню бюджетних коштів, на 
нашу думку, сприятиме імплементація на-
вчальних програм за напрямами протидії  
бюджетній  злочинності та методики вияв-
лення, попередження та припинення кри-
мінальних правопорушень у сфері держав-
них фінансів; розробка прикладного про-
грамного продукту з виявлення протидії  
кримінальним правопорушенням у бю-
джетній сфері; дуалізація діяльності Бюро 
економічної безпеки України; оптимізація 
співпраці правоохоронних та контролюю-
чих органів з метою протидії економічній 
злочинності; формування дієвого механіз-
му проведення комплексу невідкладних 
слідчих (розшукових) дій  та негласних 
слідчих (розшукових) дій  з урахуванням 
специфіки індивідуального підходу до кож-
ного виду і способу вчинення нецільового 
використання бюджетних коштів службо-
вими особами.
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SUMMARY 
Some problematic aspects of optimization of the 

criminal legal framework for the misuse of budget 
funds have been studied. The topicality of the topic is 
due to the change of priorities, the need for modern 
fi nancial control tools, and the improvement of the 
monitoring mechanism for rational, transparent, 
and effective use of budget funds.

It argued that the stability of the budget system 
of Ukraine would be facilitated by an established 
mechanism of permanent fi nancial control, the 
feature of which is the prevention, detection, and 
termination of criminal offenses in the fi eld of 
public fi nances and the optimization of the criminal 
law principles of combating the misuse of budget 
funds.

It has been determined that, in our opinion, 
the implementation of educational programs in the 
areas of combating budget crime and methods of 
detection, prevention, and termination of criminal 
offenses in the fi eld of public fi nances will contribute 
to improving the prevention of misuse of budget 
funds; development of an applied software product 
for detecting countermeasures against criminal 
offenses in the budgetary sphere; dualization of 
the activities of the Bureau of Economic Security 
of Ukraine; optimization of cooperation of law 
enforcement and control bodies to combat economic 
crime.

It proposed to create a mechanism for 
preventing and detecting in the banking system 
the legalization of budget funds obtained through 
illegal means using conversion centers to transfer 
monetary amounts from non-cash to cash for 
offi cials. Therefore, there is a need to simplify access 
to bank secrecy.

Keywords: criminal offenses, misappropriation, 
budget funds, offi cial, budget appointments, budget 
allocations, criminal law countermeasures.
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²ÑÒÎÐ²ß ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂÀ 
Â²Ä ÐÎÇØÓÊÎÂÎÃÎ ÄÎ ÇÌÀÃÀËÜÍÎÃÎ

На підставі історичного розгляду загаль-
них положень побудови кримінального процесу 
країн Європи та Великої Британії, які скла-
лися у двох протилежних правових системах 
надані юридичні конструкції щодо визначення 
загальних та спеціальних теорій криміналь-
ного права та процесу. Визначені прогалини 
юридичних елементів у нормах матеріального 
та процесуального права, що пройшли шлях від 
феодального до сучасного розвитку процесу. На-
укова новизна статті полягає в тому, що під 
час комплексного дослідження теоретичних 
положень історичного розвитку кримінально-
го процесу розроблені окремі теоретичні поло-
ження структури кримінального проваджен-
ня, процесуальний механізм проведенням 
процесуальних, судових дій у разі встановлен-
ня обставин кримінального правопорушення, 
злочину. Встановлено, що основним завдання 
кримінального провадження залишається 
його швидке, повне, неупереджене проведення 
досудового розслідування, з метою судового роз-
гляду, щоб кожний, хто вчинив кримінальне 
правопорушення, злочин, був притягнутий до 
відповідальності в міру вини, до кожного учас-
ника повинна бути застосована процесуальна 
процедура.
Теоретичні положення статті грун-

туються на наукових позиціях вчених, їх 
монографічних публікаціях, які постійно, 
по-новому, визначають окремі теоретичні 
положення та сьогодні є пластом для удоско-
налення кримінального процесу. Практичне 
значення статті може бути встановлено для 
користування органів кримінальної юстиції. 
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Актуальність статті
Історія кримінального судочинства 

може бути встановлена під час прийняття 
перших законів, які регламентують участь 
державних органів у разі вчинення кримі-
нального правопорушення, злочину, вста-
новлення істини, викриття винного. Пер-
ші теоретичні положення кримінального 
процесу прийняли практичне застосування 
у Римській імперії. З 509 року процес був 
встановлений як публічний, його проводи-
ли виборні судді, які вирішували на підста-
ві доказів, питання свідків, речових дока-
зів, визнання вини. Розшукових ознак про-
цесу не було, визнання вини під тиском від-
носно вільних громадян було заборонено, 
але застосування тиску, катування можливо 
було застосовувати тільки відносно рабів. 
Судді на підставі доказів визначали міру 
кримінальної відповідальності за вчине-
не кримінальне правопорушення, злочин. 
Вони писали свій вердикт, опускали його в 
глечик, а герольд, який був обвинуваченим 
у процесі, рахував голоси та визначав вину 
особи, яка була притягнута до відповідаль-
ності. 
Подальший розвиток судочинства пе-

рейшов до Франції та Німеччини. Новим 
правилом процесу було встановлено право 
на подачу позову, а саме: якщо злочинець 
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був застигнутий під час вчинення кримі-
нального правопорушення, злочину, то 
постраждала особа мала право його вбити, 
потім на три дні тіло було виставлено на 
огляд усім мешканцям міста. Після цього 
тіло вбитого повинно було надано до судді, 
який приймав рішення стосовно вбитого та 
потерпілого. Суддя, як правило обирався 
під час зборів усіх мешканців міста. Осно-
вою судового процесу було встановлення 
істини на підставі доказів, які включали до 
себе наступні елементи. По- перше, визна-
ння вини підозрюваним у вчинені кримі-
нального правопорушення, злочину. По- 
друге, фактичні докази, які встановлювали-
ся на основні присяги учасників процесу, 
показань свідків, а також поєдинком між 
учасниками судового розгляду. По- третє, 
суддя має повноваження щодо запропону-
вання катування за допомогою перевірки 
показань водою або вогнем. 
У цьому разі суд у Франції, Німеччині 

мав ознаки приватного, оскільки основа 
судового процесу полягала у встановленні 
права власності потерпілої сторони, а особа 
підозрюваного була визнана як відповідач 
за порушення цього права. Тільки потерпі-
ла сторона мала право на позов.
Розвиток судочинства почався з 1495 

року у Франції. До цього часу судовий про-
цес феодального укладу був усним. З цього 
часу став письмовим. Право на позов пе-
рейшло до короля та стало прерогативою 
держави. Досудове розслідування стало та-
ємним. Тиск на підозрюваного був заборо-
нений, але катування мав право застосува-
ти слідчий у разі відсутності інших доказів 
обвинувачення. Усі докази слідства допо-
відалися прокурором судді. Суддя розгля-
дав кримінальне провадження та приймав 
рішення щодо вини підозрюваного та про-
голошував вирок. 
Процес 14-18 століття став інквізицій-

ним та розшуковим. Однак розвиток на-
уки, філософії надав нові ракурси кримі-
нального процесу. З 1848 року в Європі 
кримінальний процес став гласним, до його 
складу був введений прокурор. Особливою 
рискою процесу став суд присяжних, які 
складали вердикт щодо вини підозрювано-
го. 

Визначаючи історичні аспекти розвитку 
кримінального процесу, можна встановити 
його позитивні елементи, які необхідно 
запропонувати для подальшого удоскона-
лення чинного кримінального процесу-
ального кодексу, надати подальші гарантії 
отримання доказів, самостійності слідчого, 
процесуального керівництва прокурора та 
незалежності судді, підкорення його тільки 
закону.

Мета статті включає до себе визначен-
ня структури кримінального проваджен-
ня, стадій, етапів, інститутів від розшуко-
вого до змагального. У порівняльному ас-
пекті законодавства Великобританії, США, 
Німеччини, Франції можна розглянути 
ґенезу його розвитку та встановити еле-
менти удосконалення структури, послідов-
ності стадій, етапів. Визначити теоретичні 
проблеми реалізації механізму правового 
регулювання процесуальних, слідчих, су-
дових дій. Проведений аналіз теоретич-
них положень кримінального процесу на-
дасть можливість визначити його прогали-
ни, протиріччя між теорією та практикою. 

Наукова новизна одержаних результа-
тів полягає в тому, що під час комплексного 
дослідження теоретичних положень істо-
ричного розвитку кримінального процесу 
необхідно розробити окремі теоретичні 
положення структури кримінального про-
вадження, процесуальний механізм прове-
дення процесуальних, слідчих, судових дій 
у разі встановлення обставин кримінально-
го правопорушення, злочину. Необхідно 
визначити, що завданням кримінального 
провадження залишається його швидке, 
повне, неупереджене проведення досудо-
вого розслідування, з метою судового роз-
гляду, щоб кожний, хто вчинив криміналь-
не правопорушення, злочин, був притяг-
нутий до відповідальності в міру вини, до 
кожного учасника повинна бути застосова-
на процесуальна процедура.
Теоретичні положення статті грунту-

ються на наукових позиціях учених, їх 
монографічних публікаціях, які постійно, 
по-новому, визначають окремі теоретичні 
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положення та сьогодні є пластом для удо-
сконалення кримінального процесу.
Теоретичні положення кримінально-

го процесу, у його порівняльному аспек-
ті з історичної точки зору, розглядалися 
низкою вчених, а саме Ю.П. Аленіним,-
М.С. Алексеєвим, С.А. Альпертом, М.І. Бажа-
новим, О.В. Бауліним, А.Я. Дубінський,  М.М. 
Гродзинским, Ю.М Грошевим, О.В. Каплі-
ною, В.В. Молдаван Т.М. Мірошниченко,-
М.М. Міхеєнко, В.Т. Нор, С.М. Стахів-
ським, В.М. Стратоновим, Л.Д. Удаловою, 
В.М. Хотинець, О.Г. Шило, В.П. Шибіко та 
ін. [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 13; 14; 15; 17; 19].
Ю.П. Аленін, В.В. Молдаван, А.В. Мол-

даван, Ю.М. Грошевой, Т.М. Мирошни-
ченко, В.М. Хотинець, О.В. Капліна,-
О.Г. Шило та ін., розглядаючи основи іс-
торичного розвитку процесу, зупинялися 
на розгляді англійського кримінального 
процесу. Вони надали тезу, що англійський 
процес є важливим тому, що він є доско-
нальним та виступає як класична сторона 
громадянської свободи. Європейське право 
є централізованим та деспотичним, коли 
англійське право засноване на практичній 
мудрості народу, який поважає закон та 
свободу кожного громадянина у суспіль-
стві. Людина має право рухатися без тиску, 
як рухається суспільство. Верховна влада 
належить народу та кожному громадянину. 
Кожна організація влади включає до себе 
елемент свободи та влади. Ці елементи ма-
ють гармонію, що полягає у забезпеченні 
захисту слабих від сильних. На підставі за-
кону норми права встановлені таким чи-
ном, що мають засоби захисту та механізм, 
який забезпечує виконання цієї норми пра-
ва [1; 2; 8; 10; 19].
М.І. Бажанов, Р. Дворкін, С.М. Стахів-

ський, В.М. Стратонов, Л.Д. Удалова та ін., 
аналізуючи елементи структури криміналь-
ного процесу, надавали висновок, що ді-
яльність суду включає всебе наступні ком-
поненти, зокрема, вину обвинуваченого у 
вчиненні кримінального правопорушення, 
злочину, встановлення вини на підставі 
доказів як обвинувальних, так виправдо-
вувальних; на підставі закону застосуван-
ня до обвинуваченого міри кримінального 
покарання, який відповідає тяжкості вчи-

нення злочину. У цьому разі, якщо перша 
дія не потребує спеціальних юридичних 
знань, оскільки суд, як правило, складаєть-
ся з суду присяжних, які оцінюють докази 
за внутрішнім переконанням та засадою 
справедливості. Суд надає тезу чи є вина 
чи її не має щодо обвинуваченого. Друга 
конструкція відповідає ознакам теорії та 
права щодо прийняття кримінального за-
кону, його трактовка та визначення норми 
права. У цьому разі юридичне значення та 
трактування закону може здійснювати тіль-
ки юрист, яким повинен бути суддя. Вста-
новлення суду присяжних може бути відо-
бражено як гарантія правосуддя, з одного 
боку, присяжні є представники народу, 
вони приймають рішення на підставі вну-
трішнього переконання. З другого боку, 
держава надає їм повноваження судді [4; 9; 
17; 18; 19 ].
Подальший історичний розвиток судо-

вого провадження включає в себе розподіл 
повноважень суду на судовий розгляд кри-
мінальної та цивільної справи окремою ка-
тегорією суддів.

Виклад загального матеріалу
Починаючи зі встановлення перших 

юридичних конструкцій судоустрію, суд 
став однією з гілок влади, спочатку коро-
лівської, потім державної, народної. Усі 
державні атрибути влади були зосеред-
жені в суді, суддя став не тільки представ-
ником державної влади, а її охоронцем та 
захисником. Необхідно зазначити, що для 
кожного виду державної побудови, який 
склався на тій чи іншій формації, структур-
на побудова суду включає в себе наступні 
аспекти, зокрема, суд стоїть вартовим зако-
ну, підкоряється тільки закону, який діє на 
часі, та державному устрою; уся діяльність 
суду обмежена нормою права та буквою за-
кону, вихід за рамки закону не допускаєть-
ся, зокрема, якщо закон неповний, то суд 
має право його доповнити, якщо закон не 
можна трактувати, то суд не має право його 
застосувати. Суд є органом, у якому пови-
нна бути встановлена істина. Суддя пови-
нен стояти між обвинуваченим та пред-
ставником суспільства. На підставі закону 
суддя повинен ухвалити справедливий ви-
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рок таким чином, що влада не повинна зне-
важатися, а складові елементи державного 
утворення не вчиняли насильства та тиску 
відносно свободи громадянина, людини та 
суспільства. Ретроспективний аналіз судо-
устрію та судового провадження Великої 
Британії свідчить, що ні в одній країні ці-
концептуальні положення не знайшли своє 
яскраве відображення. 
Кримінальне судове провадження 

включає до себе три основні юридичні кон-
струкції. Перша передбачає проведення 
досудового розслідування, встановлення 
підозрюваного, закріплення доказів, ви-
значення загальних положень обвинува-
чення. Друга включає судовий розгляд, 
перевірку всіх доказів досудового розслі-
дування, визначення вини обвинуваченого 
та її юридичну кримінальну кваліфікацію, 
Дотримання процедури судового розгля-
ду, забезпечення гарантій прав, обов’язків 
та свобод учасників кримінального прова-
дження. Прийняття справедливого судово-
го рішення. 
Вирок проголошується від імені дер-

жави, відкрито, гласно. Вирок може бути 
оскаржений до суду вищої інстанції. Третій 
елемент включає виконання вироку та його 
перевірку державними органами. 
Н. Крісті, Д.Маєрс, Є. А. Поздняков 

вважали, що засуджена особа повинна зна-
ти, що основа покарання є перевиховання 
[11; 12; 16]. 
Суд не має повноважень забезпечен-

ня припинення, попередження з боку пі-
дозрюваного (обвинуваченого, засуджено-
го) подальшого вчинення кримінального 
правопорушення, злочину.
Оскарження вироку у всіх Європей-

ських судах та Судах Америки, Японії має 
обмежений вигляд. Судоустрій судової вла-
ди побудовано таким чином, що має дві 
інстанції. Найбільш точне визначення су-
дової системи у її класичному вигляді є су-
дова система Великої Британії. Французь-
ка судова система є найбільш простою за 
параметрами її застосування та відповідає 
гарантіям кримінального процесу. Право-
ва система Німеччини побудована на під-
ставі Французького кримінального проце-
су. Учені визначили цю правову систему як 

романо-германську. У такому вигляді вона 
існує в теорії процесу з 1848 року. 
Основа судової системи є проведення 

судового розгляду за інстанціями. Біль-
шість кримінальних проваджень прохо-
дить тільки одну інстанцію. У цьому випад-
ку це пов’язано з тим, що гарантії судового 
провадження, які включають до себе за-
конність, рівність перед законом та судом, 
повага до людської гідності, презумпція 
невинуватості, гласність, публічність забез-
печують встановлення істини та прийняття 
справедливого вироку. 
Законодавство України встановило де-

кілька інстанцій. Перша інстанція судового 
провадження розглядає кримінальну спра-
ву за її основними положеннями, визначає 
вину обвинуваченого та складає і проголо-
шує вирок. Друга інстанція заснована на 
судовому перегляді вироку суду першої 
інстанції колегією суддів. Мова йде про 
провадження в суді апеляційної інстанції. 
Третя юридична конструкція судоустрію є 
касаційне провадження, судовою колегією 
суддів, яка перевіряє вирок суду першої ін-
станції, ухвалу суду апеляційної інстанції.-
У цьому разі касаційна інстанція встанови-
ла своє юридичне призначення як суд на-
глядової інстанції.
Кожне вчинене кримінальне правопо-

рушення, злочин має дві складові, а саме 
порушення правового порядку, встановле-
ного суспільством та порушення прав лю-
дини, застосування відносно неї методів, 
які зачіпають її здоров’я, психологічний та 
фізичний стан. Суспільство та держава по-
винні протистояти проти кожного кримі-
нального правопорушення. З одного боку 
суспільство та держава повинні застосувати 
кримінальний закон до особи, яка вчини-
ла кримінальне правопорушення, з іншого 
потерпіла сторона має право надати позив 
до підозрюваної особи, а держава прийняти 
цей позов та провести досудове проваджен-
ня, встановити докази вини та передати 
матеріали до суду. Якщо стороною приват-
ного позову є потерпілий, то публічний по-
зов може поєднуватися з приватним. Крім 
того, публічний позов може розглядатися 
тільки державними органами, які мають 
повноваження щодо проведення досудо-
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вого та судового провадження. Публічний 
позов покладається на органи юстиції, які 
мають спеціальні функції та діють в інтере-
сах суспільства, мають право надати повідо-
млення про підозру (обвинувачення) особі, 
яка вчинила кримінальне правопорушен-
ня, злочин. Суд має право проголосити ви-
рок та визнати обвинуваченого винним, на-
дати йому міру кримінального покарання.
Друга юридична конструкція судового 

провадження є процесуальна. Вона є пу-
блічною, гласною та прописаною і вста-
новленою процедурою судового розгляду 
кримінального провадження. У цьому разі 
виникають дві теоретичні проблеми. Суд-
дя, розглядаючи кримінальне проваджен-
ня, встановлюючи вину обвинуваченого, є 
незалежним від сторін процесу, але він є 
обвинувачем, оскільки повинен бути впев-
неним, що злочинець вчинив кримінальне 
правопорушення, злочин та за результа-
тами судового розгляду скласти і прого-
лосити вирок, у якому за кримінальним 
законом встановити міру кримінального 
покарання. Друга проблема включає до 
себе, що суддя є посередником між дер-
жавою, державним обвинувачем, проку-
рором, особою, яка визнана потерпілою 
та обвинуваченим. Він повинен неуперед-
жено, об’єктивно, повно, із застосуванням 
презумпції невинуватості встановити об-
ставини кримінального правопорушення, 
злочину та прийняти справедливе судове 
рішення. У цьому разі необхідно зверну-
ти увагу на систему судових гарантій, які 
включають систему суспільної безпеки та 
свободу людини і громадянина. За Фран-
цузьким кримінальним процесуальним за-
коном ця система знайшла своє виражен-
ня тільки на стадії судового розгляду.
Кримінальне процесуальне законо-

давство всіх країн встановило обов’язкову 
участь у процесі прокурора. Він є обвину-
вачем на стадії судового розгляду, підтри-
мує обвинувачення, бере участь у судових 
дебатах, пропонує суду міру кримінального 
покарання за вчинений злочин. Забезпечує 
гарантії участі учасників процесу та можли-
вість надання показань щодо встановлення 
істини у кримінальному провадженню. 

Прокурор на стадії досудового розслі-
дування є зацікавленим державним пред-
ставником, який підтримує публічний по-
зов. Він має право брати участь у проведе-
ні слідчих (розшукових) діях, забезпечити 
прокурорський нагляд у формі процесуаль-
ного керівництва, надати вказівки та дору-
чення у разі необхідності проведення слід-
чих (розшукових) дій. 
В. Т. Нор писав, що під час судового 

розгляду прокурор контролює процедуру 
проведення судових дій та після проголо-
шення вироку має право його оскаржити 
до суду вищої юридичної інстанції [15]. 
У цьому разі держава встановили тезу, 

згідно з якої вона не втручається в судо-
вий розгляд, не дає можливості втручати-
ся іншим учасникам державного управлін-
ня, партіям, адміністраціям та ін. Функцію 
контролю за проведенням судового розгля-
ду здійснює прокурор. 
Особливості судового розгляду перед-

бачають участь адвоката (захисника), який 
є гарантією забезпечення обвинуваченому 
права на справедливий вирок. Аналіз про-
цесуальної діяльності адвоката свідчить, що 
його права мають широке коло обов’язків 
по захисту в Європейських країнах рома-
но – германської правової сім’ї. Адвокат 
має права, обов’язки по захисту та забез-
печує всі встановлені законом гарантії. Він 
роз’яснює обвинуваченому право давати 
показання, участі в допиті учасників про-
цесу, виступати у судових дебатах, поясню-
вати свою позиціюв в останньому слові.
Система адвокатів в англосаксонській 

правовій системі є складною. На пер-
шій стадії процесу бере участь адвокат 
(attorney). У вищих судах приймає участь 
адвокат (counsel). Різниця між цими юрис-
тами полягає в освіті та статусі.
Чинне українське законодавство вста-

новило систему захисту на підставі рома-
но – германської правової системи. Адво-
кат не тільки захищає обвинуваченого, він 
має право надати докази відсутності вини, 
він збирає докази шляхом отримання по-
яснень від свідків, які повинні бути допи-
тані в судовому засіданні. Особливої уваги 
потребує надання адвокатом скарг, кло-
потань. Він оскаржує дії або бездіяльність 
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слідчого, прокурора. Має право на відвід 
судді та оскарження вироку. 

Висновок надає підстави для визначен-
ня охарактеризованих структурних ознак 
та функціональних елементів судової діяль-
ності Європейських країн та процесуаль-
них конструкцій англосаксонської правової 
системи. 
Основа кримінального процесу ан-

глосаксонської та романо-германської 
правової системи є функціональна, про-
цесуальна та процедурна діяльність, яка 
встановлена протягом історичного періо-
ду в країнах Європи та Великої Британії. 
Важливу роль у цій юридичній конструк-
ції віднесено до суду, який здійснює судо-
вий розгляд кримінального провадження, 
є посередником між державою, суспіль-
ством, потерпілої сторони та підозрюва-
ним, обвинуваченим на стадіях процесу. 
Проаналізовані гарантії участі сторін у 
кримінальному процесі вказують на осно-
вні елементи встановлення істини, участі 
сторони обвинувачення та захисту під час 
виконання завдань щодо встановлення об-
ставин кримінального правопорушення та 
особи, яка його вчинила. Визначені прога-
лини кримінального процесу та надані по-
ложення щодо подальшого удосконалення 
чинного кримінального процесуального 
законодавства.
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TICE FROM INVESTIGATIVE TO THE 
COMPETITIVE

Based on a historical review of the general 
provisions of the construction of the criminal 
process of the countries of Europe and Great 
Britain, which have developed in two opposite 
legal systems, legal constructions regarding 
the defi nition of general and special theories 
of criminal law and process are provided. De-
termination of gaps in legal elements in the 
norms of material and procedural law, which 

have passed the way from feudal to modern 
development of the process. The scientifi c 
novelty of the article lies in the fact that dur-
ing the comprehensive study of the theoreti-
cal provisions of the historical development 
of the criminal process, separate theoretical 
provisions of the structure of criminal pro-
ceedings, the procedural mechanism of con-
ducting procedural and judicial actions in the 
event of establishing the circumstances of a 
criminal offense, crime were developed. It has 
been established that the main task of criminal 
proceedings remains its quick, complete, im-
partial pre-trial investigation, with the aim of 
a trial, so that everyone who has committed a 
criminal offense, the crime is brought to jus-
tice to the extent of guilt, a procedural proce-
dure must be applied to each participant.

The theoretical positions of the article are 
based on the scientifi c positions of scientists, 
their monographic publications, which con-
stantly, in a new way, defi ne individual theo-
retical positions and today are a layer for im-
proving the criminal process. The practical 
meaning of the article can be established for 
the use of criminal justice bodies.

Key words: right, law, lawsuit, legal system, 
guarantees, criminal offense, crime, criminal 
justice authorities, judge, prosecutor, lawyer.
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²ÍÑÒÈÒÓÒ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÑÒÓÏÊÓ ßÊ ÂÈÄ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß

У статті розглянуто питання інституту 
кримінальних проступків в Україні. Виокрем-
лено його позитивні та негативні аспекти. 
Констатовано, що внаслідок встановлення від-
повідальності за кримінальний проступок було 
змінено класифікацію злочинів за ступенем 
тяжкості, оскільки фактично до проступків 
віднесено злочини невеликої тяжкості, тоді як 
злочини за ступенем тяжкості поділено на не-
тяжкі, тяжкі та особливо тяжкі. Втім досі 
залишається відкритим питання, наскільки 
ефективним є його застосування, а також чи 
кардинальне реформування кримінального за-
конодавства не призведе до істотного зниження 
ефективності впливу на злочинність кримі-
нально-правовими засобами.
Встановлено, що із запровадженням дослі-

джуваного інституту окремі злочини перейшли 
у категорію кримінальних проступків. Окрім 
того, законодавець посилив деякі види санкцій 
статей Особливої частини КК України. Водно-
час досі існують неузгодженості в самих текстах 
законодавчих актів, оскільки запропоновані но-
вовведення не узгоджуються з положеннями 
Основного Закону України, у якому закладена 
концепція злочину, тоді як нічого не згадується 
про кримінальний проступок.
Введення інституту кримінальних про-

ступків є необхідним у силу спрощеної процедури 
притягнення до кримінальної відповідальності 
осіб за вчинення кримінальних проступків, а 
також розвантаження роботи правоохоронних 
органів. Окрім того, відповідні нововведення є 
необхідною умовою процесу інтеграції України в 
міжнародну правову спільноту. Водночас перелік 
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кримінальних проступків безумовно потребує до-
опрацювання на основі ревізії кримінального за-
конодавства та уніфікації однойменних ознак 
усіх складів кримінальних правопорушень.
Ключові слова: кримінальний проступок, 

кримінальна відповідальність, кримінальне 
правопорушення, злочин, КК України.

Постановка проблеми
На підставі ЗУ «Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо спро-
щення досудового розслідування окремих ка-
тегорій кримінальних правопорушень» від 20 
грудня 2019 р. до КК України були внесені змі-
ни в частині введення інституту кримінально-
го проступку, за вчинення якого передбачене 
основне покарання у виді штрафу в розмірі не 
більше трьох тисяч неоподатковуваних міні-
мумів доходів громадян або інше покарання, 
не пов’язане з позбавленням волі. У поясню-
вальній записці до проєкту цього закону зазна-
чалось про необхідність внесення змін ще до 
125 законодавчих актів України, відповідно 
до яких слово «злочин» у їх тексті необхідно 
замінити словами «кримінальне правопору-
шення», слова «злочин невеликої тяжкості» 
на «кримінальний проступок», слова «злочин 
середньої тяжкості» на «нетяжкий злочин», а 
також внесення інших редакційних коректив, 
спрямованих на приведення національного 
законодавства у відповідність до понятійного 
апарату, яким оперує цей Закон, оскільки зло-
чин стає одним із різновидів кримінального 
правопорушення, до яких відноситимуться та-
кож і кримінальні проступки [1]. 
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Втім питання щодо необхідності запро-
вадження інституту кримінальних проступків 
не є новим. Так, ще у Концепції реформуван-
ня кримінальної юстиції України затвердже-
ній Указом Президента України від 8 квітня 
2008р., було зазначено, що з метою гуманізації 
кримінального законодавства певну частину 
злочинів необхідно трансформувати в кримі-
нальні проступки, обмежити сферу застосу-
вання покарань, пов’язаних із позбавленням 
волі, замінивши їх штрафними санкціями. 
При цьому основними критеріями таких змін 
мають бути: ступінь небезпеки та правові на-
слідки кримінально караного діяння для осо-
би, суспільства і держави; практика застосу-
вання кримінального та адміністративного 
законодавства; міжнародний досвід захисту 
людини, суспільства і держави від злочинів та 
проступків [2].

Внаслідок встановлення відповідальності за 
кримінальний проступок було змінено класифі-
кацію злочинів за ступенем тяжкості, оскільки 
фактично до проступків віднесено злочини не-
великої тяжкості, тоді як злочини за ступенем 
тяжкості поділено на нетяжкі, тяжкі та особли-
во тяжкі. Науковці не залишилися осторонь 
зазначених процесів, а тому відповідні ново-
введення опинилися під їх пильною увагою та 
отримали як підтримку, так і гостру критику. З 
цього приводу А.С. Політова пише, що, не зва-
жаючи на такі рішучі кроки щодо врегулюван-
ня питання про те, що процесуальний закон не 
повинен зумовлювати напрям розвитку матері-
ального закону, досі залишається спірним пи-
тання щодо запровадження інституту кримі-
нального проступку в КК України та питання 
кваліфікації діянь, які законодавець відносить 
до кримінального проступку [3, с.74]. Розвива-
ючи цю думку, І.В.Красницький та О.П. Гор-
пинюк зазначають, що формальний підхід до 
перейменування поняття «злочин» на «кримі-
нальне правопорушення» в багатьох випадках 
створює колізії між окремими положеннями 
КК України, існують внутрішні суперечності 
в класифікації кримінальних правопорушень, 
враховуючи нові санкції статей Особливої час-
тини КК України, залишається невирішеною 
концептуальна проблема існування в Кодексі 
України про адміністративні правопорушення 
складів проступків, які за своєю природою ма-
ють кримінально-правовий характер [4, с.20].

Стан теоретичного дослідження
Не можна стверджувати, що інститут 

кримінальних проступків не був предметом 
наукових розвідок. Це питання в криміналь-
ному праві досліджували П. П. Андрушко, 
І.П.Голосніченко, В.К. Грищук, Н.О. Гутарова, 
Т. А. Денисова, В.К.Колпаков, В. В. Сокуренко, 
А. П. Козлов, А. І. Марцев, В. О.Навроцький, 
В.О.Туляков, А. П. Феєрбах, П. А. Фєфєлов, П. 
Л. Фріс, М. І. Хавронюк, О.Ф.Шишов та інші. 
Важливість таких наукових праць не викликає 
сумніву, оскільки авторами вивчено питання 
співвідношення таких категорій, як кримі-
нальний проступок, злочин та адміністратив-
ний делікт, а також обґрунтована необхідність 
запровадження інституту кримінального про-
ступку. Втім досі залишається відкритим пи-
тання, наскільки ефективним є його застосу-
вання, а також чи кардинальне реформуван-
ня кримінального законодавства не призведе 
до істотного зниження ефективності впливу 
на злочинність кримінально-правовими засо-
бами. 

Виклад основних положень
Нововведений інститут кримінальних 

проступків покликаний вирішити такі осно-
вні завдання, як: 1) правильне співвіднесення 
об’єктивно-суб’єктивних ознак того чи іншого 
діяння з його назвою (порушення, проступок, 
злочин); 2) узгодження інституту криміналь-
ного проступку з іншими інститутами кри-
мінального законодавства (зокрема, з інсти-
тутом класифікації злочинів); 3) узгодження 
кримінального законодавства, включаючи 
новий інститут кримінального проступку, з 
адміністративним законодавством та іншими 
галузями законодавства [6, с.93]. Щоправда, 
навіть «побіжний» огляд окремих положень 
КК України засвідчує про дещо формальний 
підхід законодавця в частині перейменування 
терміна «злочин» на юридичну конструкцію 
«кримінальне правопорушення». Так, у ч.1 
ст.107 КК України міститься наступне поло-
ження: «До осіб, які відбувають покарання у 
виді позбавлення волі за кримінальне право-
порушення, вчинене у віці до вісімнадцяти 
років, може бути застосоване умовно-достро-
кове звільнення від відбування покарання 
незалежно від тяжкості вчиненого криміналь-
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ного правопорушення». Водночас, виходячи 
з аналізу положень ст.12 КК України за вчи-
нення кримінального проступку не може бути 
передбачене покарання у виді позбавлення 
волі, а тому у ч.1 ст.107 КК України мова пови-
нна йти лише про злочини, а не кримінальні 
правопорушення, які охоплюють як понят-
тя злочинів, так і кримінальних проступків. 
Окрім того, варто звернути увагу на положен-
ня п.1 ч.1 ст.67 КК України, де однією з обста-
вин, яка обтяжує покарання, є вчинення зло-
чину особою повторно та рецидив злочинів. 
Як бачимо, законодавець не врахував мож-
ливості повторного вчинення кримінального 
проступку чи його рецидиву, що, вочевидь, не 
слід сприймати схвально. 
Більше того, досі існують неузгодженості 

в самих текстах законодавчих актів. Так, за-
пропоновані нововведення не узгоджуються 
з положеннями Основного Закону України, 
у якому закладена концепція злочину, тоді як 
нічого не згадується про кримінальний про-
ступок. Скажімо, презумпція невинуватості 
за Конституцією України поширюється лише 
на злочини, водночас у КПК України цей 
принцип розрахований також і на криміналь-
ні проступки. Зокрема, у ст.17 КПК України 
зазначено наступне: «Особа вважається неви-
нуватою у вчиненні кримінального правопо-
рушення і не може бути піддана кримінально-
му покаранню, доки її вину не буде доведено 
у порядку, передбаченому цим Кодексом, і 
встановлено обвинувальним вироком суду, 
що набрав законної сили». Критикуючи такий 
підхід законодавця, Д.С. Азаров пише, що 
особливої уваги потребує конституційне по-
ложення про те, що тільки законами України 
визначаються діяння, які є злочинами, адміні-
стративними або дисциплінарними правопо-
рушеннями, та відповідальність за них (п. 22 
ч. 1 ст. 92 Конституції України). Як справед-
ливо зауважує цей учений, якщо наведений 
перелік правопорушень не буде доповнено 
кримінальними проступками, можна припус-
тити, що одного гарного дня відповідальність 
за їхнє вчинення буде передбачена указом 
Президента України чи  іншим підзаконним 
нормативно-правовим актом [7, с.129]. З та-
кою позицією не можна не погодитись, а тому 
вельми значущим є внесення відповідних 
змін до Основного Закону України.

В.О. Дудоров зазначив, що ідея диферен-
ціації кримінальної відповідальності за ді-
яння, які мають різний рівень небезпечності 
(шкідливості) для людини, суспільства та дер-
жави, цілком успішно могла бути б реалізо-
вана і без допомоги інституту кримінальних 
проступків. Як приклад наводить внесення 
змін до чинного КК України, відповідно до 
яких судимість не виникатиме у разі засу-
дження особи за злочин невеликої тяжкості, а 
кримінальна відповідальність не наставатиме 
у разі вчинення замаху на такий злочин або ж 
пропонує переглянути санкції кримінально-
правових норм таким чином, щоб вони стали 
адекватним мірилом суспільної небезпечності 
злочинів [5, с.98].
Аналіз чинного кримінального законо-

давства України в частині інституту кримі-
нальних проступків дозволяє зробити висно-
вки про наявність інших, не менш важливих 
прогалин та суперечностей. Так, у ч.2 ст.12 
КК України зазначено, що за вчинення кри-
мінального проступку передбачене основне 
покарання у виді штрафу в розмірі не біль-
ше трьох тисяч неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян або інше покарання, не 
пов’язане з позбавленням волі. Тоді як за вчи-
нення нетяжкого злочину відповідальність 
настає у виді штрафу в розмірі не більше де-
сяти тисяч неоподатковуваних мінімумів до-
ходів громадян або позбавлення волі на строк 
не більше п’яти років. Для прикладу, за умис-
не розголошення лікарської таємниці особою, 
якій вона стала відома у зв’язку з виконанням 
професійних чи службових обов’язків, якщо 
таке діяння спричинило тяжкі наслідки, пе-
редбачено альтернативне покарання у виді 
штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів грома-
дян (ст.145 КК України). Звідси випливає, що 
штраф у такому розмірі може бути призначе-
ний і за вчинення кримінального проступку, і 
за нетяжкий злочин.
Варто зазначити, що із запровадженням 

досліджуваного інституту окремі злочини пе-
рейшли в категорію кримінальних проступ-
ків, зокрема, такі як, погроза вбивством (ч.1 
ст.129 КК України), насильницьке донорство 
(ч.1 ст.144 КК України) чи ненадання без по-
важних причин допомоги хворому медичним 
працівником (ч.1 ст.139 КК України), експлу-
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атація дітей (ч.1 ст.150 КК України), приму-
шування до вступу в статевий зв’язок (ч.1, 2 
ст.154 КК України), групове порушення гро-
мадського порядку (ст.293 КК України), хулі-
ганство (ч.1 ст.296 КК України), жорстоке по-
водження з тваринами (ч.1 ст.299 КК України). 
Такий стан речей, вочевидь, не можна сприй-
няти схвально. З цього приводу  В. Я. Тацій, 
В. І. Тютюгін, Ю. В. Гродецький, А.О. Байда 
вказують, що поділ суспільно небезпечних ді-
янь на категорії злочинів та кримінальних 
проступків є досить трудомістким процесом, 
для якого зовсім недостатньо формального 
перейменування поняття «злочин» на «кримі-
нальне правопорушення», перенесення менш 
тяжких злочинів до категорії кримінальних 
проступків з установленням за них відповід-
них видів покарань [9, с.93]. Розвиваючи цю 
думку, Д.С. Азаров зауважує, що процес ле-
галізації категорії «кримінальний проступок» 
відбувся «задом наперед» – у межах проце-
суального, а не матеріального права. Можна 
припустити, що КПК писався із запасом, ніби 
на виріст. Його автори, очевидно, вважали, 
що категорія «кримінальний проступок» у ма-
теріальному праві з’явиться неминуче, а тому 
вирішили наперед визначити відповідні про-
цесуальні правила. Щоправда, створенням 
процесуальних норм вони не обмежилися, 
попутно закріпивши в КПК приписи, що ма-
ють матеріально-правовий характер (див., на-
приклад, п. 7 ч. 1 ст. 3 КПК). Обраний можно-
владцями підхід до запровадження категорії 
«кримінальний проступок» у вітчизняне за-
конодавство видається відверто волюнтарист-
ським і таким, що ігнорує низку важливих об-
ставин» [7].
Окрім того, законодавець посилив деякі 

види санкцій статей Особливої частини КК 
України. Так, якщо раніше санкція за крадіж-
ку коливалась у розмірі від 850 до 1700 грн., то 
після запроваджених змін розмір покарання 
за просту крадіжку сягає від 17000 до 51000 
тис. Можна навести ще чимало прикладів 
збільшення розміру штрафних санкцій, а саме: 
наруга над державними символами (ст.338) 
(було – 850 грн.; стало – 17000-68000 грн.); 
незаконне полювання (ст.248) (було – 1700-
3400 грн.; стало – 17000-51000); забруднення 
атмосферного повітря (ст.241) (було – 1700-
3400 грн.; стало – 30600-61200 грн.); привлас-

нення, розтрата майна або заволодіння ним 
шляхом зловживання службовим становищем 
(ст.191) (було – 850 грн.; стало – 34000-85000 
грн.); самовільне без нагальної потреби зупи-
нення поїзда (ст.283) (було – 850 грн.; стало – 
17000- 34000 грн.) На це питання неоднора-
зово була звернена увага у кримінально-пра-
вовій літературі. Зокрема, Т.Михайліченко 
зауважує, що, вводячи до КК України кримі-
нальні проступки, законодавець у 129 складах 
правопорушень посилив кримінальну від-
повідальність. Серед найбільш поширених 
кримінальних правопорушень, санкція яких 
стала більш суворою, можна вказати такі, як: 
крадіжка, грабіж, шахрайство, привласнення 
або розтрата чужого майна, а також окремих 
т.зв. наркозлочинів (нині більш точно, мабуть, 
наркоправопорушень). Такі зміни, на дум-
ку цього автора, є невтішними та позбавлені 
проявів гуманізму [8, с.288].

 Втім така позиція науковця видається 
спірною, оскільки, скажімо, мінімальний роз-
мір штрафу за забруднення або іншу зміну 
природних властивостей атмосферного пові-
тря шкідливими для життя, здоров’я людей 
або для довкілля речовинами, відходами або 
іншими матеріалами промислового чи іншо-
го виробництва внаслідок порушення спеці-
альних правил, якщо це створило небезпеку 
для життя, здоров’я людей чи для довкілля до 
запроваджених змін становив 1700 грн. Така 
міра покарання видається сміхотворною, 
оскільки шкоду, завдану внаслідок викидів за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря 
і шкідливий вплив фізичних та біологічних 
факторів стаціонарними джерелами важко 
переоцінити. З огляду на це істотне збільшен-
ня розмірів штрафу за аналізовані посягання 
є виправданим кроком законодавця.

Висновки
Введення інституту кримінальних про-

ступків, незважаючи на його «огріхи», усе ж є 
необхідним у силу спрощеної процедури при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
осіб за вчинення кримінальних проступків, а 
також розвантаження роботи правоохорон-
них органів. Окрім того, відповідні нововве-
дення є необхідною умовою процесу інтегра-
ції України в міжнародну правову спільноту. 
Водночас перелік кримінальних проступків, 



60Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2022

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

безумовно, потребує доопрацювання на осно-
ві ревізії кримінального законодавства та уні-
фікації однойменних ознак усіх складів кримі-
нальних правопорушень.
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SUMMARY 
The article defi ned the concept of criminal 

misconduct, its components, as well as related to its 
commission of criminal legal consequences; legal 
analysis of legislative amendments to the Criminal 
and Criminal Procedural Codes of Ukraine; the 
legislative acts of Ukraine establishing criminal 
liability for criminal misconduct are analyzed. The 
purpose of the research is to conduct a comprehensive 
doctrinal analysis of the theoretical and legal basis for 
the introduction of the institute of criminal offenses 
and criminal liability for their commission, as well 
as legal analysis of legislative changes due to the 
latest form of criminal offenses. Thus, the Criminal 
Procedure Code of Ukraine in 2012 introduced the 
institution of criminal offenses, but this institution 
required the adoption of the Law of Ukraine «On 
Criminal Offenses» to enter into force. 

The interconnection between “criminal offense”, 
“crime” and “criminal misconduct” is established, 
the analysis of CC’s Art. 12 provisions and its 
impact on other provisions of the CC of Ukraine 
is conducted. In a number of cases inaccuracies or 
gaps were identifi ed, namely in the regulation of 
exemption from criminal liability, exemption from 
serving a sentence due to the expiration of the statute 
of limitations for execution of a conviction and 
criminal nature measures applicable to entities

Regarding the defi nition of the concept of 
criminal misconduct according to Part 1 of Article 
12 of the Criminal Code Criminal offenses are 
divided into criminal misdemeanors and crimes. Part 
1 of Article 11 of the Criminal Code indicates that 
a criminal offense is a socially dangerous criminal 
act (action or omission) provided by this Code, 
committed by the subject of the criminal offense. 
Thus, a criminal offense is one of the forms of a 
criminal offense.

 The introduction of these substitutions is 
essentially a change in the classifi cation of criminal 
offenses, where an act involving a punishment less 
severe than imprisonment or a fi ne of up to three 
thousand tax-free minimum incomes is called a 
criminal offense, and moderate crimes are renamed 
minor. It should be noted that the lack of terminology 
of criminal misconduct in the relevant provisions of 
the Constitution of Ukraine hinders the introduction 
of the institution of criminal misconduct in full.

Keywords: Criminal offense, criminal liability, 
criminal offense, crime, CC of Ukraine.
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ÓÃÎÄÀ ÏÐÎ ÏÐÈÌÈÐÅÍÍß 
Ó ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²

У даній статті розглянуто питання про 
ефективний шлях вирішення правового кон-
флікту при вчиненні кримінального право-
порушення, який дав можливість досягнути 
компромісу між потерпілим і підозрюваним 
(обвинуваченим) шляхом укладення угоди про 
примирення між ними. Досліджено дієвий 
спосіб вирішення конфлікту, який виник у 
результаті вчинення кримінального право-
порушення, та може бути застосований у 
кримінальному провадженні, поряд із тра-
диційними й компромісними процедурами, 
ефективність яких доведена досвідом право-
застосування чи не в усіх прогресивних держа-
вах світу з усталеними правовими традиція-
ми. Визначено поняття та зміст правового 
компромісу в кримінальному процесі. Розкри-
то сутність процедур примирення в системі 
альтернативного вирішення юридичних кон-
фліктів у кримінальному провадженні.
Ключові слова: примирення, угода, кримі-

нальне провадження, потерпілий, підозрюва-
ний, обвинувачений, правосуддя.
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Інтеграція України у світову та європей-
ську спільноту вимагає від нашої держави 
адаптування національного законодавства 
до міжнародних стандартів і зобов’язань. 
Особливо це стосується кримінального про-
цесу, через який здійснюється охорона важ-
ливих конституційних прав, свобод та інте-
ресів громадян, з урахуванням реалій роз-
витку українського суспільства. 
Як відмічає Н. О. Турман, законодавче 

закріплення та практична реалізація угоди 
про примирення в кримінальному процесу-
альному праві України є втіленням ідеї від-
новлювального, так званого реституційного, 
правосуддя. Саме концепція відновлюваль-
ного правосуддя стала однією з відмітних 
тенденцій розвитку сучасного судочинства 
у світі. Результатом здійснення відновного 
правосуддя може стати укладення добро-
вільної угоди про примирення, у якій задо-
вольняються інтереси як потерпілої сторо-
ни, так і особи, що підозрюється чи обвину-
вачується у вчиненні кримінального право-
порушення. Отже, угода про примирення 
в кримінальному процесі покликана забез-
печити якнайшвидше і повне відновлення 
прав потерпілого за рахунок дій обвинува-
ченої особи [2, с. 273]. 

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Проблеми досягнення угоди про при-
мирення в кримінальному провадженні 
України стали предметом уваги численних 
вітчизняних і зарубіжних науковців, серед 

Постановка проблеми
Згідно з ч. 1 ст. 469 КПК України «уго-

да про примирення може бути укладена 
за ініціативою потерпілого, підозрюваного 
або обвинуваченого. Домовленості стосовно 
угоди про примирення можуть проводити-
ся самостійно потерпілим і підозрюваним чи 
обвинуваченим, захисником і представни-
ком або за допомогою іншої особи, погодже-
ної сторонами кримінального провадження 
(крім слідчого, прокурора або судді)» [1]. 
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яких О. В. Александренко, Р. Ф. Аракелян, 
І. В. Басиста, І. В. Гловюк, М. Є. Дирдін, 
Є. О. Курта, В. Т. Маляренко, Ю. І. Мики-
тин, Р. В. Новак, І. В. Паризький, А. В. Тит-
ко, І. А. Тітко, Н. О. Турман, Г. Є Тюрін та 
інші. 

Метою та завданням статті є комплек-
сне дослідження теоретичних і практичних 
основ права на компроміс як кримінального 
процесуального інституту.

Виклад основного матеріалу
Сучасна міжнародна та європейська кон-

цепція захисту прав людини, яка відображе-
на в низці міжнародних документів, свідчить 
про тенденції відмови світової спільноти від 
виключно каральної реакції на злочин, яка 
не може належним чином забезпечити як 
права осіб, які його вчинили, так і потерпі-
лих. Це зумовлює необхідність закріплення 
нового підходу до кримінального процесу, 
який реалізується через концепцію віднов-
ного правосуддя [3, с. 4]. 
Відновне правосуддя, по суті, доповнює 

офіційну форму правосуддя, залучаючи самі 
сторони кримінального конфлікту до подо-
лання суспільно небезпечних наслідків вчи-
неного правопорушення. Головною метою 
вирішення цього конфлікту є не покарання 
винного, а усунення завданої шкоди шляхом 
досягнення консенсусу між його сторонами 
та збереження спокою в суспільстві [4, с. 11]. 
Найбільш розповсюдженими способами 

вирішення правового конфлікту у світовій 
практиці, як було зазначено вище, є пере-
говори, консіліація та медіація. 
Медіацією є спосіб вирішення конфлікту 

із залученням третьої, нейтральної сторо-
ни – медіатора, який допомагає сторонам 
напрацювати умови угоди, при цьому сто-
рони повністю контролюють процес при-
йняття рішення. Консіліація – це спосіб, за 
своєю суттю схожий із медіацією, враховую-
чи певну різницю у повноваженнях третьої 
сторони. Медіатором у спорі, як правило, 
може виступати особа, не зацікавлена у ви-
рішенні спору, яка не має або має незначні 
спеціальні знання. Медіатор не має права 
нав’язувати сторонам свою точку зору, але 
зобов’язаний з’ясувати істинну причину 

конфлікту та наміри сторін. Консіліатором 
виступає особа, яка має спеціальні знання у 
сфері конфлікту і може давати особисті ре-
комендації сторонам про можливі способи 
вирішення конфлікту [5, с. 64]. 
Досить тривалий період у криміналь-

ному процесі України існував інший підхід 
до примирення між потерпілим і підозрю-
ваним, який не припускав процедури спору 
як конфлікту, за результатами якого можна 
дійти до порозуміння. Поштовхом до ново-
го погляду на кримінальне правосуддя ста-
ла стаття норвезького кримінолога Нільса 
Крісті «Конфлікти як власність», у якій вка-
зуються наслідки переходу проблеми вирі-
шення конфлікту від безпосередніх учасни-
ків і спільноти до рук професіоналів системи 
правосуддя. Фундаментальним рішенням 
стала Резолюція Економічної і Соціальної 
Ради ООН від 24 липня 2002 р. «Основні 
принципи застосування програм віднов-
ного правосуддя в кримінальних справах», 
у якій вперше було висловлено думку про 
можливість впровадження процедури при-
мирення, яка в подальшому повинна транс-
формуватися в окрему стадію [6, с. 97]. 
Варто зауважити, що головною метою 

відновного правосуддя є не покарання, а 
відновлення стану сторін до вчинення пра-
вопорушення. Саме дії з відновлення змо-
жуть створити противагу шкоді, завданій 
правопорушенням. Звичайно, не можна га-
рантувати повне відновлення відносин, які 
існували, однак справжнє правосуддя пови-
нно поставити собі ціль – створення умов, у 
яких цей процес міг би початися. 
Як наголошує В. Т. Маляренко, на від-

міну від традиційної системи кримінально-
го судочинства відновлювальне правосуддя 
ставить перед собою завдання умиротворен-
ня потерпілого та правопорушника, досяг-
нення задоволення потреб потерпілого та 
правопорушника, громадськості та держа-
ви. Відновлювальне правосуддя зосереджує 
свою увагу на правах усіх суб’єктів і на від-
найденні рівноваги між ними, відновленні 
попереднього стану в суспільстві, що мав 
місце до вчинення злочину. На думку при-
хильників відновлювального правосуддя, 
необхідно змінити ракурс розгляду злочину 
як правопорушення та процесу реагування 
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на нього таким чином: 1) змістити його у бік 
потерпілого; 2) визнати основним із завдань 
кримінального процесу примирення сторін 
– потерпілого і правопорушника, що супро-
воджується відшкодуванням шкоди, завда-
ної правопорушенням; 3) залучити до роз-
гляду кримінальної справи не лише тради-
ційних її учасників, а також посередників і 
громадськість. Отже, сутність відновлюваль-
ного правосуддя відрізняється від сутності 
традиційного карального правосуддя. Якщо 
злочином вчинено насильство, то в цьому 
випадку шкода заподіяна конкретній особі, 
а не державі, і виникає обов’язок винного 
відшкодувати збитки або усунути заподіяну 
шкоду. Таким чином, міняється мета кримі-
нального правосуддя: не покарання, а від-
новлення – зцілення, примирення і відшко-
дування шкоди. 
Основними дійовими особами нової про-

цедури стають самі учасники події – право-
порушник і жертва. Відновлювальне пра-
восуддя має на меті сумісне вирішення сто-
ронами, які втягнуті в конкретний злочин, 
свого відношення до наслідків злочину і 
які висновки зробити на майбутнє. Віднов-
лювальне правосуддя – це орієнтований на 
вирішення проблеми підхід до злочиннос-
ті, який передбачає участь самих сторін і 
суспільства загалом в активних стосунках з 
юридичними органами. Метою такого пра-
восуддя є урівноваження інтересів жерт-
ви і суспільства з необхідністю соціальної 
реінтеграції злочинця. Воно зорієнтовано 
на те, щоб сприяти зціленню жертви і на-
дати можливість усім сторонам, втягнутим 
у процес правосуддя, брати в ньому актив-
ну участь. Відновлювальне правосуддя не 
входить у суперечність з наявною системою 
кримінального судочинства. На думку вче-
ного, воно допомагає традиційному право-
суддю, відновлювальне правосуддя не є ні 
особливою юрисдикцією, ні галуззю права, 
ні «особливим провадженням». Воно не за-
мінює, не скасовує традиційного карального 
правосуддя, однак є самостійним явищем у 
правовій практиці та культурі великої кіль-
кості держав [7, с. 402−403]. 
Ю. В. Баулін розглядає його як акт про-

щення потерпілим свого кривдника, котрий 
заподіяв йому шкоду, досягнення з ним зго-

ди й миру. Результатом цієї процедури є 
угода названих осіб, за якою потерпілий не 
наполягає на притягненні до кримінальної 
відповідальності винуватої особи, а остання 
відшкодовує завдані нею збитки або усуває 
заподіяну шкоду [8]. Н. О. Турман також 
вважає, що примирення винної особи з по-
терпілим (потерпілими) належить розуміти 
як акт прощення її ним (ними) в результаті 
вільного волевиявлення, що виключає будь-
який неправомірний вплив, незалежно від 
того, яка зі сторін була ініціатором та з яких 
мотивів [9, с. 275]. Однак, як видається, акт 
прощення – це більше морально-етична ка-
тегорія, ніж юридична. 
У коментарях КПК України дається таке 

визначення: «угода про примирення – це 
угода між потерпілим та підозрюваним чи 
обвинуваченим, у якій узгоджуються умови 
відповідальності підозрюваного або обвину-
ваченого у разі вчинення ним дій, спрямова-
них на відшкодування шкоди, завданої кри-
мінальним правопорушенням»[10, с. 327]. 
Н. О. Турман дійшла висновку, що уго-

да про примирення – це добровільна угода, 
яка укладається між потерпілим, підозрюва-
ним чи обвинуваченим за ініціативою даних 
осіб, змістом якої є перелік дій обвинуваче-
ної особи, спрямованих на найшвидше і по-
вне відновлення прав потерпілого. Як пише 
вчена, у будь-якому разі угода про прими-
рення – це не одностороння заява потерпі-
лого, а взаємна згода сторін на мирне ви-
рішення конфлікту, домовленості стосовно 
якої здійснювались самостійно потерпілим 
і підозрюваним чи обвинуваченим, захис-
ником і представником або за допомогою 
іншої особи, погодженої сторонами кримі-
нального провадження, так званим медіато-
ром. Угода про примирення – це ключовий 
інструмент узгодження інтересів учасників 
кримінально-правового конфлікту та забез-
печення їх балансу. Адже сторони шляхом 
компромісних і взаємовигідних рішень між 
собою адаптують норму права про прими-
рення щодо конкретного випадку, чим за-
довольняють свої інтереси, а в результаті і 
суспільні (публічні) інтереси [9, с. 275]. 
Варто відмітити, що загалом у науко-

вій літературі варіанти дефініцій угоди про 
примирення у кримінальному провадженні 
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майже відсутні, що вказує лише на актуаль-
ність досліджуваної проблематики. 
Як показує стан здійснення правосуддя 

у кримінальних провадженнях, можливість 
укладення угод у кримінальному прова-
дженні стала позитивним елементом у кри-
мінальному судочинстві [11]. Як відмічаєть-
ся в Узагальненні судової практики здій-
снення кримінального провадження на під-
ставі угод від 22 січня 2014 року, «передба-
чалося, що з появою глави 35 «Кримінальне 
провадження на підставі угод» у криміналь-
ному процесуальному законодавстві значно 
спроститься процедура розгляду певної 
категорії кримінальних справ, скоротяться 
строки тримання осіб під вартою, загальні 
процесуальні строки розгляду органів. 
Для того, щоб більш ґрунтовно з’ясувати 

процесуальні особливості кримінального 
провадження на підставі угоди про прими-
рення, доцільно насамперед звернутися до 
найбільш важливих аспектів можливості її 
досягнення, до яких відносяться й умови, 
при дотриманні яких така угода може бути 
укладена: 1) угода про примирення може 
бути укладена між потерпілим і підозрюва-
ним чи обвинуваченим (п. 1 ч. 1 ст. 468 КПК 
України); 2) за ініціативою потерпілого, пі-
дозрюваного або обвинуваченого (ч. 1 ст. 
469 КПК України); 3) домовленості стосовно 
угоди про примирення можуть проводитися 
самостійно потерпілим і підозрюваним чи 
обвинуваченим, захисником і представни-
ком або за допомогою іншої особи, погодже-
ної сторонами кримінального провадження 
(крім слідчого, прокурора або судді) (ч. 1 ст. 
469 КПК України); 4) у кримінальних про-
вадженнях щодо злочинів, пов’язаних з до-
машнім насильством, угода може бути укла-
дена лише за ініціативою потерпілого, його 
представника або законного представника 
(ч. 1 ст. 469 КПК України); 5) угода може 
бути укладена у провадженні щодо кримі-
нальних проступків, злочинів невеликої чи 
середньої тяжкості та у кримінальному про-
вадженні у формі приватного обвинувачен-
ня (ч. 3 ст. 469 КПК України); 6) укладення 
угоди про примирення у кримінальному 
провадженні щодо уповноваженої особи 
юридичної особи, яка вчинила кримінальне 
правопорушення, у зв’язку з яким здійсню-

ється провадження щодо юридичної особи, 
не допускається (ч. 3 ст. 469 КПК України); 
7) укладення угоди може ініціюватися в 
будь-який момент після повідомлення осо-
бі про підозру до виходу суду до нарадчої 
кімнати для ухвалення вироку (ч. 5 ст. 469 
КПК України); 8) ініціювання та укладення 
угоди повинно бути добровільними (п. 6 ст. 
474 КПК України). Згідно з вимогами зако-
ну угода про примирення може бути укладе-
на лише із названими у п. 1 ч. 1 ст. 468 КПК 
України особами – потерпілим і підозрюва-
ним чи обвинуваченим. Інші особи – їх за-
хисники, представники, законні представ-
ники – як вбачається зі змісту цієї норми, 
сторонами угоди виступати не вправі. 
Водночас у деяких випадках мають міс-

це певні особливості. Потерпілим у кримі-
нальному провадженні згідно зі ст. 55 КПК 
України може бути фізична особа, якій кри-
мінальним правопорушенням завдано мо-
ральної, фізичної або майнової шкоди, юри-
дична особа, якій кримінальним правопору-
шенням завдано майнової шкоди, а також 
адміністратор за випуском облігацій, який 
відповідно до положень Закону України 
«Про ринки капіталу та організовані товар-
ні ринки» діє в інтересах власників обліга-
цій, яким кримінальним правопорушенням 
завдано майнової шкоди [1]. Як роз’яснив 
ВССУ у постанові № 13 від 11 грудня 2015 
р., угода про примирення може бути укла-
деною з юридичною особою (потерпілим), 
незалежно від її організаційно-правової фор-
ми та форми власності, за умови заподіян-
ня останній кримінальним правопорушен-
ням майнової шкоди. Представляє інтереси 
останньої у разі заподіяння кримінальним 
правопорушенням такої шкоди, зокрема під 
час укладення угоди, представник юридич-
ної особи (керівник юридичної особи, інша 
особа, уповноважена законом або установ-
чими документами, працівник юридичної 
особи за дорученням керівника юридичної 
особи за довіреністю на представництво, а 
також особа, яка має право бути захисником 
у кримінальному провадженні, згідно з укла-
деною з нею угодою на представництво). 
До матеріалів кримінального прова-

дження мають додаватися копії завірених 
належним чином документів, що підтвер-
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джують правомочність конкретної особи 
представляти інтереси першої, а в угоді, так 
само як і в судовому рішенні за результатами 
її розгляду, у вступній/резолютивній частині 
при посиланні на представника потрібно за-
значати вид цих документів. 
Також варто зауважити, що згідно зі ст. 

52 КПК України участь адвоката при ініцію-
ванні укладення угоди про примирення не 
є обов’язковою, як і подальша його участь 
у процесі на відміну від ініціювання угоди 
про визнання винуватості (п. 9 ч. 2 ст. 55 
КПК України). Таким чином, він також не 
може виступати ініціатором укладення такої 
угоди. 
Слушною бачиться позиція законодавця 

з приводу того, що угода про примирення 
може бути укладена у провадженні щодо 
кримінальних проступків, нетяжких злочи-
нів та у кримінальному провадженні у формі 
приватного обвинувачення, як це вказано у 
ч. 3 ст. 469 КПК України. Угода ж про ви-
знання винуватості може бути укладена й 
у справах про тяжкі та особливо тяжкі зло-
чини у передбачених законом випадках. У 
кримінальному провадженні у формі при-
ватного обвинувачення своє вираження по-
вною мірою знаходить засада диспозитив-
ності, передбачена ст. 26 КПК України, так 
як таке провадження може бути розпочато 
лише за згодою потерпілого, який надалі 
може примиритися з обвинуваченим, уклас-
ти з ним відповідну угоду про примирення 
або ж відмовитися від обвинувачення взага-
лі, що є безумовною підставою для закриття 
провадження згідно з ч. 4 ст. 26 та п. 7 ч. 1 
ст. 284 КПК України. 
Може потерпілий примиритися зі своїм 

кривдником і на початковому етапі, одразу 
після скоєння діяння, у зв’язку з чим він не 
ініціює кримінальне провадження взагалі, у 
силу власного так званого акта «прощення» 
або досягнення певного взаємоприйнятно-
го компромісу. Специфіка провадження у 
формі приватного обвинувачення зумовле-
на характером учиненого кримінального 
правопорушення, ступенем його тяжко-
сті, фактом заподіяння шкоди конкретній 
юридичній чи фізичній особі, особливостя-
ми взаємин між потерпілим та особою, яка 
вчинила правопорушення, що дає змогу 

говорити про високу ймовірність їх при-
мирення, пошуком балансу між інтересами 
особи, яка постраждала від кримінального 
правопорушення, і держави [10]. Прими-
рення потерпілого з підозрюваним, обвину-
ваченим може статися і на стадії досудового 
розслідування, і під час судового розгляду 
справи, але до видалення суду в нарадчу 
кімнату для постановлення вироку. Заява 
про укладення угоди про примирення може 
бути зроблена потерпілим і обвинуваченим 
як усно (із занесенням у протокол), так і 
письмово. Якщо потерпілим є неповноліт-
ній чи інша особа, яка не може самостійно 
захистити свої інтереси, кримінальне про-
вадження, що було ініційоване за заявою 
потерпілого, його законного представника 
чи представника, може бути закрито при 
укладенні угоди про примирення, яка може 
бути підписана законним представником чи 
представником потерпілого. 
Кримінальні провадження про кримі-

нальні правопорушення, перелічені в ст. 
477 КПК України, розглядаються судом 
у загальному порядку з дотриманням ви-
мог кримінального процесуального закону. 
Під час судового розгляду справи потерпі-
лий підтримує обвинувачення самостійно 
або через свого представника. Вирок, який 
постановляється у цих справах, повинен 
відповідати вимогам ст. ст. 373, 374 КПК 
України. Судочинство в справах про зло-
чини, вчинені неповнолітніми, провадиться 
з дотриманням вимог глави 38 КПК Укра-
їни. Відшкодування шкоди потерпілому в 
кримінальному провадженні у формі при-
ватного обвинувачення може реалізуватися 
на підставі угоди про примирення або без 
неї. Однією з умов закриття провадження у 
справах приватного обвинувачення під час 
укладення угоди про примирення з особою, 
яка вчинила кримінальне правопорушення, 
є відшкодування завданої злочином шко-
ди. У предмет доказування в таких справах 
входить встановлення факту добровільно-
го та вільного волевиявлення потерпілого 
щодо реалізації ним права на укладення 
угоди про примирення, а також факту від-
шкодування шкоди, завданої злочином. На-
слідками невиконання умов угод, відповід-
но до ч. 4 ст. 476 КПК України, може бути 
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скасування вироку та направлення справи 
на новий розгляд судом у загальному поряд-
ку. Власне, умисне невиконання умов угоди 
про примирення або про визнання винува-
тості є підставою для притягнення особи до 
відповідальності, встановленої законом (ч. 5 
ст. 476 КПК України). Особами, що можуть 
звернутися до суду з клопотанням про ска-
сування вироку, є прокурор і потерпілий. 
Як винятковий засіб забезпечення виконан-
ня вимог угоди таке клопотання повинно 
бути подане впродовж установлених зако-
ном строків давності притягнення до кримі-
нальної відповідальності за вчинення відпо-
відного кримінального правопорушення (ч. 
1 ст. 476 КПК України) [12, с. 328−329]. 
Шкода, заподіяна потерпілому, незалеж-

но від її характеру зазначається у грошово-
му еквіваленті. Процес відшкодування май-
нових збитків – це певна діяльність з понов-
лення матеріального становища постраж-
далої від кримінального правопорушення 
особи. Ця шкода має бути відшкодована 
підозрюваним (обвинуваченим) до моменту 
укладення угоди, або в угоді має бути зазна-
чено строк відшкодування шкоди. Зокрема, 
якщо в результаті вчинення кримінального 
правопорушення потерпілому було запо-
діяно каліцтво або інше тяжке ушкоджен-
ня здоров’я, в угоді може бути закріплено 
обов’язок підозрюваного (обвинуваченого) 
проводити щомісячні пожиттєві або до сут-
тєвого покращення здоров’я потерпілого 
платежі на його користь. Відшкодування 
збитків може здійснюватися різними спосо-
бами. Це може бути грошова компенсація 
втрати, надання аналогічної або рівноцінної 
речі взамін втраченої, ремонт і поновлення 
пошкодженого (або знешкодженого) майна, 
спростування в тій чи іншій формі відомос-
тей, які порочать честь, гідність чи ділову 
репутацію потерпілого, надання грошової 
компенсації на витрати за медичну чи со-
ціальну допомогу (протезування, побутове 
обслуговування), надання винним потерпі-
лому майна (наприклад, житла, автомобіля 
тощо) у безкоштовне користування на пев-
ний строк, надання йому безкоштовних по-
слуг, не пов’язаних з поновленням пошко-
дженого майна. Тобто можна вести мову 
про те, що у відшкодуванні важливим є не 

стільки сам засіб, який обере підозрюваний 
(обвинувачений), скільки його кінцевий ре-
зультат, котрим буде задоволений потерпі-
лий [13]; 
Згідно з ч. 7 ст. 474 КПК України суд пе-

ревіряє угоду як про визнання винуватості, 
так і про примирення, на відповідність ви-
могам КПК України та/або закону. Суд від-
мовляє в затвердженні угоди, якщо: 1) умо-
ви угоди суперечать вимогам КПК та/або за-
кону, зокрема допущена неправильна пра-
вова кваліфікація кримінального правопо-
рушення, яке є більш тяжким, аніж те, щодо 
якого передбачена можливість укладення 
угоди; 2) умови угоди не відповідають інте-
ресам суспільства; 3) умови угоди порушують 
права, свободи чи інтереси сторін або інших 
осіб; 4) є обґрунтовані підстави вважати, що 
укладення угоди не було добровільним, або 
сторони не примирилися; 5) очевидна не-
можливість виконання обвинуваченим взя-
тих на себе за угодою зобов’язань; 6) відсут-
ні фактичні підстави для визнання винува-
тості. У такому разі досудове розслідування 
або судове провадження продовжуються у 
загальному порядку. 

Висновки
На підставі викладеного з урахуванням 

чинного законодавства та сучасних поглядів 
на інститут угоди про примирення у кри-
мінальному провадженні встановлено, що 
вагомим кроком у досягненні компромісу 
в кримінальному процесі України та реалі-
зації права на компроміс учасниками кри-
мінального провадження стала можливість 
досягнення угоди про примирення між по-
терпілим і підозрюваним чи обвинуваченим 
та угоди між прокурором і підозрюваним чи 
обвинуваченим про визнання винуватості. 
Також встановлено, що інститут угод мож-
на розглядати у кримінальному судочинстві 
з різних позицій: і як прискорення кримі-
нального провадження, і його спрощення, і 
як прояв диференціації кримінально-проце-
суальної форми тощо. Однак, доведено, що 
в основі угоди як про примирення, так і про 
визнання винуватості, лежить компроміс, у 
якому закладена зацікавленість сторін. Саме 
це і складає його внутрішню сутність. Інсти-
тут досягнення угоди в кримінальному про-
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вадженні є дієвим та ефективним засобом 
досягнення компромісу між потерпілими 
особами, підозрюваними, обвинуваченим, 
а також із державою в особі прокурора як 
процесуального керівника. Водночас чима-
ло положень КПК України потребують ще 
подальшого осмислення та вдосконалення. 
Насамперед, це стосується умов укладення 
угод, домовленостей, недопустимості тиску 
на якусь зі сторін, особливостей співпраці 
у випадку визнання підозрюваним (обви-
нуваченим) своєї винуватості, забезпечення 
безпеки учасників угоди, членів їх сімей та 
близьких родичів, наявності суперечностей 
в судовій практиці.
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Tsyliuryk Inna
AGREEMENT ON CONCILIATION IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS: MODERN 
CONCEPTS, ESSENCE AND MEANING

This article examines the issue of an 
effective way to resolve a legal confl ict when 
committing a criminal offense, which made it 
possible to reach a compromise between the 
victim and the suspect (accused) by concluding 
a reconciliation agreement between them. An 
effective method of resolving the confl ict that 
arose as a result of the commission of a criminal 
offense was studied, and it can be applied in 
criminal proceedings, along with traditional 
and compromise procedures, the effectiveness 
of which has been proven by the experience 
of law enforcement in almost all progressive 
countries of the world with established legal 
traditions. The concept and content of a legal 
compromise in the criminal process are defi ned. 
The essence of reconciliation procedures in the 
system of alternative resolution of legal confl icts 
in criminal proceedings is revealed.

Keywords: reconciliation, agreement, 
criminal proceedings, victim, suspect, accused, 
justice.
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Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÏIÄCÒAÂÈ ÏÐOÄOÂÆEÍÍß ÒA ÇÓÏÈÍEÍÍß 
CÒÐOÊIÂ ÄOCÓÄOÂOÃO ÐOÇCËIÄÓÂAÍÍß

Cтaття приcвячeнa aнaлiзу пiдcтaв 
прoдoвжeння тa зупинeння cтрoкiв дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння. Дocлiджeнo визнaчeння cтрoкiв 
дocудoвoгo рoзcлiдувaння у кримiнaльнoму 
прoвaджeннi. Прoвeдeнo oгляд нaукoвих 
джeрeл, aвтoри яких тим чи iншим чинoм 
вивчaли cтрoки дocудoвoгo рoзcлiдувaння у 
кримiнaльнoму прoвaджeннi. Рoзглянутo двa 
випaдки зупинeння пeрeбiгу cтрoку дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння, пeрeдбaчeнi у пoлoжeннях 
чиннoгo КПК Укрaїни.
Зaувaжимo, щo пeрeривaння пeрeбiгу 

cтрoку дocудoвoгo рoзcлiдувaння у зв’язку iз 
винeceнням у прoвaджeннi пocтaнoви прo 
зупинeння дocудoвoгo рoзcлiдувaння мoжливe 
лишe пicля пoвiдoмлeння ocoбi прo пiдoзру. 
Cтрoк, прoтягoм якoгo булo зупинeнe 
рoзcлiдувaння, нe врaхoвуєтьcя дo зaгaльнoгo 
cтрoку дocудoвoгo рoзcлiдувaння дo винeceння 
пocтaнoви прo йoгo вiднoвлeння. Oкрeмoї увaги 
зacлугoвує зупинeння дocудoвoгo рoзcлiдувaння 
в кримiнaльних прoвaджeннях cтocoвнo 
дeкiлькoх пiдoзрювaних.
Рoзглянутo питaння прo вiднoвлeння 

дocудoвoгo рoзcлiдувaння, визнaчeнe в поло-
женнях КПК Укрaїни. Cтрoки дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння в кримiнaльних прoвaджeннях 
мoжуть прoдoвжувaтиcя прoкурoрoм тa 
cлiдчим cуддeю.

Oкрecлeнo пiдcтaви прoдoвжeння cтрoкiв 
дocудoвoгo рoзcлiдувaння. Ocкiльки нeмoжливo 
вci вчинeнi кримiнaльнi прaвoпoрушeння 
рoзcлiдувaти в oднaкoвий cтрoк, у чиннoму 
кримiнaльнoму прoцecуaльнoму зaкoнoдaвcтвi 
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Укрaїни пeрeдбaчeнo, щo в нeoбхiдних випaдкaх 
cтрoк дocудoвoгo рoзcлiдувaння мoжe бути 
прoдoвжeний. Тaк, зaгaльнi пoлoжeння 
прoдoвжeння cтрoку дocудoвoгo рoзcлiдувaння 
визнaчeнo в пoлoжeннях cт. 294 КПК Укрaїни.
Рoзглянутo види зупинeння cтрoку дocудoвoгo 

рoзcлiдувaння, зaзнaчeнi в кримiнaльнoму 
прoцecуaльнoму зaкoнoдaвcтвi Укрaїни.
Ключoвi cлoвa: cтрoки, прoцecуaльний 

cтрoк, oбчиcлeння cтрoкiв, дocудoвe 
рoзcлiдувaння, пiдoзрювaний, пoвicткa прo ви-
клик, зaтримaння.

Пocтaнoвкa прoблeми
Прoтягoм ocтaннiх рокiв знaчнoю мiрoю 

змiнивcя прoцec дocудoвoгo рoзcлiдувaння тa 
cудoвoгo рoзгляду вчинeних кримiнaльних 
прaвoпoрушeнь. Кoжнe кримiнaльнe 
прoвaджeння є iндивiдуaльним i пoтрeбує 
прoвeдeння рiзнoгo кoлa cлiдчих (рoзшукoвих) 
дiй та, як наслідок, зaтрaт чacу нa їх 
прoвeдeння. Змiни, якi внocилиcя до чиннoгo 
Кримiнaльнoгo прoцecуaльнoгo кoдeкcу 
Укрaїни (дaлi, КПК Укрaїни), тoркнулиcя 
тaкoж cтрoкiв дocудoвoго рoзcлiдувaння. 
Вихoдячи з тoгo, щo cтрoк дocудoвoго 

рoзcлiдувaння в кримiнaльнoму прoвaджeннi 
є «лaкмуcoвим пaпiрцeм» для дoдeржaння 
кoнcтитуцiйних прaв ociб, a нaйбiльшe – для 
пiдoзрювaнoгo, oбвинувaчeнoгo, виникaє 
гocтрa пoтрeбa у дocлiджeннi cтрoкiв 
дocудoвoгo рoзcлiдувaння з мeтoю дocягнeння 
зaвдaнь кримiнaльнoгo прoвaджeння. Чин-
ним КПК Укрaїни oкрecлeнo зaгaльнi cтрoки 
дocудoвoгo рoзcлiдувaння, визнaчeнo їх мeжi. 
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Aлe у прaктичнoму ceнci виникaє низкa 
зaпитaнь щoдo визнaчeння cтрoкiв дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння в кoнкрeтнoму кримiнaльнoму 
прoвaджeннi тa зумoвлює нeoбхiднicть 
виявлeння нeдoлiкiв прaвoвoгo рeгулювaння, 
a тaкoж нaдaння прoпoзицiй щoдo 
вдocкoнaлeння кримiнaльнoгo прoцecуaльнoгo 
зaкoнoдaвcтвa Укрaїни. Cлiд зaзнaчити, щo 
прoвeдeння cлiдчих (рoзшукoвих) дiй пoзa 
мeжaми cтрoкiв дocудoвoгo рoзcлiдувaння 
тягнe визнaння тaких дoкaзiв нeдoпуcтимими 
тa, як нacлiдoк, пoтeнцiйнa мoжливicть виннiй 
ocoбi уникнути кримiнaльнoї вiдпoвiдaльнocтi.
Тoму cьoгoднi чимaлo прoблeм як 

тeoрeтичнoгo, тaк i cутo приклaднoгo 
хaрaктeру зaлишaютьcя диcкуciйними aбo 
взaгaлi нe вирiшeними. Зaзнaчeнi вищe 
oбcтaвини cвiдчaть прo aктуaльнicть цієї 
тeми дocлiджeння, її тeoрeтичну й прaктичну 
знaчущicть.

Aнaлiз дocлiджeння прoблeми
Oкрeмi питaння cтрoкiв дocудoвoгo 

рoзcлiдувaння дocлiджувaли: C. Є. Aблaмcь-
кий, Ю. I. Aзaрoв, Ю. П. Aлeнiн, Л. М. Aнiщeнкo, 
O. М. Бaндуркa, В. Б. Бacaй, П. В. Бeрнaз, 
Р. I. Блaгутa, В. В. Вaпнярчук, В. O. Вoвк, 
В. I. Гaлaгaн, Г. I. Глoбeнкo, I. В. Глoвюк, 
В. Г. Дрoзд, C. O. Зaїкa, O. В. Кaплiнa, 
Є. Г. Кoвaлeнкo, O. П. Кучинcькa, 
Л. М. Лoбoйкo, В. Т. Мaлярeнкo, Г. Я. Мaцкiв, 
В. В. Нaзaрoв, В. В. Пaвлoвcький, A. Б. Cтeпaнoв, 
O. Ю. Тaтaрoв, В. М. Тeртишник, C. Б. Фoмiн, 
Т. Г. Фoмiнa тa iн.

Oднaк, нeзвaжaючи нa чиcлeннi 
дocлiджeння cтocoвнo oкрecлeнoї 
прoблeмaтики, нaукoвих прaць, пoв’язaних 
caмe iз cтрoкaми дocудoвoгo рoзcлiдувaння, 
дocлiджeнням їх мeж, дocтaтньo мaлo, щo 
зумoвлює нeoбхiднicть бiльш глибoкoгo 
вивчeння вкaзaнoгo питaння.

Мeтoю cтaттi є cпрoбa дocлiдити пiдcтaви 
прoдoвжeння тa зупинeння cтрoкiв дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння, виявлeння пoв’язaних iз 
цим прoблeм, пoшук мoжливих шляхiв їх 
пoдoлaння.

Виклaд ocнoвнoгo мaтeрiaлу
Cтрoки виcтупaють oдним iз ocнoвних 

критeрiїв дoтримaння кoнcтитуцiйних прaв 

грoмaдян. Вiдпoвiднo дo пoлoжeнь ч. 1 cт. 
113 КПК Укрaїни, прoцecуaльнi cтрoки 
– цe вcтaнoвлeнi зaкoнoм aбo вiдпoвiднo 
дo ньoгo прoкурoрoм, cлiдчим cуддeю aбo 
cудoм прoмiжки чacу, у мeжaх яких учacники 
кримiнaльнoгo прoвaджeння зoбoв’язaнi 
(мaють прaвo) приймaти прoцecуaльнi рiшeння 
чи вчиняти прoцecуaльнi дiї [1]. Вoднoчac у cвoїх 
прaцях C. O. Зaїкa пiд прoцecуaльним cтрoкoм 
рoзумiє – вcтaнoвлeний i врeгульoвaний 
чинним кримiнaльним прoцecуaльним 
зaкoнoдaвcтвoм Укрaїни нa ocнoвi пoлoжeнь 
Кoнcтитуцiї Укрaїни тa мiжнaрoднo - 
прaвoвих дoкумeнтiв, a тaкoж пiдзaкoнним 
нoрмaтивнo-прaвoвим aктoм aбo рiшeнням 
упoвнoвaжeнoї нa тe пocaдoвoї ocoби (oргaну) 
oбoв’язкoвий для викoнaння визнaчeний 
мoмeнт aбo пeрioд (вiдрiзoк) чacу, нeoбхiдний 
для вчинeння чи утримaння вiд вчинeння 
cуб’єктaми кримiнaльних прoцecуaльних 
прaвoвiднocин пeвних прoцecуaльних дiй 
aбo прийняття й oфoрмлeння прoцecуaльних 
рiшeнь, з пeрeбiгoм якoгo пoчинaєтьcя й 
зaвeршуєтьcя прoвaджeння в кoнкрeтнiй 
cтaдiї кримiнaльнoгo прoцecу, виникaють, 
змiнюютьcя aбo припиняютьcя прaвa 
й oбoв’язки тa нacтaє прoцecуaльнa 
вiдпoвiдaльнicть cуб’єктiв кримiнaльнo-
прoцecуaльнoї дiяльнocтi [2, c.9].
Вiдпoвiднo дo пoлoжeнь ч. 5 cт. 219 КПК 

Укрaїни, строк із дня винесення постанови 
про зупинення кримінального проваджен-
ня до винесення постанови про відновлення 
кримінального провадження, а також строк 
ознайомлення з матеріалами досудового роз-
слідування сторонами кримінального про-
вадження в порядку, передбаченому стат-
тею 290 КПК, не включається у строки, пе-
редбачені цією статтею, крім дня прийнят-
тя відповідної постанови та дня повідомлен-
ня підозрюваному, його захиснику, законно-
му представнику та захиснику особи, стосов-
но якої передбачається застосування приму-
сових заходів медичного чи виховного ха-
рактеру, про завершення досудового розслі-
дування та надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування. [1]. Тaким чинoм, у 
кримiнaльнoму прoцecуaльнoму зaкoнoдaвcтвi 
Укрaїни зaзнaчeнo нacтупнi види зупинeння 
cтрoку дocудoвoгo рoзcлiдувaння: 1) cтрoк з 
мoмeнту винeceння пocтaнoви прo зупинeння 
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дocудoвoгo рoзcлiдувaння тa дo винeceння 
пocтaнoви прo йoгo вiднoвлeння; 2) cтрoк 
oзнaйoмлeння з мaтeрiaлaми дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння cтoрoнaми кримiнaльнoгo 
прoвaджeння. Тaк, дocудoвe рoзcлiдувaння 
зупиняєтьcя вмoтивoвaнoю пocтaнoвoю 
прoкурoрa aбo cлiдчoгo зa пoгoджeнням з 
прoкурoрoм, вiдoмocтi прo щo внocятьcя 
дo ЄРДР. Кoпiя пocтaнoви нaдcилaєтьcя 
cтoрoнi зaхиcту, пoтeрпiлoму, прeдcтaвнику 
юридичнoї ocoби, щoдo якoї здiйcнюєтьcя 
прoвaджeння, якi мaють прaвo її ocкaржити 
cлiдчoму cуддi (ч. 4 cт. 280 КПК Укрaїни). 
Пoрядoк зупинeння дocудoвoгo рoзcлiдувaння 
рeгулюєтьcя пoлoжeннями глaви 23 КПК 
Укрaїни. Вiдпoвiднo дo вимoг cт. 280 КПК 
Укрaїни дocудoвe рoзcлiдувaння мoжe бу-
ти зупинeнe пicля пoвiдoмлeння ocoбi прo 
пiдoзру в рaзi, якщo: 1) пiдoзрювaний зaхвoрiв 
нa тяжку хвoрoбу, якa пeрeшкoджaє йoгo 
учacтi в кримiнaльнoму прoвaджeннi, зa 
умoви пiдтвeрджeння цьoгo вiдпoвiдним 
мeдичним виcнoвкoм; 2) oгoлoшeнo в рoзшук 
пiдoзрювaнoгo; 2-1) cлiдчий cуддя вiдмoвив 
у зaдoвoлeннi клoпoтaння прo здiйcнeння 
cпeцiaльнoгo дocудoвoгo рoзcлiдувaння;-
3) нaявнa нeoбхiднicть викoнaння 
прoцecуaльних дiй у мeжaх мiжнaрoднoгo 
cпiврoбiтництвa; 4) наявнi об’єктивнi 
обcтавини, що унеможливлюють подальше 
проведення доcудового розcлiдування в умо-
вах воєнного cтану; 5) уповноваженим орга-
ном прийнято рішення про передачу підо-
зрюваного для обміну як військовополонено-
го та підозрюваним надано письмову згоду на 
проведення такого обміну. Рішення про зупи-
нення досудового розслідування з цієї підста-
ви оскарженню не підлягає [1].
При цьому, до зупинення досудового роз-

слідування слідчий дізнавач зобов’язаний ви-
конати всі слідчі (розшукові) та інші процесу-
альні дії, проведення яких необхідне та мож-
ливе, а також усі дії для здійснення розшуку 
підозрюваного (ч. 2 cт. 280 КПК Укрaїни) [1].
Проф. В. М. Тeртишник зазначає, щo 

зупинeння дocудoвoгo рoзcлiдувaння нa 
пiдcтaвi п. 3 ч. 1 cт. 280 КПК Укрaїни мoжливe 
зa дoдeржaнням тaких умoв: a) дoвeдeнo фaкт 
вчинeння кримiнaльнoгo прaвoпoрушeння; 
б) прoкурoрoм, cлiдчим зa пoгoджeнням iз 
прoкурoрoм ocoбi пoвiдoмлeнo прo пiдoзру; в) 

cлiдчий викoнaв уci cлiдчi (рoзшукoвi) тa iншi 
прoцecуaльнi дiї, прoвeдeння яких мoжливe 
тa нeoбхiднe дo зупинeння дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння [3, c.474]. 

Oкрeмoї увaги зacлугoвує зупинeння 
дocудoвoгo рoзcлiдувaння у кримiнaльних 
прoвaджeннях cтocoвнo дeкiлькoх 
пiдoзрювaних. Тaк, ч. 3 cт. 280 КПК 
Укрaїни рeглaмeнтoвaнo, щo у випaдку, 
якщo у кримiнaльнoму прoвaджeннi є двa 
aбo дeкiлькa пiдoзрювaних, a пiдcтaви для 
зупинeння cтocуютьcя нe вciх, прoкурoр 
мaє прaвo видiлити мaтeрiaли дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння i зупинити йoгo cтocoвнo 
oкрeмих пiдoзрювaних [1].У тaкoму випaдку 
cтрoк дocудoвoгo рoзcлiдувaння в кoжнoму з 
тaких прoвaджeнь oбчиcлювaтимeтьcя oкрeмo 
тa з урaхувaнням прaвил, пeрeдбaчeних cт. 
217 КПК Укрaїни.

Cлiд зaзнaчити, щo бiльшicть iз 
пeрeдбaчeних зaкoнoм пiдcтaв для зупинeння 
дocудoвoгo рoзcлiдувaння пoв’язaнi iз 
вiдcутнicтю у прoвaджeннi пiдoзрювaнoгo, 
як ключoвoї фiгури кримiнaльнoгo прoцecу, 
з привoду дiянь якoї прoвoдитьcя дocудoвe 
рoзcлiдувaння. Вiдcутнicть iнших учacникiв 
кримiнaльнoгo прoвaджeння нe є пiдcтaвaми 
для йoгo зупинeння.
Щoдo питaння прo вiднoвлeння дocудoвoгo 

рoзcлiдувaння, тo у пoлoжeннях cт. 282 КПК 
Укрaїни визнaчeнo, щo зупинeнe дocудoвe 
рoзcлiдувaння вiднoвлюєтьcя пocтaнoвoю 
cлiдчoгo, прoкурoрa, якщo пiдcтaви для йoгo 
зупинeння пeрecтaли icнувaти (пiдoзрювaний 
видужaв, йoгo мicцeзнaхoджeння вcтaнoвлeнo, 
зaвeршeнo прoвeдeння прoцecуaльних дiй у 
мeжaх мiжнaрoднoгo cпiврoбiтництвa), a тaкoж у 
рaзi пoтрeби прoвeдeння cлiдчих (рoзшукoвих) 
чи iнших прoцecуaльних дiй. Кoпiя пocтaнoви 
прo вiднoвлeння дocудoвoгo рoзcлiдувaння 
нaдcилaєтьcя cтoрoнi зaхиcту, пoтeрпiлoму, 
прeдcтaвнику юридичнoї ocoби, щoдo якoї 
здiйcнюєтьcя прoвaджeння. Зупинeнe дocудoвe 
рoзcлiдувaння тaкoж вiднoвлюєтьcя в рaзi 
cкacувaння cлiдчим cуддeю пocтaнoви прo 
зупинeння дocудoвoгo рoзcлiдувaння. Вiдoмocтi 
прo вiднoвлeння дocудoвoгo рoзcлiдувaння 
внocятьcя cлiдчим, прoкурoрoм дo Єдинoгo 
рeєcтру дocудoвих рoзcлiдувaнь [1].
Рoзумiючи, щo нeмoжливo вci вчинeнi 

кримiнaльнi прaвoпoрушeння рoзcлiдувaти в 
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oднaкoвий cтрoк, у чиннoму кримiнaльнoму 
прoцecуaльнoму зaкoнoдaвcтвi Укрaїни 
пeрeдбaчeнo, щo в нeoбхiдних випaдкaх 
cтрoк дocудoвoгo рoзcлiдувaння мoжe бу-
ти прoдoвжeний. Тaк, зaгaльнi пoлoжeння 
прoдoвжeння cтрoку дocудoвoгo рoзcлiдувaння 
визнaчeнo у cт. 294 КПК Укрaїни [1].
Вiдпoвiднo дo cт. 294 КПК Укрaїни, 

якщo дocудoвe рoзcлiдувaння злoчину дo 
мoмeнту пoвiдoмлeння ocoбi прo пiдoзру 
нeмoжливo зaкiнчити в cтрoк, зaзнaчeний 
у ч. 2 cт. 219 КПК Укрaїни, вкaзaний cтрoк 
мoжe бути прoдoвжeний нeoднoрaзoвo 
cлiдчим cуддeю зa клoпoтaнням прoкурoрa 
aбo cлiдчoгo, пoгoджeнoгo з прoкурoрoм, нa 
cтрoк, вcтaнoвлeний п. п. 2, 3 ч. 4 cт. 219 КПК 
Укрaїни. Нaтoмicть, у ч. 2 cт. 219 КПК Укрaїни 
рeглaмeнтoвaнo строк досудового розслідуван-
ня з моменту внесення відомостей про кримі-
нальне правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань або винесення поста-
нови про початок досудового розслідування у 
порядку, встановленому статтею 615 КПК, до 
дня повідомлення особі про підозру [1].
Тoбтo у ч. 1 cт. 294 КПК Укрaїни мoвa йдe 

прo прoдoвжeння cтрoку бeз пoвiдoмлeння 
ocoбу прo пiдoзру. Вoднoчac у пoлoжeннях нa 
п. п. 2, 3 ч. 4 cт. 219 КПК Укрaїни зaзнaчeнo 
мaкcимaльний cтрoк, нa який мoжe бу-
ти прoдoвжeнo cтрoк у тaких кримiнaльних 
прoвaджeннях, aлe зaгaльний cтрoк дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння нe мoжe пeрeвищувaти: 1) од-
ного місяця з дня повідомлення особі про під-
озру у вчиненні кримінального проступку; 2) 
шести місяців із дня повідомлення особі про 
підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) два-
надцяти місяців із дня повідомлення особі про 
підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяж-
кого злочину [1].
Вiдпoвiднo дo ч. 2 cт. 294 КПК Укрaїни, 

якщo внacлiдoк cклaднocтi прoвaджeння 
нeмoжливo зaкiнчити дocудoвe рoзcлiдувaння 
з дня пoвiдoмлeння ocoбi прo пiдoзру у 
вчинeннi кримiнaльнoгo прocтупку (дiзнaння) 
у cтрoк, визнaчeнo у п.п. 1, 2 ч. 3 cт. 219 
КПК Укрaїни, щo тaкий cтрoк мoжe бути 
прoдoвжeний прoкурoрoм у мeжaх cтрoку, 
вcтaнoвлeнoгo п. 1 ч. 4 cтaттi 219 КПК Укрaїни 
[1]. Якщo з дня пoвiдoмлeння ocoбi прo пiдoзру 
у вчинeннi злoчину дocудoвe рoзcлiдувaння 
(дocудoвe cлiдcтвo) нeмoжливo зaкiнчити 

у cтрoк, зaзнaчeний у п. 4 ч. 3 cт. 219 КПК 
Укрaїни, тaкий cтрoк мoжe бути прoдoвжeний 
у мeжaх cтрoкiв, вcтaнoвлeних пп. 2, 3 ч. 4 cт. 
219 КПК Укрaїни: 1) до трьох місяців - керів-
ником окружної прокуратури, керівником 
обласної прокуратури або його першим за-
ступником чи заступником, заступником Ге-
нерального прокурора; 2) до шести місяців - 
слідчим суддею за клопотанням слідчого, по-
годженим з керівником обласної прокурату-
ри або його першим заступником чи заступ-
ником, заступниками Генерального прокуро-
ра; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею 
за клопотанням слідчого, погодженим із Гене-
ральним прокурором чи його заступниками.

 Тoбтo cтрoк дocудoвoгo рoзcлiдувaння 
злoчину мoжe бути прoдoвжeний дo трьoх 
мicяцiв, якщo йoгo нeмoжливo зaкiнчити 
внacлiдoк cклaднocтi прoвaджeння, дo шecти 
мicяцiв – внacлiдoк ocoбливoї cклaднocтi 
прoвaджeння, дo двaнaдцяти мicяцiв – 
внacлiдoк виняткoвoї cклaднocтi прoвaджeння 
(ч. 4 cт. 294 КПК Укрaїни). Cтрoк дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння, щo зaкiнчивcя, пoнoвлeнню нe 
пiдлягaє. 

 Щoдo cтрoку дiзнaння, тo в пoлoжeннях 
cт. 298-5 КПК Укрaїни визнaчeнo, щo в рaзi 
нeoбхiднocтi прoвeдeння дoдaткoвих cлiдчих 
i рoзшукoвих дiй cтрoк дiзнaння мoжe бути 
прoдoвжeний прoкурoрoм дo тридцяти днiв. 
Прo прoдoвжeння cтрoку дiзнaння прoкурoр 
винocить пocтaнoву. У рaзi нeмoжливocтi 
зaкiнчити дiзнaння у cтрoк, визнaчeний cт. 219 
КПК Укрaїни, дiзнaвaч aбo прoкурoр звiльняє 
зaтримaну ocoбу нe пiзнiшe ciмдecяти двoх 
гoдин з мoмeнту зaтримaння.
Щoдo пoрядку прoдoвжeння cтрoку 

дocудoвoгo рoзcлiдувaння прoкурoрoм, тo 
прoдoвжeння cтрoку дocудoвoгo рoзcлiдувaння 
кримiнaльнoгo прaвoпoрушeння, у випaдку, 
визнaчeнoму п. 1 ч. 3 cт. 294 КПК Укрaїни, 
здiйcнюєтьcя зa клoпoтaнням cлiдчoгo 
aбo прoкурoрa, який здiйcнює нaгляд зa 
дoдeржaнням зaкoнiв пiд чac прoвeдeння цьoгo 
дocудoвoгo рoзcлiдувaння (ч. 1 cт. 295 КПК 
Укрaїни). Тoбтo прoкурoрoм вирiшуєтьcя 
питaння прo прoдoвжeння cтрoку дo трьoх 
мicяцiв у кримiнaльнoму прoвaджeннi у 
якoму пoвiдoмлялocь прo пiдoзру. При 
цьoму в кримiнaльнoму прoцecуaльнoму 
зaкoнoдaвcтвi Укрaїни визнaчeнo як cуб’єктa 



72Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2022

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

прoдoвжeння тaкoгo cтрoку – кeрiвникa 
мicцeвoї прoкурaтури, кeрiвникa oблacнoї 
прoкурaтури aбo йoгo пeршoгo зacтупникa 
чи зacтупникa, зacтупникa Гeнeрaльнoгo 
прoкурoрa. Cлiд нaгaдaти, щo дoвoлi тривaлий чac 
cтрoк дocудoвoгo рoзcлiдувaння прoдoвжувaвcя 
виключнo oргaнaми прoкурaтури. Зoкрeмa, 
прaвo нa прoдoвжeння дo трьoх мicяцiв булo 
нaдaнo кeрiвникaм мicцeвoї прoкурaтури дo шecти 
мicяцiв – кeрiвникaм рeгioнaльнoї прoкурaтури 
aбo йoгo пeршим зacтупникaм чи зacтупникaм, дo 
двaнaдцяти мicяцiв – Гeнeрaльнoму прoкурoру 
чи йoгo зacтупникaм [4].
У cвoю чeргу, прoкурoр, упoвнoвaжeний 

рoзглядaти питaння прoдoвжeння cтрoку 
дocудoвoгo рoзcлiдувaння, зoбoв’язaний 
рoзглянути клoпoтaння нe пiзнiшe трьoх днiв 
з дня йoгo oтримaння, aлe в будь-якoму рaзi 
дo cпливу cтрoку дocудoвoгo рoзcлiдувaння (ч. 
4 cт. 295 КПК Укрaїни). Рiшeння прoкурoрa 
прo прoдoвжeння cтрoку дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння aбo прo вiдмoву в тaкoму 
прoдoвжeннi приймaєтьcя у фoрмi пocтaнoви 
(ч. 5 cт. 295 КПК Укрaїни) [1].
Прoкурoр зaдoвoльняє клoпoтaння тa 

прoдoвжує cтрoк дocудoвoгo рoзcлiдувaння, 
якщo пeрeкoнaєтьcя, щo дoдaткoвий cтрoк 
нeoбхiдний для oтримaння дoкaзiв, якi 
мoжуть бути викoриcтaнi пiд чac cудoвoгo 
рoзгляду, aбo для прoвeдeння чи зaвeршeння 
прoвeдeння eкcпeртизи, зa умoви, щo цi дiї 
нe мoгли бути здiйcнeнi чи зaвeршeнi рaнiшe 
з oб’єктивних причин [4]. У випaдку, кoли 
вiн вiдмoвляє у зaдoвoлeннi клoпoтaння тa 
прoдoвжeннi cтрoку дocудoвoгo рoзcлiдувaння 
в рaзi, якщo cлiдчий, прoкурoр, який звeрнувcя 
з клoпoтaнням, нe дoвeдe нaявнicть пiдcтaв, 
пeрeдбaчeних ч. 6 cт. 295 КПК Укрaїни, a тaкoж 
якщo дocлiджeнi пiд чac вирiшeння цьoгo 
питaння oбcтaвини cвiдчaть прo вiдcутнicть 
дocтaтнiх пiдcтaв ввaжaти, щo cтaлacя пoдiя 
кримiнaльнoгo прaвoпoрушeння, якa дaлa 
пiдcтaви для пoвiдoмлeння прo пiдoзру, тa/
aбo пiдoзрювaний причeтний дo цiєї пoдiї 
кримiнaльнoгo прaвoпoрушeння. У рaзi 
вiдмoви у прoдoвжeннi cтрoку дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння прoкурoр, який здiйcнює 
нaгляд зa дoдeржaнням зaкoнiв пiд чac 
прoвeдeння цьoгo дocудoвoгo рoзcлiдувaння, 
зoбoв’язaний прoтягoм п’яти днiв здiйcнити 

oдну з дiй, пeрeдбaчeних ч. 2 cт. 283 КПК 
Укрaїни [1].
Вiдпoвiднo дo cт. 295-1 КПК Укрaїни 

у випaдкaх, пeрeдбaчeних cт. 294 КПК 
Укрaїни, прoдoвжeння cтрoку дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння здiйcнюєтьcя нa пiдcтaвi ухвaли 
cлiдчoгo cуддi, пocтaнoвлeнoї зa вiдпoвiдним 
клoпoтaнням прoкурoрa aбo cлiдчoгo [1]. 
Cлiдчим cуддeю мoжe бути прoдoвжeний 
cтрoк дocудoвoгo рoзcлiдувaння: – дo шecти 
мicяцiв – cлiдчим cуддeю зa клoпoтaнням 
cлiдчoгo, пoгoджeним з кeрiвникoм oблacнoї 
прoкурaтури aбo йoгo пeршим зacтупникoм 
чи зacтупникoм, зacтупникaми Гeнeрaльнoгo 
прoкурoрa; – дo двaнaдцяти мicяцiв – 
cлiдчим cуддeю зa клoпoтaнням cлiдчoгo, 
пoгoджeним iз Гeнeрaльним прoкурoрoм чи 
йoгo зacтупникaми [15, c.187]. Крiм цьoгo, 
якщo дocудoвe рoзcлiдувaння кримiнaльнoгo 
прoвaджeння дo мoмeнту пoвiдoмлeння ocoбi 
прo пiдoзру нeмoжливo зaкiнчити у cтрoк, 
зaзнaчeний у ч. 2 cт. 219 КПК Укрaїни, вкaзaний 
cтрoк мoжe бути прoдoвжeний нeoднoрaзoвo 
cлiдчим cуддeю зa клoпoтaнням прoкурoрa 
aбo cлiдчoгo, пoгoджeнoгo з прoкурoрoм, нa 
cтрoк, вcтaнoвлeний п. п. 2, 3 ч. 4 cт. 219 КПК 
Укрaїни (ч. 1 cт. 294 КПК Укрaїни) [1].

 Тaким чином, cлiдчий cуддя пoвнoвaжeний 
прoдoвжувaти cтрoк дocудoвoгo рoзcлiдувaння 
як у прoвaджeннях дo пoвiдoмлeння ocoбaм 
прo пiдзoру, тaк i пicля тaкoгo пoвiдoмлeння. 
У цьoму є вiдмiннicть вiд прoдoвжeння cтрoку 
дocудoвoгo рoзcлiдувaння прoкурoрoм.

Виcнoвки
Пiдcумoвуючи викладене, вaртo зaзнaчити, 

щo в пoлoжeннях чиннoгo КПК Укрaїни 
пeрeдбaчeнo двa випaдки зупинeння пeрeбiгу 
cтрoку дocудoвoгo рoзcлiдувaння: 1) cтрoк з 
мoмeнту винeceння пocтaнoви прo зупинeння 
дocудoвoгo рoзcлiдувaння тa дo винeceння 
пocтaнoви прo йoгo вiднoвлeння; 2) cтрoк 
oзнaйoмлeння з мaтeрiaлaми дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння cтoрoнaми кримiнaльнoгo 
прoвaджeння. Крім дня прийняття відповід-
ної постанови та дня повідомлення підозрюва-
ному, його захиснику, законному представни-
ку та захиснику особи, стосовно якої передба-
чається застосування примусових заходів ме-
дичного чи виховного характеру, про завер-
шення досудового розслідування та надання 
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доступу до матеріалів досудового розслідуван-
ня.
Прoблeмoю cкacувaння cудoм пocтaнoви 

прo зупинeння дocудoвoгo рoзcлiдувaння 
є cпилив грaничнoгo cтрoку дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння, щo призвoдить дo зaкриття 
кримiнaльних прoвaджeнь. Рiшeннями цьoгo 
питaння мoжe cтaти винeceння пocтaнoви 
прo прoдoвжeння cтрoку дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння aбo ж у пeрeдбaчeнoму 
КПК Укрaїни пoрядку звeрнeння дo cуду 
з клoпoтaнням прo пoнoвлeння cтрoку нa 
звeрнeння тa прoдoвжeння cтрoку дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння. У рaзi прoдoвжeння cтрoку 
дocудoвoгo рoзcлiдувaння будe збeрeжeнo 
вci дoкaзи у кримiнaльнoму прoвaджeннi, 
якi будуть дoпуcтимими тa, як нacлiдoк, 
у пoдaльшoму мoжливo будe cкeрувaти 
oбвинувaльний aкт щoдo виннoї ocoби дo 
cуду. Зaкрiплeння у чиннoму кримiнaльнoму 
прoцecуaльнoму зaкoнoдaвcтвi Укрaїни cтрoку 
дocтaтньoгo для oзнaйoмлeння з мaтeрiaлaми 
кримiнaльнoгo прoвaджeння нeмoжливo. 
Критeрiями, якi мoжуть впливaти нa тривaлicть 
oзнaйoмлeння з мaтeрiaлaми дocудoвoгo 
рoзcлiдувaння, є cклaднicть прoвaджeння; 
кiлькicть пiдoзрювaних; кiлькicть пoтeрпiлих; 
бaгaтoтoмнicть матеріалів тощо. Cтрoк для 
oзнaйoмлeння з мaтeрiaлaми кримiнaльнoгo 
прoвaджeння нa cтaдiї їх вiдкриття пoвинeн 
визнaчaтиcя cлiдчим cуддeю в кoжнoму 
oкрeмoму випaдку. 
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SUMMARY 
The article is devoted to the analysis of the 

reasons for the extension and suspension of pre-trial 
investigation periods. The determination of the terms 
of pre-trial investigation in criminal proceedings 
has been studied. A review of scientifi c sources was 
conducted, the authors of which in one way or another 
studied the terms of pre-trial investigation in criminal 
proceedings. Two cases of suspension of the period of 
pre-trial investigation provided for in the provisions 
of the current Code of Criminal Procedure of Ukraine 
were considered.

It should be noted that interruption of the period of 
pre-trial investigation in connection with the issuance 
of a decision on the suspension of pre-trial investigation 
is possible only after notifi cation to the person of the 
suspicion. The period during which the investigation 
was stopped is not included in the total period of 
the pre-trial investigation until the resolution on its 
resumption is issued. The suspension of the pre-trial 
investigation in criminal proceedings against several 
suspects deserves special attention.

The issue of resuming the pre-trial investigation 
defi ned in the regulations was considered

Communist Party of Ukraine. The terms of pre-
trial investigation in criminal proceedings may be 
extended by the prosecutor and the investigating judge.

The reasons for extending the terms of the pre-
trial investigation are outlined. Since it is impossible to 
investigate all committed criminal offenses in the same 
period, the current criminal procedural legislation of 
Ukraine provides that, in necessary cases, the period 
of pre-trial investigation can be extended. Thus, the 
general provisions for the extension of the period of pre-
trial investigation are defi ned in the provisions of Art. 
294 of the CCP of Ukraine.

The types of suspension of the period of pre-trial 
investigation specifi ed in the criminal procedural 
legislation of Ukraine are considered.

Key words: terms, procedural term, calculation 
of terms, pre-trial investigation, suspect, subpoena, 
detention.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ 
ÂÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß ÀÁÎ ÏÎØÈÐÅÍÍß ÇËÎ×ÈÍÍÎÃÎ 

ÂÏËÈÂÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²

У статті досліджено об’єктивну та 
суб’єктивну сторони складу злочину, передба-
ченого ст. 255-1 Кримінального кодексу Укра-
їни. Констатовано, що окремі аспекти є вза-
галі недослідженими, а позиції авторів щодо 
окресленого питання — суперечливими чи 
надзагальними. Завдяки відповідному вивчен-
ню частину досі  не висвітлених питань під-
дано аналізу, щодо вирішення спірних — на-
ведено додаткові аргументи.
У статті аналізуються актуальні пробле-

ми, пов’язані з криміналізацією встановлення 
або поширення злочинного впливу у ст. 255-1 
Кримінального кодексу України. Досліджено 
доцільність криміналізації злочинного впливу, 
розкрито його поняття, ознаки та концепту-
альні вади, визначено суспільну небезпеку зло-
чину, передбаченого в ст. 255-1 Кримінально-
го кодексу України, висвітлено питання про 
об’єкт, об’єктивну сторону, суб’єкта та квалі-
фікуючі й особливо кваліфікуючі ознаки цього 
злочину.
Визнано, що поняття злочинного впливу 

введене до вітчизняного кримінального законо-
давства, має серйозні недоліки, а тому є вкрай 
невдалим та практично не застосовним. Не 
тільки поняття злочинного впливу, викла-
дене в примітці до ст. 255 КК України, але 
й склад злочину, передбачений ст. 255-1 КК 
України (умисне встановлення або поширення 
злочинного впливу у суспільстві), є такими, що 
потребують суттєвого доопрацювання з боку 
законодавця.
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Ключові слова: кримінальна відповідаль-
ність, організована злочинність, злочинний 
вплив, «злодій у законі», злочинна діяльність.

Постановка проблеми
На підставі Закону України «Про вне-

сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо відповідальності за злочи-
ни, вчинені злочинною спільнотою» від 27 
червня 2020 р. до КК України були вне-
сені зміни в частині кримінально-правової 
заборони встановлення або поширення 
злочинного впливу [1]. У Пояснювальній 
записці до проєкту цього Закону вказува-
лось, що організована злочинність, а та-
кож особи, які здійснюють її організацію 
та керівництво – «злодії в законі», форму-
ють в Україні типове для держав колиш-
нього СРСР злочинне середовище, яке 
характеризується наявністю жорсткого 
кодексу поведінки, сталих кримінальних 
традицій, високим рівнем організованос-
ті, ієрархічності, закритості йконспіратив-
ності. А тому забезпечення політичної та 
економічної стабільності в Україні вимагає 
суттєвих змін у правоохоронній політиці 
держави щодо боротьби з організованою 
злочинністю,яка стала однією із суттєвих 
загроз охоронюваним державою правам 
та інтересам громадян, сталому розвитку 
суспільства, а також національній і публіч-
ній безпеці України [2]. Втім такі ново-
введення науковцями були сприйняті не-
однозначно та отримали як схвалення, так 
і гостру критику. Так, на думку А.А. Воз-
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нюк криміналізація злочинного впливу 
– це створення нової «філософії» протидії 
кримінальним авторитетам із злодійського 
середовища. Особливість цього інстру-
менту в тому, що він стосується діянь, 
пов’язаних не з певним злочином, а з 
кримінально протиправною діяльністю 
і таким чином усуває низку прогалин у 
підставах притягнення до кримінальної 
відповідальності найбільш небезпечних 
представників організованої злочинності. 
З огляду на це криміналізація злочинно-
го впливу надає можливість притягнути 
до відповідальності кримінального авто-
ритета за сприяння та координацію зло-
чинної діяльності, особливо у тих випад-
ках, коли неможливо довести співучасть 
такого суб’єкта в індивідуальних злочинах 
[3, с.25]. Натомість А.О.Нікітін вважає, 
що нова ст. 255-1 КК України містить цілу 
низку суттєвих прорахунків, які унемож-
ливлюють її застосування [4, с.54]. 

Стан теоретичного дослідження
Кримінально-правовій протидії ор-

ганізованій злочинності присвячені пра-
ці М.П.Водька, А.А. Вознюка, М.І. Ба-
жанова, Ф.Г. Бурчака, О.В. Головкіна, 
Л.М. Демидової, О.О. Дудорова, Г.П. Жа-
ровської, О.О.Кваші, М.Й. Коржансько-
го, М.І. Мельника, В.О. Навроцького, 
О.О. Подобного, В.В. Українця, М.І. Хав-
ронюка, Н.М. Ярмиш та ін. Що стосується 
питань кримінальної відповідальності за 
встановлення або поширення злочинного 
впливу, то доводиться констатувати про 
неналежну розробку цієї проблематики. 
Такий стан речей передусім пов’язаний з 
тим, що відповідна кримінально-правова 
норма (ст.255-1) була введена в КК Укра-
їни відносно недавно. А тому необхідно 
здійснити кримінально-правову харак-
теристику встановлення або поширення 
злочинного впливу. Першочергового роз-
гляду потребують також питання щодо 
визначення понять «злочинний вплив», 
«статус суб’єкта підвищеного злочинного 
впливу», «злодій у законі».

Виклад основних положень
Аналізуючи питання кримінальної від-

повідальності за встановлення або поши-
рення злочинного впливу в України, на-
самперед, потрібно окреслити безпосеред-
ній об’єкт аналізованого складу злочину. 
Під ним розуміють суспільні відносини, 
що поставлені законодавцем під охорону 
певної статті Особливої частини КК Украї-
ни і яким заподі юється шкода, що містить 
ознаки конкретного складу кримінального 
правопорушення [5, с. 111]. Для з’ясування 
змісту такого об’єкта слід розглянути зміст 
та структуру суспільних відносин (носії від-
носин; предмет, із приводу яко го існують 
відносини; соціальний зв’язок), які охо-
роняються нормою, що піддана аналізу. 
Очевидно, що предметом охоронюваних 
ст.255-1 КК України суспільних відносин є 
безпека суспільства, а відтак стан захище-
ності від злочинного впливу. Учасником 
розглядуваних суспільних відносин, з од-
ного боку, виступають особи, які встанов-
люють або поширюють злочинний вплив, 
формуючи відповідне злочинне середови-
ще, яке характеризується високим рівнем 
організованості та сталими кримінальни-
ми традиціями. Натомість, з іншого – сус-
пільство, яке потерпає від такого впливу.
Зрештою, третім елементом структури 

суспільних відносин є соціальний зв’язок 
(взаємозв’язок суб’єктів цих відносин, 
який має об’єктивний прояв [6, с.147]) та 
виражається в забезпеченні політичної та 
економічної стабільності, охорони прав та 
законних інтересів громадян. Якщо ж по-
рушується порядок здійснення такої ді-
яльності (організація та керівництво ор-
ганізованою злочинністю, наявність так 
званого злочинного кодексу поведінки), 
то це призводить до розриву соціального 
зв’язку і заподіюється шкода правам та ін-
тересам громадян, а відтак і суспільству, 
яке потерпає від злочинного впливу, який 
полягає в підтриманні кримінальних про-
типравних традицій. Таким чином, безпо-
середнім об’єктом складу злочину, перед-
баченого ст.255-1 КК України є суспільні 
відносини, які покликані убезпечити сус-
пільство від злочинного впливу, що поля-
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гає в організації та координації злочинної 
діяльності.
У подальшому необхідно зупинитись 

на розгляді об’єктивної сторони складу 
аналізованого злочину. Відповідно до при-
мітки 1 ст.255 КК України під злочинним 
впливом слід розуміти будь-які дії осо-
би, яка завдяки авторитету, іншим осо-
бистим якостям чи можливостям сприяє, 
спонукає, координує або здійснює інший 
вплив на злочинну діяльність, організовує 
або безпосередньо здійснює розподіл ко-
штів, майна чи інших активів (доходів від 
них), спрямованих на забезпечення такої 
діяльності. Законодавче визначення по-
няття злочинного впливу викликає чима-
ло питань, оскільки у ньому вжиті доволі 
абстрактні формулювання, такі як «будь-
які дії особи», «авторитет», «інші особисті 
якості чи можливості», «інший вплив». З 
огляду на це використання такого роду 
конструкцій ускладнюють розуміння до-
сліджуваного поняття, що є небезпечно 
для правозастосування. На цю проблему 
також звертали увагу в кримінально-пра-
вовій літературі. Зокрема, А.О. Нікітін 
пише, що визначення злочинного впли-
ву є настільки широким, що фактично це 
поняття охоплює будь-які дії [7, с.169]. 
Схожу позицію займає О.І. Міневич, вка-
зуючи, що якщо законодавець визнає зло-
чинними дії невизначеного характеру й 
змісту, то, по суті, потенційно криміналь-
ною можна вважати будь-яку поведінку 
чи життєву позицію людини [8, с.124]. За 
твердженням К.В. Юртаєва та Р.Р. Рома-
нів, суттєвим недоліком кримінального 
законодавства в частині відповідальності 
за злочини, вчинені злочинною спільно-
тою, є невдала спроба надати визначення 
поняття злочинного впливу. На їх думку, 
згідно з буквальним тлумаченням поло-
ження КК України самі дії можуть бути й 
не суспільно небезпечними, що повністю 
підриває вимогу до визначеності кримі-
нально-правових норм і, фактично, при-
зводить до об’єктивного звинувачення [9, 
с. 226–227].
З об’єктивного боку, аналізований зло-

чин може вчинятися в таких формах:

1) встановлення в суспільстві злочин-
ного впливу, що полягає в його створенні, 
утвердженні;

2) поширення в суспільстві злочинно-
го впливу, що полягає в його розповсю-
дженні, доведенні до відома інших осіб.
Втім у юридичній літературі звертаєть-

ся увага на те, що діяння «встановлення» 
та «поширення» потребують уточнення та 
роз’яснення, оскільки не зрозуміло, скіль-
ки особі необхідно вчинити дій і якими 
вони мають бути, щоб злочинний вплив 
був встановлений або поширений у сус-
пільстві, та яким чином це встановлення 
або поширення можна об’єктивно визна-
чити [4, с.52]. Така позиція є цілком слуш-
ною, оскільки потрібно встановити трива-
лість існування відповідного злочинного 
впливу.
У розглядуваній кримінально-право-

вій нормі зазначено, що відповідальність 
за умисне встановлення або поширення 
злочинного впливу настає за відсутності 
ознак, зазначених у ч.5 ст.255 КК Украї-
ни. У кримінально-правовій літературі 
з цього приводу зауважують, що в цьому 
випадку мова йде про те, що особа, яка 
умисно встановлює або поширює злочин-
ний вплив, не створювала злочинної орга-
нізації, не керувала нею чи її структурни-
ми частинами, злочинною спільнотою [10, 
с. 44-45]. Як приклад слід навести вирок 
Галицького районного суду м. Львова. Є., 
перебуваючи з 02.07.2018 в ДУ «Львівська 
установа виконання покарань №19», ма-
ючи попередньо здобутий у місцях по-
переднього ув`язнення та місцях позбав-
лення волі авторитет як особи, яка веде 
«правильний» для «злодійських» традицій 
спосіб життя, у не встановлений досудо-
вим розслідуванням час, але не раніше 
02.07.2018 перейняв на себе неформальну 
владу на посту №6 ДУ «Львівська установа 
виконання покарань №19», тобто так зва-
ного «наглядача за постом».
Є. перебував у статусі «наглядача за по-

стом» з метою матеріального забезпечен-
ня та координації злочинної діяльності 
на території вказаного посту цієї устано-
ви, накопичення та утримання грошових 
коштів, майна чи інших активів (доходів 
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від них), подальшого розподілу коштів 
та майна серед ув`язнених, у тому числі 
доходів, одержаних злочинним шляхом, 
здійснення сфер злочинного впливу. Вста-
новивши та поширивши свій злочинний 
вплив серед осіб, які утримувалися в ДУ 
«Львівська установа виконання покарань 
№19», виконував наступні функції:

- прийняв на себе всю повноту 
неформальної влади на території поста 
№6 установи;

- розробив загальновизначені правила 
поведінки у відповідності до «Злодійських 
законів» та забезпечував дотримання їх за-
судженими;

- забезпечував неухильний контроль 
за виконанням визначених ним правил та 
обов`язків засудженими;

- забезпечував постачання на територію 
установи мобільних телефонів, які 
розподіляв серед засуджених, які вели пра-
вильний у його розумінні за злодійськими 
традиціями спосіб життя;

- вирішував спори, які виникали між 
засудженими з точки зору неписаних 
кримінальних «законів», «за поняттям», 
виступаючи в таких випадках у ролі «ми-
рового судді» та визначав обґрунтованість 
претензій, а також ухвалював рішення 
про необхідність покарання винуватця та 
яким воно буде;

- брав участь у перевірці засудже-
них, які прибували та утримувалися на 
карантині, доводив до них вимоги утри-
мання та визначав, до якої касти буде на-
лежати засуджений.
У результаті вказаних дій, Є., завдяки 

авторитету, іншим особистим якостям та 
можливостям, сприяв, спонукав, коорди-
нував та здійснював вплив на злочинну ді-
яльність утримуваних у камерах осіб, ор-
ганізовував та безпосередньо здійснював 
розподіл коштів, майна та інших активів, 
спрямованих на забезпечення такої діяль-
ності, тобто умисно поширив злочинний 
вплив на території ДУ «Львівська установа 
виконання покарань №19» за адресою: м. 
Львів, вул. Городоцька, 20 [11].
У подальшому необхідно зупинитись 

на аналізі суб’єкта складу злочину, перед-
баченого ст.255-1 КК України. Відповід-

но до ч.1 ст.18 КК України суб’єктом зло-
чину відповідно до КК України є фізична 
осудна особа, яка вчинила злочин у віці, 
з якого може наставати кримінальна від-
повідальність. Поряд із обов’язковими 
ознаками суб’єкта складу кримінального 
правопорушення прийнято виокремлю-
вати ще й додаткові, наявність яких дає 
змогу охарактеризувати його як спеці-
ального [12, с.256]. З аналізу ч.1 ст.255-1 
КК України не можна зробити однознач-
ного висновку з приводу того, чи суб’єкт 
розглядуваного злочину є загальний чи 
спеціальний. Втім очевидно, що встанов-
лювати, чи поширювати в суспільстві зло-
чинний вплив може не кожна особа. Це 
безпосередньо випливає зі змісту самого 
визначення поняття «злочинний вплив». 
А тому така особа повинна мати автори-
тет серед злочинного середовища та інші 
особисті якості чи можливості, щоб спри-
яли їй у координації або здійсненні такого 
впливу. У Зауваженнях Головного юри-
дичного управління від 16 березня 2020 р. 
зазначено, що введення у законодавчий 
обіг поняття «особа, яка здійснює злочин-
ний вплив, або є особою, яка перебуває в 
статусі суб’єкта підвищеного злочинного 
впливу, у тому числі, у статусі «злодія в 
законі», не тільки свідчить про фактич-
ну легітимізацію злочинного жаргону, а 
й містить оціночне судження – «завдяки 
авторитету, іншим особистим якостям 
чи можливостям», яке можна тлумачити 
дуже широко. Подібна правова невизна-
ченість не тільки не сприятиме ефектив-
ності протидії правоохоронних органів у 
боротьбі з організованою злочинністю, а 
й ускладнить доказування вчинення зло-
чину злочинною спільнотою і створить 
підґрунтя для зловживань. Окрім того, 
звертається увага на те, що спроба легіти-
мізувати в КК України жаргонні поняття 
тюремної субкультури видається безпід-
ставною. По-перше, такий статус «злодій 
у законі» може бути змінено на інший. По-
друге, визнання в такий спосіб на держав-
ному рівні може призводити до його по-
пуляризації. А тому в зауваженнях Голов-
ного юридичного управління зазначено, 
що такий законопроєкт руйнує усталену 
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термінологічну визначеність вітчизняно-
го кримінального права [13]. З такою по-
зицією важко не погодитись, оскільки по-
няття «злодій у законі» не регламентуєть-
ся жодним нормативно-правовим актом, 
а така особа має неформальний статус.
Зрештою, останнім елементом будь-

якого складу кримінального правопору-
шення є суб’єктивна сторона, яка тракту-
ється як його внутрішня сторона, тобто 
психічна діяльність особи, що відображає 
ставлення її свідомості й волі до суспільно 
небезпечного діяння, котре нею вчиняєть-
ся, і до його наслідків [14, с. 148]. Осно-
вною її ознакою виступає вина (ст.23 КК 
України). У теорії кримінального права 
вказується, що в окремих випадках форма 
вини конкретного складу кримінального 
правопорушення може встановлюватися 
завдяки викладу конкретної диспозиції 
статті в тексті КК України та вживаної в 
ній термінології [15, с.151]. Немає сум-
ніву в тому, що аналізоване посягання 
може вчинятися лише з умисною формою 
вини з наступних міркувань: у диспозиції 
статті безпосередньо міститься вказівка 
на термін «умисне»; законодавчий спосіб 
описання суспільно небезпечного діяння 
засвідчує про можливість його вчинення 
з умисною формою вини; злочин, перед-
бачений ст.255-1 КК України, описаний 
як такий, що містить формальний склад. 
А тому така особа усвідомлює, що сприяє 
діяльності злочинній організації та коор-
динує її, здійснюючи розподіл активів на її 
забезпечення.

Висновки
Таким чином, теперішнє формулюван-

ня складу злочину, передбаченого ст.255-1 
КК України, є далеким від досконалості, 
оскільки породжує чимало проблем, які 
виникатимуть у ході правозастосування. 
З огляду на це, теорія та практика засто-
сування аналізованої норми не позбавле-
на суперечностей у з’ясуванні об’єктивних 
та суб’єктивних ознак відповідного складу 
злочину, що вимагає прийняття необхід-
них змін у цій частині.

Література
1. Про внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України щодо відпові-
дальності за злочини, вчинені злочинною 
спільнотою: Закон України від 27 червня 
2020 р. № 671-IX. URL: https://zakon.rada.
gov.ua/laws/show/671-20#n22 (дата звер-
нення: 9.10. 2022 р.)

2. Пояснювальна записка до проекту За-
кону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо відпові-
дальності за злочини, вчинені злочинною 
спільнотою». URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/
pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67506 (дата 
звернення: 9.10. 2022 р.)

3. Вознюк А.А. Встановлення або по-
ширення злочинного впливу: актуальні 
питання кримінальної відповідальності. 
Вісник пенітенціарної асоціації України. 
№3 (17). 2021. С.21-39

4. Нікітін А.О. Щодо визначення понят-
тя «злочинний вплив» у Кримінальному 
кодексі України. Наукові записки НаУКМА. 
Юридичні науки. 2020. Том 6. С.46-56

5. Кримінальне право України: Загаль-
на частина: підручник / [М. І. Бажанов,-
Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.]; за ред. 
М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. 
–2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Юрінком 
Інтер, 2005. 480 c.

6. Строган А.Ю. Склад злочину як під-
става кри мінальної відповідальності: навч. 
посіб. / Анна Юріїв на Строган. – К.: Атіка, 
2007. 424 с.

7. Нікітін А. О. «Злодій у законі» у кри-
мінальному законодавстві: зарубіжний 
досвід та процес запровадження в Украї-
ні. Порівняльно-аналітичне право. 2020.-
№ 2. С. 167–170.

8. Міневич О. І. Поняття та види 
правових помилок: загальнотеоретич-
не дослідження: дис. … канд юрид. наук: 
12.00.01. Одеса, 2021. 237 с.

9. Юртаєва К. В., Романів Р. Р. Компа-
ративно-критичний аналіз положень КК 
України щодо відповідальності за злочи-
ни, вчинені злочинною спільнотою. Вісник 
Асоціації кримінального права України. 
2020. № 2. С. 220–232.

10. Кримінальна відповідальність за 
злочини, вчинені злочинною спільнотою 



79

Ïëóêàð Â.Â., Êëåáàíþê Â.Î., Ìèõàéëèøèí Í.Â. -  Êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü...

SUMMARY 
The article explores the оbjective and subjective side 

of the crime under Art. 255-1 оf the Criminal Code 
of Ukraine. 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.

The article analyzes current issues related to the 
criminalization of establishment or spread of criminal 
infl uence within Art. 255-1 of the Criminal Code of 
Ukraine. Expediency of criminalization of criminal 
infl uence is analyzed; its concept, elements and 
conceptual defects are revealed, social harmfulness of 
the crime provided in Art. 255-1 of the Criminal code 
of Ukraine, questions of object, objective side, subject 
and qualifying and especially qualifying elements 
of this crime are covered. Signifi cant shortcomings 
that hinder effective application of Art. 255-1 of 
the Criminal Code of Ukraine in practice have been 
identifi ed, proposals for their elimination have been 
provided. Recommendations on the qualifi cation of 
establishing or spreading criminal infl uence have been 
formulated.

The term of criminal influence introduced to the 
Ukrainian criminal legislation has serious gaps, so 
that it is extremely poor and practically inapplicable. 
Moreover, not only this term defned in the note to Art. 
255 of the CC of Ukraine, but also corpus delicti 
provided for in Art. 255-1 of the CC of Ukraine 
(intentional establishment or dissemination of the 
criminal influence in society) should be substantially 
revised. The usage of general formulations and 
abstract concepts in the disposition of Art. 255-1 of 
the CC of Ukraine, as well as non-exhaustive lists of 
objective and subjective elements in the defnition of the 
term of criminal influence violates the principle of legal 
certainty as a part of a broader rule of law principle.

Keywords: criminal liability, organized crime, 
criminal organization, criminal infl uence; «thief in 
law», criminal activity.
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ØÏÈÃÓÍÑÒÂÎ ßÊ ÔÎÐÌÀ 
ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÇÐÀÄÈ

Питанням кримінально-правової оцінки 
діям особи, які зраджують інтереси України, 
до недавнього часу мало приділялась увага, 
оскільки мали місце лише поодинокі випадки 
вчинення цього посягання. Втім особливий 
інтерес до означеної проблематики як зі сто-
рони наукової спільноти, так і правозасто-
совних органів і суспільства загалом виник у 
зв’язку із збройною агресією  РФ проти Укра-
їни.
Констатовано, що аналізований злочин є 

одним із найбільш суспільно небезпечних пося-
гань, яке ставить під загрозу існування нашої 
держави як суверенної. На це, зокрема, вказує 
розташування норми про державну зраду у 
Розділі І «Злочини проти основ національної 
безпеки України», а також розмір санкції ст. 
111 КК України у виді позбавлення волі стро-
ком від дванадцяти до п’ятнадцяти років з 
конфіскацією майна або без такої. 
З’ясовано стан теоретичного досліджен-

ня кримінальної відповідальності за державну 
зраду. Короткий огляд кримінально-правової 
літератури засвідчив, що кримінальна від-
повідальність за державну зраду нині ще не 
достатньо вивчена. Встановлено, що пред-
метом складу злочину «державна зрада» є ві-
домості, що становлять державну таємницю, 
які чітко визначені у сферах, у яких вона може 
існувати (у сфері оборони; економіки, науки і 
техніки; зовнішніх відносин, у сфері держав-
ної безпеки й охорони правопорядку). Відтак, 
якщо громадянин України, який передав іно-
земній державі, іноземній організації чи їхнім 
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представникам інформацію, яка не відповідає 
будь-якій із ознак державної таємниці, то 
такі дії не підлягають кримінальній відпові-
дальності за державну зраду, вчинену способом 
шпигунства. 
Ключові слова: державна зрада, шпигун-

ство, національна безпека, територіальна 
цілісність та недоторканність, громадянин 
України, кримінальна відповідальність.

Постановка проблеми
Злочини проти основ національної без-

пеки України, зокрема й державна зрада, 
за твердженням Н.С. Кончук, очолюють 
систему Особливої частини КК України, 
що свідчить про те, що законодавець дуже 
високо оцінює ступінь їхньої суспільної 
небезпеки. Адже суспільна небезпека дер-
жавної зради полягає в тому, що діяння 
злочинців посягають на суверенітет, те-
риторіальну цілісність та недоторканність 
України, що ставить під загрозу існування 
України як суверенної держави [1, с.23]. 
З такою позицією важко не погодитися, 
оскільки навіть одиничні факти проявів 
державної зради несуть велику загрозу для 
держави (наприклад, передача іноземній 
державі, іноземній організації або їхнім 
представникам відомостей про застосуван-
ня систем озброєння, підготовку та прове-
дення військових операцій чи надання ві-
домостей про особовий склад органів, що 
здійснюють оперативно-розшукову діяль-
ність), а тому назрілим є питання захисту 
основ національної безпеки України (жит-
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тєво важливих інтересів людини і грома-
дянина, суспільства і держави).

Стан теоретичного дослідження
Питання кримінальної відповідальнос-

ті за державну зраду було піддано аналізу 
у працях О. Ф. Бантишева, Ю. В. Бауліна, 
Б. М. Діденка, С. В. Дякова, Л. М. Де-
мидової, І. Л. Іванова, В. С. Картавцева, 
В. Г. Кундеуса, Ю. В. Луценка, В. К. Мат-
війчука, Л. В. Мошняги, В. О. Навроць-
кого, М. І. Хавронюка, Р. Л. Чорного, 
О. В. Шамари, В. М. Шлапаченки та ін-
ших. Втім найбільше ця проблема актуалі-
зувалася у 2014 р. у зв’язку з анексією АРК 
Російською Федерацію, створенням так 
званих «ЛНР» та «ДНР». Попри чималий 
інтерес до розглядуваної тематики, усе ж 
не можна стверджувати, що питання кри-
мінально-правової охорони національної 
безпеки вивчені всебічно. 
З огляду на це метою статті є аналіз 

шпигунства як форми державної зради.

Виклад основних положень
Шпигунство як суспільно небезпечне 

діяння можна розглядати у двох аспек-
тах: як окремий склад злочину, передба-
чений ст.114 КК України, а також як одна 
із форм державної зради (діяння, умисно 
вчиненого громадянином України на шко-
ду суверенітетові, територіальній ціліснос-
ті та недоторканності, оборонозда тності, 
державній, економічній чи інформаційній 
безпеці України (ст.111 КК України). Ана-
лізовані посягання відрізняються лише за 
суб’єктом вчинення злочину (ст.111 КК 
України – громадянин України;  ст.114 КК 
України – іноземець або особа без грома-
дянства). Втім для того, аби встановити 
способи шпигунства як однієї з форм зло-
чину, передбаченого ст.111 КК України, 
необхідно звернутися до змісту ст.114 КК 
України, відповідно до якої шпигунство 
полягає у передачі або збиранні з метою 
передачі іноземній державі, іноземній ор-
ганізації або їх представникам відомостей, 
що становлять державну таємницю. 
Перш за все необхідно з’ясувати по-

няття державної таємниці, а також обсяг 
інформації, яку складають відомості, які 

становлять державну таємницю та висту-
пають предметом складу злочину «держав-
на зрад а». Відповідно до Закону України 
«Про державну таємницю» від 21 січня 
1994 р. державна таємниця є видом та-
ємної інформації, що охоплює відомості у 
сфері оборони, економіки, науки і техніки, 
зовнішніх відносин, державної безпеки 
та охорони правопорядку, розголошення 
яких може завдати шкоди національній 
безпеці України та які визнані у порядку, 
Законом, державною таємницею і підляга-
ють охороні державою.
Державною таємницею є інформація:
1) у сфері оборони (про зміст 

стратегічних і оперативних планів та 
інших док ументів бойового управління,  
про дислокацію, характеристики пунктів 
управління, про застосування систем 
озброєння, підготовку та проведення 
військових операцій; про заходи та показ-
ники розвитку Збройних Сил України їх  
особовий склад);

2) у сфері економіки, науки і техніки 
(про зміст мобілізаційних планів держав-
них органів та органів місцевого самовря-
дування, мобілізаційні потужності, заходи 
мобілізаційної підготовки і мобілізації та 
обсяги їх фінансування, запаси та обсяги 
постачання стратегічних видів сирови-
ни і матеріалів, про використання транс-
порту, зв’язку, потужностей інших галу-
зей та об’єктів інфраструктури держави в 
інтересах гарантування її безпеки);

3) у сфері зовнішніх відносин (про ди-
рективи, плани, вказівки делегаціям і по-
садовим особам з питань зовнішньополі-
тичної і зовнішньоекономічної діяльності 
України, спрямовані на забезпечення її 
національних інтересів і безпеки; про вій-
ськове, науково-технічне та інше співро-
бітництво України з іноземними держава-
ми, якщо розголошення відомостей про це 
завдаватиме шкоди національній безпеці 
України; про експорт та імпорт озброєння, 
військової і спеціальної техніки, окремих 
стратегічних видів сировини і продукції);

4) у сфері державної безпеки та охо-
рони правопорядку (про особовий склад 
органів, що здійснюють оперативно-роз-
шукову діяльність або розвідувальну чи 
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контррозвідувальну; про засоби, зміст, 
плани, організацію, фінансування та ма-
теріально-технічне забезпечення, форми, 
методи і результати оперативно-розшуко-
вої, розвідувальної і контррозвідувальної 
діяльності; про систему урядового та спе-
ціального зв’язку) (ст. 8 ЗУ «Про державну 
таємницю»).
Таким чином, щоб правоохоронним 

органам встановити, чи дійсно мало місце 
шпигунство, слід з’ясувати, чи належать 
до державної таємниці відомості, які пе-
редала винна особа. Тому якщо, скажімо, 
особа передала представнику іноземної 
держави інформацію, яка має важливе зна-
чення, проте не є секретною, то в такому 
випадку його дії отримають кримінально-
правову оцінку як державна зрада у фор-
мі надання іноземній державі, іноземній 
організації або їх представникам допомоги 
в проведенні підривної діяльності проти 
України. Як приклад слід навести вирок 
Деснянського районного суду м.Чернігова 
від 9 лютого 2015 р. Так, В., проходячи вій-
ськову службу у військовому званні «стар-
ший солдат» на посаді старшого стрільця 
7-ї стрілецької роти 3-го батальйону вій-
ськової частини 3066 Національної гвардії 
України, добре знаючи вимоги керівних 
нормативних актів, що регламентували 
його діяльність, внаслідок їх порушення, 
не виконав покладені на нього обов’язки, 
які входили у коло його повноважень, і 
скоїв злочин за наступних обставин. На 
початку 2014 року, В. через мережу «Ін-
тернет» звернувся до представників спец-
служб Російської Федерації з проханням 
про проходження служби в спеціальних 
органах РФ. Після цього В. представни-
ками спецслужб РФ було надано завдання 
по збору розвідувальних відомостей щодо 
військової частини, у якій він проходив 
службу.

 Усвідомлюючи протиправність своїх 
дій, на виконання завдання представників 
спецслужб РФ, підсудний зібрав та передав 
відомості щодо кількісного складу військо-
вослужбовців військової частини, характе-
ризуючих, біографічних та контактних да-
них військовослужбовців частини, у тому 
числі й тих, які перебували у відрядженні 

в зоні проведення антитерористичної опе-
рації на сході України, планів оборони те-
риторії військових містечок Національної 
гвардії України, позивні та радіочастоти, 
схеми оповіщення та бойові розрахунки 
військової частини тощо.
Згідно з висновком експерта відомості 

розкривають окремі специфічні форми та 
методи діяльності підрозділів внутрішніх 
військ. Їх розголошення іноземній сторо-
ні наносить шкоду національній безпеці 
та інтересам України у сфері забезпечення 
правопорядку, знижує обороноздатність 
нашої держави та створює умови для ді-
яльності іноземних розвідок (у тому числі 
й розвідувальних служб РФ), оскільки на-
дає їм можливість здійснення вербуван-
ня агентури серед військовослужбовців 
вказаної військової частини [2]. Органом 
досудового розслідування та судом дії В. 
правильно кваліфіковані за ч.1 ст.111 КК 
України, як державна зрада у формі на-
дання іноземній організації та її представ-
никам допомоги в проведенні підривної 
діяльності проти України, оскільки відо-
мості, які передав підсудний, не належать 
до таких, які становлять державну таємни-
цю. 
Під збиранням відомостей, які станов-

лять державну таємницю, слід розуміти 
слід розуміти їх пошук та добування (шля-
хом візуального спостереження, виготов-
лення копій документів, розпитування 
інших осіб), з наступним зосередженням 
їх в певному місці [3, с.163]. «Шпигунство 
у формі збирання передбачає широке за-
стосування спеціальних технічних засобів 
(акустичних пристроїв (скерованих або 
вмонтованих мікрофонів, лазерних при-
строїв зняття мовної інформації), при-
строїв зняття інформації з комунікацій, 
засобів перехоплення побічних випромі-
нювань, оптичних приладів, електронних 
пристроїв для фіксування та передаван-
ня інформації тощо)» [4, с.85]. При цьому 
звертається увага  на те, що кримінально-
правовій з абороні можуть підлягати лише 
незаконні способи збирання, оскільки 
право, не порушуючи закону вільно збира-
ти будь-яку інформацію, проголошується 
Конституцією України [5,  с.86]. Така по-



83

Ùåáåëü À.²., Ìàðêåâè÷ Ä.Î., Áðàëü÷óê Â.Â. -  Øïèãóíñòâî ÿê ôîðìà äåðæàâíî¿ çðàäè

зиція є справедливою. Так, скажімо, особа 
знайшла секретні відомості та, ознайомив-
шись із їх змістом, зрозуміла, що це інфор-
мація, яка становить державну таємницю. 
Будучи негативно налаштованим проти 
чинних органів державної влади в Укра-
їні, ви  рішила відомості, які становлять 
державну таємницю, передати представ-
никам ворожої держави. У такому випадку 
дії особи отримають кримінально-правову  
оцінку за передачу секретних відомостей, 
а не за їх збирання.
Виходя чи з аналізу ч.1 ст.114 КК Укра-

їни, збирання відомостей, які становлять 
державну таємницю вважатиметься кри-
мінально-караним, якщо метою такого 
збирання є їх передача. Тобто фактично 
збирання відповідної секретної інформації 
можна вважати лише початковим етапом 
злочинної діяльності, а точніше – готуван-
ням у виді «іншого умисного створення 
умов для вчинення кримінального право-
порушення». З огляду на це у криміналь-
но-правовій літературі обґрунтовується 
необхідність відмовитись від використан-
ня у диспозиції  ст.114 КК України юри-
дичної конструкції «збирання з метою пе-
редачі» [6, с.94]. З цього приводу влучно 
зауважує П.Л. Фріс: «Аналіз судової прак-
тики… свідчить про те, що їй абсолютно 
невідомі випадки притягнення до кримі-
нальної відповідальності за дії, що харак-
теризу  ються як готування до злочину у 
«чистому» вигляді. Винятком є лише ви-
падки, коли такі дії утворюють самостійні 
склади злочину. Таке становище зумовле-
не складністю процесу доказування по цій 
категорії справ і бажанням працівників 
правоохоронних органів здобути більш 
важливі докази вини особи…  Фактично 
правоохоронні органи такими діями да-
ють можливість злочинцю «заглибитися» у 
процес вчинення злочину, закінчити його, 
допускаючи часто завдан ня злочином тяж-
ких наслідків, замість того, щоб припини-
ти його на ранній стадії» [7, с. 171]. У той 
же час існує і протилежна думка, відповід-
но до якої діяння, спрямовані на здобуття 
секретної інформації, мають підвищений 
ступінь суспільної небезпеки. А тому в по-
дальшому передача таких відомостей во-

рожій стороні може завдати  непоправ ної 
шкоди державі [8, с. 11]. Розвиваючи цю 
позицію, Н.С. Кончук звертає увагу на те, 
що державна зрада є одним із найтяжчих 
злочинів. Тому будь-які суспільно небез-
печні зрадницькі дії, навіть і на ранній ста-
дії, мають присікат  ися відразу. Окрім того, 
усвідомлення особою того, що сам факт 
збирання відомостей, що становлять дер-
жавну таємницю, з метою їх подальшої пе-
редачі, вважається закінченим злочином, 
за вчинення якого передбачене те саме по-
карання, що й за інші способи державної 
зради, може стати стримуючим чинником 
від вчинення відповідного посяг  ання [1, 
с.92]. Кожне з наведених тверджень на-
лежним чином обґрунтоване. Втім, усе ж 
гадаємо, що більш прийнятною є думка 
відмовитись від вказаної форми шпигун-
ства, оскільки збирання секретних відо-
мостей як таке є своєрідним підготовчим 
процесом, який може не  і завершитись. 
Та й сам факт мети збирання важко під-
дається доказуванню. 
Наступним способом  шпигу нства як 

форми державної зради є передача відо-
мостей, які становлять державну таємни-
цю. Во на має місце тоді, коли особа володіє 
ними і повідомляє їх іноземній державі чи 
їх представнику. Способи такої передачі є 
різними, а саме: в усній формі, письмовій, 
передачі по радіо, безпосередньому озна-
йомленні з будь-якими матеріалами. При 
цьому для відповідальності немає значен-
ня чи передаються першоджерела, копії 
або лише відомості про них [9, с.205-206]. 
Так, рішенням колегії суддів Орджонікі-
дзевського районного суду м. Запоріжжя 
від 23 березня 2015 р. К. було визнано ви-
нним у вчиненні державної зради у формі 
шпигунства. Злочин було вчинено за на-
ступних обставин. Відповідно до наказу 
№ 530 від 07 жовтня 2010 року, К. уклав 
контракт строком на 5 років, та в період з 
2005 року по 2015 р. займав посаду штур-
мана наведення пункту наведення авіації 
військової частини. За своїми посадовими 
обов’язками та згідно з наказом команди-
ра військової частини мав допуск та доступ 
до державної таємниці.    
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На початку літа 2014 року К., будучи 
негативно налаштованою особою, щодо 
чинного в Україні державної влади, осо-
бисто не сприймаючи проведення анти-
терористичної операції правоохоронними 
органами та підрозділами Збройних сил 
України на території Донецької та Луган-
ської областей, прийняв рішення налаго-
дити контакт з представниками спецслужб 
Російської Федерації для передачі їм відо-
мостей, що становлять державну таємни-
цю, а саме інформації про форми управлін-
ня діями підрозділів Військово-повітря-
них сил Збройних сил України при про-
веденні антитерористичної операції.
Продовжуючи виконувати свій зло-

чинний план, у середині серпня 2014 року 
налагодив зв’язок з представником спец-
служб Російської Федерації на ім’я С., який 
повідомив про зацікавленість в отриманні 
наявної у К. секретної інформації військо-
вого характеру для протидії авіації Зброй-
них сил України в зоні проведення анти-
терористичної операції. При цьому між 
ними було оговорено канали зв’язку та 
завдання щодо надання інформації, яка 
становить державну таємницю України, 
відносно діяльності підрозділів Військово-
повітряних сил Збройних сил України. 
На виконання обумовленого плану, 

перебуваючи за місцем несення служби, 
передав особі на ім’я С. інформацію про 
парольні числа, які застосовуються при 
бойовому застосуванні літаків та порядок 
їх використання. При цьому, підсудний 
усвідомлював, що зазначена інформація 
надає можливість перехопити управління 
бойовими літаками у повітрі, зірвати вико-
нання бойових завдань та перенацілити їх 
на інші цілі. Крім того, надав оновлені дані 
парольних чисел та порядок їх застосуван-
ня представнику іноземних спеціальних 
служб.
Згідно з висновком експерта у галузі 

державної таємниці № 14 від 28.08.2014 
року, передані К. відомості становлять 
державну таємницю, підпадають під дію 
статей 1.5.5. «Зводу відомостей, що станов-
лять державну таємницю», затвердженого 
наказом Голови Служби безпеки України 
від 12.08.2005 року № 440, та мають 

ступінь секретності «Таємно». Розголо-
шення даних відомостей може заподіяти 
шкоду обороноздатності України [10].

Висновки
Таким чином, державна зрада у формі 

шпигунства є одним із найбільш суспіль-
но-небезпечних посягань, яке спрямоване 
на шкоду суверенітетові, територіальній 
цілісності та недоторканності, обороно-
здатності, державній, економічній чи ін-
формаційній безпеці України, а тому кри-
мінальне законодавство України повинно 
ефективно реагувати на зрадницькі про-
яви.
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SUMMARY 
The issue of criminal and legal evaluation of the 

actions of persons who betray Ukraine’s interests until 
recently was little concerned, since there were only 
isolated cases of taking this position. However, the 
particular interest in the mentioned issue on the part 
of the scientifi c community and law-enforcement bodies 
and society in general has arisen in connection with 
armed aggression of the Russian Federation against 
Ukraine.

It is stated that the analyzed crime is one of the most 
socially dangerous encroachtions, which threatens the 
existence of our state as sovereign. This, in particular, 
indicates the location of the norms on state treason in the 
section And “crimes against the foundations of national 
security of Ukraine”, as well as the size of the Article’s 
sanction. 111 of the Criminal Code of Ukraine in the 
form of deprivation of liberty for a period from twelve 
to fi fteen years with or without confi scation of property.

The article considers the issues of the legal 
improvement of criminal responsibility for state treason 
(article 111 КК of Ukraine). The state of theoretical 
study of the issue of criminal responsibility for state 
treason was conducted. A brief review of criminal 
literature has given an opportunity to conclude that the 
issue of criminal responsibility for state treason is one of 
those who have not been properly resolved. The state of 
treason is the subject of the crime of state treason, which 
is clearly defi ned in the areas in which it can exist (in 
the fi eld of defense, economy, science and technology, 
external relations, in the fi eld of state security and law 
and order). Accordingly, if a citizen of Ukraine, who 
has provided information to a foreign state, a foreign 
organization or their representatives that does not 
correspond to any of the signs of state secrets, is not 
subject to criminal liability for state treason committed 
in a way of espionage. 

Key words: state treason, espionage, national 
security, territorial integrity and inviolability, citizen of 
Ukraine, criminal liability.
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У статті констатовано, що сьогодні в Украї-
ні питання кримінально-правової протидії кола-
бораціонізму нарешті отримало належне законо-
давче вирішення. Верховна Рада України сім разів 
намагалася вирішити цю проблему у відповідних 
проєктах законів України. І лише початок відкри-
тої широкомасштабної збройної агресії Російської 
Федерації проти України спонукав Верховну Раду 
України реалізувати один з таких варіантів кри-
міналізації колабораційної діяльності.
У зв’язку з цими подіями 3 березня 2022 

року було прийнято Закон України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів (щодо 
встановлення кримінальної відповідальності 
за колабораційну діяльність)», на підставі яко-
го у КК України окремою статтею (ст.111-1 
КК України) було встановлено кримінальну 
відповідальність за колабораційну діяльність. 
Відповідні нововведення викликали як гостру 
критику, так і підтримку.
Сьогодні питання колабораціонізму, його 

поняття, ознаки та види, межі юридичної від-
повідальності колаборантів тощо набувають 
особливої значущості в Україні, враховуючи 
триваючу досі окупацію частини її суверенних 
територій, що відбулася з початком російської 
агресії, поєднаної з використанням гібрид них 
методів ведення війни. Водночас явище колабо-
раціонізму, досить ретельно розглянуте у пра-
цях учених-істориків, у юридичній науці доте-
пер залишається недостатньо вивченим.
Ключові слова: колабораціонізм, колабора-

ційна діяльність, злочини проти основ націо-
нальної безпеки України, кримінальна відпові-
дальність; державна зрада.
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Постановка проблеми
24 лютого 2022 року розпочалось повно-

масштабне вторгнення Російської Федерації 
на територію України, що призвело до великої 
кількості людських жертв, руйнувань інфра-
структури та економічних втрат нашої держа-
ви. «Ряд громадян України та юридичних осіб 
сприяли чи продовжують сприяти РФ у здій-
сненні агресивних дій, розгортанні збройно-
го конфлікту проти України, включаючи під-
тримку збройних формувань та окупаційних 
адміністрацій держави-агресора та інші дії, 
які кваліфікуються як колабораціонізм. Біль-
ше того, наразі особи, причетні до здійснення 
колабораціонізму, продовжують претендува-
ти на високі посади в державі, впливати на 
формування державної політики чи інформа-
ційного простору України, що є неприпусти-
мим в умовах продовження збройної агресії 
та ведення бойових дій» [1]. Загалом до осно-
вних видів колабораційної діяльності відно-
сять наступні: економічний – співробітництво 
у будь-яких галузях економіки (продуктовий, 
сільськогосподарський тощо); культурний 
(духовний) – співробітництво з окупантами в 
духовній (релігійній) сфері, що під час війни 
сприяє поширенню серед населення вірно-
підданських почуттів православ’я, пропаганді 
«руського світу», підвищенню психологічного 
настрою окупантів; побутовий – пов’язаний 
із встановленням дружніх відносин між оку-
пантами та населенням; політичний – під-
тримка країни-агресора на міжнародній арені 
в різних організаціях, неприєднання до за-
стосовуваних економічних санкцій, продаж 
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зброї, надання своїх ринків для збуту нафти, 
газу та ін. товарів тощо; адміністративний 
колабораціонізм – співробітництво в окупа-
ційних органах влади; освітній – перехід на-
вчального закладу на навчання за програма-
ми країни-агресора тощо [2]. Так, відповідно 
до статистичних даних звітності з 24 лютого 
2022 р. Національною поліцією України було 
зареєстровано понад 700 кримінальних про-
ваджень, пов’язаних з колабораціонізмом. 
Найбільше кримінальних проваджень було в 
Луганській (162) та Херсонській (55) областях, 
а також у м.Києві (155) [3]. А тому проблеми 
кримінально-правової протидії колаборацій-
ній діяльності в умовах сьогодення набувають 
особливої актуальності та значущості.

Стан теоретичного дослідження
Питання кримінальної відповідальності за 

колабораційну діяльність розглядалось у пра-
цях М. Акімова, О. Головкіна, О.Ілларіонова, 
В. Кубальського, Є. Письменського, А. Полі-
това, М. Рубащенка, О. Сапожнікова, І. Сказ-
ко та інших. Відповідна проблематика є но-
вою та не достатньо апробованою, а відтак 
наукова полеміка з цього приводу не втрачає 
своєї гостроти. 
З огляду на це метою статті є аналіз пи-

тань кримінальної відповідальності за колабо-
раційну діяльність.

Виклад основних положень
Поняття колабораціонізму (від слова 

«collaboration») означає добровільну та на-
вмисну співпрацю з ворогом у його інтересах 
на шкоду своїй державі та її союзникам [4, с. 
4]. Депутатами ВРУ неодноразово (сім разів) 
вносились пропозиції щодо запровадження 
кримінальної відповідальності за колабораці-
онізм. Скажімо, у проекті Закону «Про вне-
сення змін до КК України (щодо колабораці-
онізму та посилення відповідальності за дер-
жавну зраду)» від 20 грудня 2017 р. № 7426 
мала місце пропозиція доповнити статтю 111 
КК України новими формами державної зра-
ди: усвідомлена та добровільна співпраця з 
державою-агресором, у її інтересах, зайнят-
тя посад, зокрема і виборних, в окупаційних 
органах держави-агресора [5]. Втім такий за-
конопроект зазнав конструктивної критики, 
оскільки поняття «співпраця» є широке за 

обсягом та науковою спільнотою відносить-
ся до оцінних, що як наслідок, несе загрозу 
у його неоднозначному тлумаченні. З цьо-
го приводу влучно зауважує М.Б. Стиранка, 
вважаючи, що «запровадження відповідних 
змін принесло би більше шкоди, аніж корис-
ті, оскільки «під прицілом» опиняться жителі 
АРК, Донецької та Луганської областей, які 
не захотіли залишати своїх домівок, майно і, 
звісно, змушені вступати «в контакт» з окупа-
ційними органами держави-агресора задля 
забезпечення належних умов свого існування 
(працевлаштування, оформлення соціальних 
виплат тощо)» [6, с.113]. Очевидно, що понят-
тя «співпраці з окупантом» слід розглядати з 
двох сторін. Так, не виключеними є випадки, 
коли жителі окупованих територій вимушені 
співпрацювати з представниками держави-
агресора задля збереження власного життя 
і здоров’я чи їх близьких. В такому випадку 
мова йде про фізичний чи психічний примус, 
а тому в діях таких осіб відсутній склад кри-
мінального правопорушення. Якщо ж особа 
без жодного примусу на добровільній основі 
вступає в контакт з окупаційними органами 
держави-агресора, то немає сумнівів, що її дії 
є суспільно небезпечними та повинні отрима-
ти належну кримінально-правову оцінку.
Також проектом Закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 
України (щодо встановлення кримінальної 
відповідальності за колабораціонізм» від 6 
грудня 2019 р. було запропоновано встано-
вити кримінально-правову заборону кола-
бораціонізму, як особливої форми держав-
ної зради, який полягає у військовому, полі-
тичному, економічному, адміністративному, 
культурному, інформаційному, медійному 
співробітництві громадянина України з дер-
жавою-агресором або її представниками, ство-
реними чи підтримуваними нею незаконни-
ми збройними формуваннями. До проявів 
колабораціонізму запропоновано відносити 
не лише сприяння з боку громадян України 
захопленню українських територій, допомогу 
агресору, організацію псевдореферендумів, 
службу в окупаційній адміністрації тощо, але 
й «торгівлю на крові», постачання електро-
енергії на окуповану територію і вугілля за 
сумновідомою формулою «Роттердам+», орга-
нізацію схеми «пенсійного туризму», гастролі 
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українських виконавців на території держави-
агресора, участь в ток-шоу на московському 
телебаченні тощо [7]. Втім такі спроби не при-
несли очікуваного результату, а відповідний 
законопроект зазнав критики, оскільки неви-
значеним залишалося поняття співробітни-
цтва; не розкриті відмінності інформаційного 
та медійного співробітництва; не з’ясовано чи 
слід вважати колабораційною діяльністю здій-
снення підприємницької діяльності на окупо-
ваних територіях тощо.
В подальшому проектом Закону України 

«Про внесення змін до Кримінального кодек-
су України та Кримінального процесуально-
го кодексу України (щодо кримінальної від-
повідальності за побутове, адміністративне, 
економічне, військове, політичне, військово-
політичне та інше співробітництво з держа-
вою-агресором - колабораціонізм)» від 23 лю-
того 2021 р. було запропоновано визначити 
колабораціонізм як умисне і добровільне спів-
робітництво громадянина України з держа-
вою-агресором або її представниками у будь-
якій формі, в інтересах держави-агресора і 
на шкоду національній безпеці України чи її 
союзників. Пропонувалося встановити санк-
цію за вчинення таких діянь у вигляді позбав-
лення волі на строк від трьох до п’яти років з 
конфіскацією майна або без такої [8]. Однак і 
цей законопроект не увінчався успіхом. Так, 
у Висновку Головного управління на вищев-
казаний законопроект вказувалось, що кри-
мінальна відповідальність за окремі злочинні 
прояви колабораціонізму вже передбачена у 
вигляді певних форм державної зради, а тому 
аналіз запропонованих у примітці до ст. 111-1 
КК України форм колабораціонізму фактично 
свідчить про намагання суб’єктів права зако-
нодавчої ініціативи деталізувати (уточнити) ті 
прояви державної зради, що сформульовані 
законодавцем у диспозиції ст. 111 КК Укра-
їни. Більше того, обґрунтованість пропози-
ції щодо згадки у понятті «колабораціонізм» 
про шкоду національній безпеці союзників 
України викликає сумніви, оскільки родо-
вим об’єктом кримінальних правопорушень, 
розташованих у розділі І Особливої частини 
КК, є національна безпека України, тобто, за-
хищеність державного суверенітету, територі-
альної цілісності, демократичного конститу-
ційного ладу та інших національних інтересів 

України від реальних та потенційних загроз 
[9].
Втім нарешті проблема кримінально-пра-

вової протидії проявам колабораціонізму на-
була законодавчого вирішення після масш-
табного вторгнення Російською Федерацією 
на територію України, що мало місце 24 лю-
того 2022 р. У зв’язку з цими подіями 3 берез-
ня 2022 року прийнято Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
(щодо встановлення кримінальної відпові-
дальності за колабораційну діяльність)», на 
підставі якого у КК України окремою статтею 
(ст.111-1 КК України) було встановлено кри-
мінальну відповідальність за колабораційну 
діяльність. Аналіз Єдиного державного реє-
стру судових рішень України засвідчує, що з 
моменту внесення до КК України відповід-
них змін є тридцять три вироки у справах 
про колабораційну діяльність. Як приклад, 
слід навести вирок Новоград-Волинського 
міськрайонного суду Житомирської облас-
ті від 19 серпня 2022 р. Так, 15 червня 2022 
року, близько 12 год. 00 хв., А., перебуваючи 
в публічному місці, доступ до якого у робочий 
час завжди вільний, а саме в магазині, будучи 
громадянином України, в присутності покуп-
ців та іншого невизначеного кола осіб, у пері-
од запровадженого в Україні воєнного стану, 
публічно заперечував здійснення збройної 
агресії Російської Федерації проти України, 
які виразилися у висловлюваннях - «... війни 
ніякої в країні немає, війна ще буде...», а та-
кож не припиняючи своїх протиправних дій 
закликав до підтримання рішень та дій дер-
жави-агресора (російської федерації) вислов-
люючись - «...сюди (в Україну) потрібен Путін, 
він наведе тут порядок...» [10].
В іншому кримінальному провадженні до-

судовим розслідуванням встановлено, що гро-
мадянин України К. з початку вторгнення ЗС 
РФ на територію України, тобто з 24.02.2022 
року по теперішній час, перебуваючи на те-
риторії с. Кицівка Чугуївського району Хар-
ківської області публічно закликав до неви-
значеного кола осіб до підтримки рішень та 
дій держави агресора РФ та її збройних фор-
мувань. Зокрема, К., звертаючись до мешкан-
ців с. Кицівка, заперечував агресію ЗС РФ в 
Україні, казав, що всі руйнування відбува-
ються через ЗСУ та після встановлення ро-
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сійської влади в Україні життя покращиться. 
Крім того, підсудний в кінці травня 2022 року, 
перебуваючи у громадському місці, а саме на 
вулиці Центральній в с. Кицівка Чугуївського 
району Харківської області в черзі людей за 
гуманітарною допомогою, публічно вислов-
лював заперечення здійснення Російською 
Федерацією збройної агресії проти України 
та закликав до підтримки рішень та дій дер-
жави агресора. Такі дії К. органом досудово-
го розслідування кваліфіковані за ч.1 ст.111-1 
КК України - публічні заклики до підтримки 
рішень та дій держави-агресора Російської 
Федерації та її збройних формувань, тобто ко-
лабораційна діяльність [11].
Разом із тим, відповідні нововведення ви-

кликали гостру критику. Так, М.Рубащенко 
переконаний, що відповідальність за колабора-
ціонізм уже криміналізована у складі злочину 
державної зради. А тому на думку цього вчено-
го, запровадження нової форми такого діяння 
призведе до плутаними та становитиме небез-
пеку порушення прав і свобод людини. Науко-
вець звертає увагу на те, що не слід розглядати 
як колабораціонізм саме лише перебування на 
певній службі чи посаді або лише здійснення 
владних, службових чи професійних функцій 
від імені окупанта (наприклад, функції право-
суддя суддями, управлінських функцій посадо-
вими особами органів місцевого самоврядуван-
ня). Свою позицію аргументує тим, що людям, 
які проживають на окупованій території, необ-
хідно десь працювати, навчатися тощо [12]. 
Розвиваючи цю думку, В.В. Кузнецов пише, що 
зважаючи на певну подібність складів держав-
ної зради та колабораціонізму є проблема мож-
ливого ухилення зрадників від більш суворого 
покарання, оскільки покарання за більшість 
форм колабораціонізму є менш суворим, ніж 
покарання за державну зраду [13]. Такі позиції 
не позбавлені раціонального зерна. Так, одні-
єю з форм колабораційної діяльності є публічні 
заклики громадянином України до підтримки 
рішень та/або дій держави-агресора, збройних 
формувань та/або окупаційної адміністрації 
держави-агресора (ч.1 ст.111-1 КК України). 
Дії ж держави-агресора, передусім, спрямовані 
на захоплення території іншої держави. А тому 
в такому випадку особа фактично закликати-
ме до посягання на територіальну цілісність і 
недоторканність держави, що характерно для 

складу злочину, передбаченого ч.1 ст.110 КК 
України. При цьому покарання за ці злочини 
є явно не рівнозначними: за ч.1 ст.111-1 КК 
України - позбавленні права обіймати певні 
посади або займатися певною діяльністю на 
строк від десяти до п’ятнадцяти років, тоді як 
за ч.1 ст.110 КК України - позбавлення волі на 
строк від трьох до п’яти років з конфіскацією 
майна або без такої.
Ще однією формою колабораціонізму є 

передача матеріальних ресурсів незаконним 
збройним чи воєнізованим формуванням, 
створеним на тимчасово окупованій терито-
рії, та/або збройним чи воєнізованим форму-
ванням держави-агресора (ч.4 ст.111-1 КК 
України). Однак такі суспільно небезпечні ді-
яння вже давно криміналізовані у ст. 110-2 КК 
України «Фінансування дій, вчинених з метою 
насильницької зміни чи повалення конститу-
ційного ладу або захоплення державної вла-
ди, зміни меж території або державного кор-
дону України».

Висновки
Таким чином у теорії кримінального права 

існує цілий спектр думок навколо змісту та об-
сягу поняття «колабораційна діяльність». Втім 
ефективність кримінально-правової протидії 
проявам колабораціонізму, передусім, зале-
жить від чіткого опису ознак об’єктивної сто-
рони складу злочину, передбаченого ст.111-1 
КК України.
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SUMMARY 
The article states that today in Ukraine the problem 

of criminal legal counteraction to collaborationism 
has fi nally received a proper legislative solution. The 
Verkhovna Rada of Ukraine has tried seven times to 
solve this problem in the relevant draft laws of Ukraine. 
And only the beginning of the open large-scale armed 
aggression of the Russian Federation against Ukraine 
prompted the Verkhovna Rada of Ukraine to implement 
one of these options to criminalize collaboration 
activities.

Today, the issue of collaborationism, its concepts, 
features and types, limits of legal responsibility of 
collaborators, etc. are of particular importance in 
Ukraine, given the ongoing occupation of part of its 
sovereign territories, which occurred with the beginning 
of Russian aggression combined with hybrid methods 
of warfare. At the same time, the phenomenon of 
collaborationism, being quite carefully considered in the 
works of historians, is still insuffi ciently studied in legal 
science. Although the problem has been consistently in 
the spotlight of Ukrainian experts and government 
offi cials, it has not even come close to a proper solution.

Collaborationism as a narrative during the war 
was and remains a multifaceted and controversial 
phenomenon. On the one hand, it is guilt and betrayal, 
and on the other hand, it is a forced measure and 
condition for the survival of the population in the 
occupied territories. In the scientifi c literature at 
different times, based on the historical experience of 
collaborationism in the occupied states, distinguish 
its types and analyze, through the prism of political 
expediency, various manifestations of cooperation 
with the occupiers. It is stated that the criminalization 
of collaborationism requires a comprehensive and 
systematic approach. Some forms of collaborationism 
need to be clarifi ed or excluded. Such forms of 
committing a criminal offense primarily duplicate 
forms of treason.

Key words: collaborationism, collaborative 
activities, crimes against the foundations of national 
security of Ukraine, criminal liability, high treason.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÎÁ’ªÊÒÈÂÍÎ¯ ÑÒÎÐÎÍÈ 
ÑÊËÀÄÓ ÇËÎ×ÈÍÓ, ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ ÑÒ.434 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У дослідженні здійснено кримінально-пра-
вовий аналіз поганого поводження з військово-
полоненими (ст. 434 КК України). Простеже-
но особливості припису про відповідальність 
за погане поводження з військовополоненими 
в міжнародно-правовому аспектах. Здійснено 
оцінку норми про поводження з військовопо-
лоненими на її відповідність приписам між-
народного права, що визначають «правила 
ведення оголошеної війни чи будь-якого іншого 
збройного конфлікту». Виявлено та пояснено 
бланкетний характер кримінально-правової 
заборони щодо поганого поводження з військо-
вополоненими. Проаналізовано кримінально-
правовий зміст діянь «погане поводження», 
«недбале виконання обов’язків щодо хворих і 
поранених».
Проаналізовано доктринальні підходи 

до визначення ознак та змісту об’єктивної 
сторони поганого поводження з військовопо-
лоненими (ст. 434 Кримінального кодексу 
України), яка включає наступні форми вчи-
нення злочину: погане поводження з військо-
вополоненими, яке мало місце неодноразово, 
або пов’язане з особливою жорстокістю, або 
спрямоване проти хворих і поранених; недбале 
виконання обов’язків щодо хворих і поранених 
особами, на яких покладено їх лікування і пі-
клування про них.
Сформульовано рекомендації щодо удоско-

налення законодавчої конструкції заборонного 
припису та практики його застосування.
Ключові слова: військові злочини, військо-

вополонений, погане поводження, насильство, 
жорстокість.
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Постановка проблеми
Питання кримінально-правової протидії 

поганому поводженню з військовополоне-
ними до недавнього часу в теорії криміналь-
ного права практично не піднімалося та не 
привертало уваги суспільства. У правозасто-
совній же діяльності не було випадків при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
за ст.434 КК України. Втім ситуація карди-
нально змінилася з початку бойових дій на 
Сході України (2014 р.). Більше того, з мо-
менту повномасштабного вторгнення Росій-
ської Федерації на територію України в за-
собах масової інформації все частіше повідо-
мляють про факти жорстокого поводження, 
які мають місце щодо українських військо-
вополонених. 
Так, у доповіді Управління Верховно-

го комісара Організації Об’єднаних Націй 
з прав людини (УВКПЛ) щодо ситуації з 
правами людини в Україні (охоплює пері-
од з 1 лютого до 31 липня 2022 року), яка 
підготовлена за результатами роботи Мо-
ніторингової місії ООН з прав людини в 
Україні, зафіксувало порушення міжнарод-
ного права прав людини та міжнародного 
гуманітарного права, воюючою стороною 
(Російською Федерацією) щодо поводжен-
ня з військовополоненими та особами, які 
втратили здатність брати участь у бойових 
діях (hors de combat). Вчинені Збройними 
силами Російської Федерації порушення 
включали позасудові страти, катування та 
жорстоке поводження, сексуальне насиль-
ство, судове переслідування військовополо-
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нених за участь у бойових діях, порушення 
гарантій справедливого судового розгляду, 
відмову в наданні медичної допомоги, ви-
ставлення для цікавості публіки, порушен-
ня умов інтернування, брак їжі та води, 
погані санітарні умови, розграбування осо-
бистих речей.
Деякі з цих порушень можуть дорівню-

вати воєнним злочинам. УВКПЛ зафіксу-
вало тенденції в жорстокому поводженні 
з військовополоненими, які утримувались 
Збройними силами Російської Федерації, 
та пов’язаними озброєними групами, під 
час усього періоду інтернування. Зокрема, 
подібні випадки були документовані у ви-
правних колоніях та слідчих ізоляторах у 
Російській Федерації та на території Укра-
їни, яка контролюється Збройними сила-
ми Російської Федерації або пов’язаними 
озброєними групами, де військовополоне-
них утримували з порушенням заборони 
інтернування в ізоляції. УВКПЛ також вста-
новило, що більшість військовополонених, 
які перебувають у полоні Уряду України, 
продовжували інтернуватись у спеціально 
відведених приміщеннях пенітенціарних 
установ, що порушує правила, за якими вій-
ськовополонені не повинні інтернуватися 
в ізоляції [1, с.6]. А тому прояви жорстоко-
го поводження з військовополоненими по-
требують реагування як з боку міжнародної 
спільноти, так і національного кримінально-
го законодавства.

Стан теоретичного дослідження
Питання кримінально-правової проти-

дії воєнним злочинам, у тому числі і тим, які 
пов’язані з поганим поводженням з військо-
вополоненими були предметом вивчення 
в працях В.П. Базова, В.О. Бодаєвського, 
В.К. Грищука, С.Ф.Денисова, С.І. Дячука, 
М.І. Карпенка, В.А. Клименка, М.Й. Кор-
жанського, О.М. Литвинова, С.М. Мохончу-
ка, М.І. Панова, М.І. Хавронюка, В.Б. Хар-
ченка, П.В. Хряпінського та інших. Втім у 
дослідженнях вказаних авторів не розкри-
то повного спектру проблем кримінально-
правової протидії поганому поводженню з 
військовослужбовцями, а саме: визначення 
поняття «погане поводження», а також його 
співвідношення з поняттям «жорстоке пово-

дження»; трактування поняття «неоднора-
зово» тощо.
З огляду на це метою статті є аналіз 

об’єктивної сторони складу злочину «погане 
поводження з військовополоненими».

Виклад основних положень
Заборона жорстокого поводження є од-

нією з обов’язкових норм міжнародного 
права. Так, відповідно до Конвенції проти 
катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність видів 
поводження і покарання (ст. 2): «Ніхто не 
може бути підданий катуванню, жорстоко-
му, нелюдському, або такому, що принижує 
його гідність, поводженню чи покаранню». 
Відповідні положення також закріплені в 
ст.3 Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод, ст.3 Женевської 
конвенції про захист цивільного населення 
під час війни від 12 серпня 1949 р., ст.7 Між-
народного пакту про громадянські та полі-
тичні права 1966 р. тощо.

 Відповідно до ст.3 Женевської конвен-
ції про поводження з військовополоненими 
від 12 серпня 1949 р. у випадку збройного 
конфлікту, кожна сторона зобов’язана за-
стосовувати як мінімум такі положення: 
з особами, які не беруть активної участі у 
воєнних діях, зокрема з тими особами зі 
складу збройних сил, які склали зброю, а 
також тими, які припинили участь у воєн-
них діях у зв’язку з хворобою, пораненням, 
триманням під арештом чи з будь-якої ін-
шої причини, поводяться за будь-яких об-
ставин гуманно, без будь-якої дискримінації 
за ознаками раси, кольору шкіри, релігії чи 
вірування, статі, походження чи майнового 
становища чи будь-якими іншими аналогіч-
ними критеріями. Із цією метою заборонено 
вчиняти стосовно зазначених вище осіб такі 
дії:

- насильство над особою, зокрема, всі 
види вбивств, завдання каліцтва, жорстоке 
поводження й тортури;

- захоплення заручників;
- наругу над людською гідністю, зокрема 

образливе та принизливе поводження;
- засудження та застосування покарання 

без попереднього судового рішення, вине-
сеного судом, який створено належним чи-
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ном і який надає судові гарантії визнані ци-
вілізованими народами як необхідні.
Схоже положення також регламентуєть-

ся в «Порядку здійснення заходів щодо по-
водження з військовополоненими в особли-
вий період», яке затверджене Постановою 
КМУ від 17 червні 2022 р. №721. Зокрема, у 
п.3 передбачено, що з військовополоненими 
завжди необхідно поводитись гуманно, не 
допускаючи стосовно них насильства, жор-
стокого поводження і тортур, образливого 
та принизливого ставлення, залякування та 
цікавості публіки, засудження та застосуван-
ня покарання без попереднього судового 
рішення, винесеного судом, який створено 
належним чином. Також зазначено, що вій-
ськовополонених не можна піддавати фі-
зичному каліченню, медичним чи науковим 
експериментам будь-якого характеру, які не 
обґрунтовані потребою у проведенні медич-
ного, стоматологічного або стаціонарного 
лікування військовополоненого та не здій-
снюються в його інтересах.
З аналізу ст.434 КК України випливає, 

що об’єктивна сторона цього складу злочи-
ну полягає у вчиненні наступних діянь: 

- погане поводження з військовополо-
неними, яке мало місце неодноразово, або 
пов’язане з особливою жорстокістю, або 
спрямоване проти хворих і поранених;

- недбале виконання обов’язків щодо 
хворих і поранених особами, на яких покла-
дено їх лікування і піклування про них.
Передусім, слід зупинитись на розгляді 

поняття поганого поводження з військово-
полоненими. У доповіді Управління Верхо-
вного комісара Організації Об’єднаних На-
цій з прав людини задокументувало прак-
тику неналежного поводження з військо-
вополоненими, затриманими Збройними 
силами Російської Федерації та пов’язаними 
озброєними групами впродовж усього пе-
ріоду їхнього інтернування. УВКПЛ під-
твердило, що з 35 військовослужбовців 
Збройних сил України, які спілкувалися з 
УВКПЛ, 27 зазнали катувань із боку Зброй-
них сил Російської Федерації та правоохо-
ронних органів, а також пов’язаних озбро-
єних груп. Жертви розповідали, що їх били 
кулаками, ногами, поліцейськими кийками 
та дерев’яними молотками, катували стру-

мом, погрожували стратою чи сексуальним 
насильством, стріляли в ноги. Порушни-
ки катували жертв, щоб примусити надати 
військову інформацію, зізнатися у воєнних 
злочинах, свідчити проти інших військово-
полонених або покарати за участь у бойових 
діях. За повідомленнями, у ніч із 28 на 29 
липня кілька десятків українських військо-
вополонених загинули й більше ста дістали 
поранень, коли Волноваська виправна ко-
лонія № 120 (Донецька область) імовірно за-
знала обстрілу. Генеральний секретар ООН 
ініціював створення місії зі встановлення 
фактів, яка намагатиметься з’ясувати факти 
цього інциденту, та після завершення своєї 
роботи представить доповідь Генеральному 
секретарю [2, с.26-27].
Семантичний зміст поняття «погане» 

трактується як таке, яке не має добрих якос-
тей, властивостей; не таке як треба; яке ви-
кликає негативну оцінку; яке не задоволь-
няє поставлених вимог; не відповідає цим 
вимогам, певним потребам [3, с.713]. У те-
орії кримінального права під поняттям «по-
гане поводження» розуміють дії, які спричи-
няють шкоду здоров’ю, ущемляють права і 
честь потерпілих (нанесення побоїв, запо-
діяння тілесних ушкоджень, мордування та 
інші прояви жорстокості) [4, с.435]. 
Що стосується поняття «жорстокість», то 

семантичний зміст його тлумачать як безжа-
лісність, лютість, нелюдяність, садизм, вар-
варство, звірство, шкуродерство [5, с.137-
138], суворість, різкість, високий ступінь, 
велика сила прояву чого-небудь [2, с.306]. 
Поняття жорстокого поводження, розгля-
дають як безжалісну, грубу поведінку, яка 
завдає фізичних і психічних страждань [6, 
с.72], що полягає у спричиненні побоїв, ті-
лесних ушкоджень мордувань, мучення 
тощо [7, с.279]. 

У зв’язку з цим Л.І. Скрекля вважає, що 
використання у диспозиції ст.434 КК України 
терміну «жорстокість» є недоцільним, оскіль-
ки «погане поводження» охоплює всі дії, які 
характерні для першого поняття [8, с.38]. 
Така позиція не позбавлена раціонального 
зерна, оскільки поняття «жорстокість» та 
«погане поводження» охоплюють одне і те 
ж коло суспільно небезпечних діянь. Втім 
усе ж гадаємо, що для забезпечення єдності 
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термінології слід відмовитись від викорис-
тання у диспозиції ст.434 КК України тер-
міна «погане поводження», оскільки він не 
фігурує в інших статтях. У той же час у кри-
мінальному законі неодноразово міститься 
вказівка на юридичні конструкції «жорстоке 
поводження» та «особлива жорстокість». 
Водночас, у диспозиції ст.434 КК Укра-

їни мова йде не про жорстоке поводжен-
ня, а особливу жорстокість, яка має місце 
у ставленні до військовополонених. У кри-
мінально-правовій теорії вважають, що 
принципова відмінність особливої жор-
стокості від «звичайної» полягає в тому, 
що перша зовсім не обов’язкова для кри-
мінальних правопорушень. Вона не є при-
родною умовою для здійснення результа-
ту, що наступив, і становить собою додат-
кове фізичне або психічне страждання для 
потерпілого або його близьких, яке винний 
свідомо заподіює або припускає [9, с.137]. 
Втім з цими міркуваннями важко погоди-
тись, оскільки навряд чи можливо встано-
вити, чи особа відчувала додаткове фізич-
не страждання чи «звичайне». Більше того, 
аналіз юридичної літератури засвідчує, що 
«жорстокість» та «особлива жорстокість» 
охоплюють одні і ті ж суспільно небезпечні 
діяння, такі як: побої, мучення, мордуван-
ня. А тому вважаємо, що зміст ст.434 КК 
України має виглядати наступним чином: 
«Жорстоке поводження з військовополо-
неними, яке мало місце неодноразово, або 
спрямоване проти хворих і поранених, а 
також недбале виконання обов’язків щодо 
хворих і поранених особами, на яких по-
кладено їх лікування і піклування про них, 
за відсутності ознак більш тяжкого злочи-
ну».
Необхідно також звернути увагу на те, 

що законодавець встановлює криміналь-
но-правову заборону поганого поводжен-
ня з військовополоненими, за умови, якщо 
воно мало місце неодноразово. Тобто звід-
си випливає, що за одиничний прояв жор-
стокого поводження особа не підлягатиме 
кримінальній відповідальності. Така позиція 
видається хибною. У кримінально-правовій 
літературі з цього приводу Л.І. Скреклею 
наведений вдалий приклад. Зокрема, ця 
авторка пише, що одноразові дії (позбав-

лення їжі, пиття тощо) навряд чи будуть 
вважатися кримінально караними. Втім 
виняток може становити одноразове по-
збавлення людини ліків, яка хворіє, на-
приклад, на астму або цукровий діабет 
(коли винний демонструє у руках ліки, 
які необхідні потерпілому, а останній про-
сить, щоб суб’єкт посягання не дав йому 
померти і повернув їх, проте злочинець 
не має наміру виконати прохання потер-
пілого і насолоджується цим). У такому 
випадку винний усвідомлюватиме, що сво-
їми діями спричиняє страждання потерпі-
лому, а також бажає їх заподіяти [8, с.84]. 
З огляду на вищезазначене видається, що 
законодавцю необхідно встановити кримі-
нально-правову заборону жорстокого по-
водження з військовополоненими також 
і за одноразові його прояви. Адже вида-
ється, що не виключені випадки, коли од-
норазові прояви жорстокого поводження 
можуть спричинити більші страждання,-
аніж систематичні. У зв’язку з цим вказів-
ка в диспозиції ст.434 КК України на тер-
мін «неодноразово» є зайвою. 
Ще однією формою вчинення злочину, 

передбаченого ст.434 КК України, є не-
дбале виконання обов’язків щодо хворих 
і поранених особами, на яких покладено 
їх лікування і піклування про них. У до-
повіді Управління Верховного комісара 
Організації Об’єднаних Націй з прав лю-
дини зазначено, що дев’ять осіб, з якими 
спілкувалося УВКПЛ, повідомили, що по-
ранені товариші по службі померли про-
тягом кількох днів після полонення через 
нестачу медичної допомоги в імпровізова-
них місцях інтернування. Усі респонденти 
також скаржилися на недостатню кількість 
та якість їжі та води, що надавались інтер-
нованим  українським військовополоненим  
[1, с.26-27]. 

Висновки
Таким чином, норма про кримінальну 

відповідальність за погане поводження з 
військовополоненими далека від доскона-
лості, а відтак потребує відповідних змін, зо-
крема, у частині визначення форм вчинення 
цього злочину.
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SUMMARY 
The author of the research has carried out criminal 

and legal analysis of ill-treatment of prisoners of war 
(the Art. 434 of the Criminal Code of Ukraine). The 
development of the injunction on the responsibility for 
ill-treatment of prisoners of war in international and 
legal aspects has been traced. The author has estimated 
the norm on the treatment of prisoners of war according 
its compliance with the provisions of international law, 
which defi nes “the rules of conducting a declared 
war or any other armed confl ict”. Characteristics of 
the generic and direct objects of the crime have been 
provided; the author has defi ned the range of victims of 
crimes, whose responsibility is stipulated by the Art. 434 
of the Criminal Code of Ukraine. The blanket nature 
of the criminal prohibition on ill-treatment of prisoners 
of war has been revealed and explained. Criminal and 
legal content of the acts of “ill-treatment”, “negligent 
performance of duties in relation to the sick and 
injured” have been analyzed; the features of the special 
crime subject have been determined. 

The author has analyzed the doctrinal approaches 
in the defi nition of characteristics and content of 
mental element of abusive treatment with prisoners of 
war (the Art. 434 of the Criminal Code of Ukraine). 
The methods of establishing the forms and types of guilt 
as the only mandatory feature of the specifi ed military 
crime have been determined. It has been stated that 
some forms of this crime (repeated abusive treatment, 
committed with particular cruelty or against wounded 
or affl icted persons) are characterized by the direct 
intent, and for others (careless performance of duties) 
– are characterized by an imprudent or mixed form 
of guilt. The intellectual and volitional moments of 
guilt forms that characterize various forms of abusive 
treatment of prisoners of war, have been determined.

The author has formulated recommendations for 
improving the legislative structure of the injunction 
and the practice of its application.

Key words: war crimes, prisoners of war, abusive 
treatment, violence, inhumanity.
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з бoку oкpeмиx зacуджeниx тa pизику 
дoвoлi cуттєвoï пpoфeciйнoï дeфopмaцiï. 

Oтжe, бeзпeкa зacуджeниx – цe oдин із 
пpинципoвиx нaпpямiв дiяльнocтi opгaнiв 
i уcтaнoв викoнaння пoкapaнь.

Аналіз останніх досліджень
Дослідження наукової літератури по-

казало, що окремі аспекти реалізації 
прав засуджених розглядалися багать-
ма науковцями, а саме: В.Б. Авер’янов, 
О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.Г. Богати-
рьов, Т.А. Денисова, О.Ю. Дрозд, А.П. За-
калюк, Р.А. Калюжний, Т.О. Коломоєць, 
О.Г. Колб, С.Ф. Константинов, М.А. Ма-
тузов, О.В. Негодченко, В.І. Олефір, 
І.С. Яковець та ін.

Виклад основних положень
Право на особисту безпеку належить 

до фундаментальних прав людини та гро-
мадянина. У статті 3 Конституції України 
зазначено, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються найвищою соціальною цінніс-
тю. Зміст діяльності держави, її органів і 
посадових осіб полягає в охороні й утвер-
дженні зазначеної цінності. Відповідно 
до цього закріплене у ст. 10 КВК Украї-
ни право засуджених на особисту безпеку 
деякі науковці (А. X. Степанюк, І. Я. Яко-
вець) небезпідставно відносять до осно-
вних прав осіб, які відбувають криміналь-
ні покарання [1, с.47]. 

Постановка проблеми
Чacтинa 1 cт. 10 KBK Укpaïни визнaчaє, 

щo зacуджeнi мaють пpaвo нa ocoбиcту 
бeзпeку. Цe пoлoжeння ґpунтуєтьcя нa 
пpинципax кpимiнaльнo-викoнaвчoгo 
зaкoнoдaвcтвa пoвaги дo пpaв i cвoбoд 
людини i взaємнoï вiдпoвiдaльнocтi 
дepжaви i зacуджeнoгo. Дepжaвa, бepучи 
нa ceбe функцiю пpимуcу i пoкapaння 
ociб, визнaниx винними у вчинeннi 
кpимiнaльнoгo пpaвoпopушeння, 
зoбoв’язуєтьcя здiйcнювaти тaкий пpимуc 
вiдпoвiдaльнo, бeзпeчнo i з пoвaгoю дo 
пpaв ocoби. Йдeтьcя пpo фopмaт дiяльнocтi 
cпeцiaльнo упoвнoвaжeниx opгaнiв 
дepжaви, opiєнтoвaний нa cтвopeння 
дiйcнo бeзпeчниx умoв вiдбувaння 
пoкapaння. Пpичoму бeзпeчнicть пoвиннa 
бути бaгaтoвeктopнoю. Boнa пoвиннa 
гарантувaти бeзпeку зacуджeнoгo як 
oбмeжeнoï в пpaвax ocoби, бeзпeку 
пepcoнaлу opгaнiв i уcтaнoв викoнaння 
пoкapaнь як ociб, щo пiддaютьcя 
пiдвищeнoму pизику aгpecивниx пpoявiв 



97

Øàé Ð. -  Ïðàâî íà îñîáèñòó áåçïåêó çàñóäæåíèõ: îñîáëèâîñò³ çàáåçïå÷åííÿ

Саме тому пpaвo нa ocoбиcтy бeзпeкy 
є дyжe вaжливим, ocкiльки, як cлyшнo 
зayвaжyє O. B. Лиcoдєд, гарантування 
пpaвa нa бeзпeкy як cтaнy зaxищeнocтi 
життєвo вaжливиx iнтepeciв ocoби 
вiд бyдь-якoï зoвнiшньoï зaгpoзи є 
дocить aктyaльним для зacyджeниx, якi 
вiдбyвaють пoкapaння, щo пoв’язaнi з 
peaльним пoзбaвлeнням aбo oбмeжeнням 
вoлi ocoби, ocкiльки вoни, знaxoдячиcь в 
yмoвax пeвнoï iзoляцiï вiд cycпiльcтвa, нe 
мaють мoжливocтi caмocтiйнo викopиcтaти 
вci зacoби й мexaнiзми гарантування cвoєï 
бeзпeки, якi дoзвoлeнi зaкoнoдaвcтвoм [2, 
c. 107]. 
Вивчення практики виконання та від-

бування покарань в Україні свідчить, що 
здебільшого небезпека для засуджених 
має прихований характер і перетворю-
ється на реальну небезпеку за наявності 
таких умов: а) небезпека реально існує; б) 
засуджений перебуває в зоні дії небезпе-
ки; в) засуджений не має ефективних засо-
бів захисту, не використовує їх, ці засоби є 
неефективними [3, с.6]. 
Дослідження безпеки засуджених у 

місцях позбавлення волі показують, що 
засуджені стають жертвами злочинних по-
сягань як з боку інших засуджених, так і 
персоналу місць позбавлення волі. При-
чинами і умовами такого ганебного явища 
є: неготовність засудженого змінити спо-
сіб свого життя;  складнощі в засуджено-
го в адаптації до умов відбування кримі-
нального покарання у виправній колонії; 
втрата засудженим на певний час соціаль-
но корисних зв’язків та соціально важли-
вих орієнтирів; конфлікт із засудженими, 
загроза чи факт приниження або зґвал-
тування; взаємовідносини з персоналом 
(відчуття припинення і упередженого 
ставлення) тощо.
З цього приводу варто погодитися з 

вітчизняним ученим І. О. Колбом, який у 
власному дослідженні доводить, що зазна-
чене спричинене тим, що досі ні на право-
вому, ні на практичному рівнях не ство-
рено реальних гарантій особистої безпеки 
засуджених під час відбування покарання 
[4, с. 77]. Чому так відбувається і яким 
жe чинoм opгaни i ycтaнoви викoнaння 

пoкapaнь cтвopюють бeзпeчнi yмoви для 
зacyджeниx?
Тут слід сказати, що, зважаючи на cтaн 

вiтчизняниx кpимiнaльнo-викoнaвчиx 
пpaвoвiднocин, цe питaння здaєтьcя 
pитopичним, оcкiльки icнyє вeликa 
piзниця мiж тими дeклapaцiями, якi 
мicтить зaкoн i фaктичнoю peaлiзaцiєю 
пpaвoвиx нopм нa пpaктицi.
Зaкoн (ч. 3 cт. 10 KBK Укpaïни) тaк 

фopмyлює пoлoжeння щoдo зaбeзпeчeння 
пpaвa нa ocoбиcтy бeзпeкy: aдмiнicтpaцiя 
ycтaнoви викoнaння пoкapaнь вживaє 
зaxoдiв дo пepeвeдeння зacyджeнoгo в 
бeзпeчнe мicцe, a тaкoж iншиx зaxoдiв дo 
ycyнeння нeбeзпeки, виpiшyє питaння 
пpo мicцe пoдaльшoгo вiдбyвaння ним 
пoкapaння. Як виднo, єдиним зaxoдoм 
зaбeзпeчeння бeзпeки зacyджeнoгo 
зaкoнoдaвeць визнaчaє мoжливicть 
пepeвeдeння зacyджeнoгo в iншe мicцe 
для вiдбyвaння пoкapaння. Iншi зaxoди з 
ycyнeння нeбeзпeки нe визнaчeнi. З oднoгo 
бoкy, цe дaє пeвний пpocтip aдмiнicтpaцiï дo 
дiй iз гарантування бeзпeки зacyджeнoгo, 
a, з iншoгo, пpизвoдить дo тoгo, щo 
aдмiнicтpaцiя кpимiнaльнo-викoнaвчиx 
ycтaнoв oбмeжyєтьcя лишe цим зaxoдoм, 
як тaким, щo бeзпocepeдньo визнaчeний 
зaкoнoм.
Пpaктичнo вci зaxoди гарантування 

бeзпeки тим чи iншим чинoм пoв’язaнi 
з oкpeмим тpимaнням вiдпoвiднoгo 
зacyджeнoгo aбo пoмiщeння йoгo в 
бeзпeчнe мicцe.

Cтaття 102 КBК Укpaïни oднiєю з 
yмoв peжимy пoзбaвлeння вoлi визнaчaє 
зaбeзпeчeння бeзпeки зacyджeниx i 
пepcoнaлy кoлoнiï [5]. Oтжe, вiдпoвiдний 
peжим пoвинeн бyти opiєнтoвaний нa 
cтвopeння бeзпeчниx yмoв вiдбyвaння 
пoкapaння. Caмe peжим пoвинeн бyти 
opгaнiзoвaним тaким чинoм, щoб yмoви 
вiдбyвaння пoкapaння cтaли бeзпeчними. 
Bвaжaємo, щo в тaкoмy пiдxoдi є пeвний 
ceнc. Biн дoзвoлить гoвopити пpo 
cпeцiaльнi зaxoди гарантування бeзпeки 
зacyджeнoгo i зaгaльнi зacoби.
Дo пepшиx мoжнa вiднecти:
– пoмiщeння зacyджeнoгo y бeзпeчнe 

мicцe;
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– cтвopeння yмoв cпeцiaльнoï iзoляцiï 
(oкpeмe poбoчe мicцe, пepcoнaльнe 
cпaльнe мicцe, визнaчeння iншoгo 
вiддiлeння чи cтpyктypнoï дiльницi для 
вiдбyвaння пoкapaння; пepeвeдeння нa 
iзoльoвaнe тpимaння);

– виpiшeння питaння пpo 
пepeвeдeння дo iншoï ycтaнoви;

– пpoвeдeння бeciд iз зacyджeними, 
якi є yчacникaми кoнфлiктy;

– пiдcилeння oxopoни тa нaглядy зa 
зacyджeними, якi знaxoдятьcя в yмoвax 
cпeцiaльниx зacoбiв зaбeзпeчeння бeзпeки 
зacyджeнoгo.

 Щo cтocyєтьcя зaгaльниx зaxoдiв 
бeзпeки, тo cepeд ниx мoжyть бyти 
нaзвaнi вci зaxoди зaбeзпeчeння peжимy, 
пpoфiлaктичнi зaxoди, якi здiйcнюютьcя 
в кoлoнiï i мaйжe вci yмoви peжимy, 
cфopмyльoвaнi y cт. 102 КBК Укpaïни.

Taким чинoм, ми пoвиннi кoнcтaтyвaти, 
щo, виxoдячи зi змicтy КBК Укpaïни, peжим 
у кpимiнaльнo-викoнaвчиx ycтaнoвax є 
ocнoвним зaгaльним зacoбoм гаранту-
вання бeзпeки зacyджeниx. Пopяд з ним 
кoжнa ycтaнoвa пoвиннa мaти apceнaл 
cпeцiaльниx зacoбiв зaбeзпeчeння бeзпeки 
зacyджeнoгo i вiдпoвiднy мaтepiaльнo-
тexнiчнy бaзy для тaкиx зacoбiв.

Kлючoвим мoмeнтoм пpaвa нa ocoбиcтy 
бeзпeкy зacyджeниx є питaння пpo 
iнiцiювaння викopиcтaння cпeцiaльниx 
зaxoдiв ocoбиcтoï бeзпeки зacyджeнoгo. 
Згiднo зi cт. 10 КBК Укpaïни iнiцiaтивa 
щoдo зacтocyвaння циx зaxoдiв мoжe 
виxoдити вiд зacyджeнoгo. Зacyджeний 
пoвинeн мaти мoжливicть у  бyдь-якiй фopмi 
i в бyдь-який чac звepтaтиcя дo пocaдoвиx 
ociб ycтaнoви iз зaявaми тa звepнeннями 
пpo гарантування cпeцiaльниx зaxoдiв 
зaбeзпeчeння бeзпeки зacyджeнoгo.
Варто також зазначити, що в кримі-

нальному законодавстві є групи спеціаль-
них норм, орієнтованих на регулювання 
питань безпеки осіб, що перебувають в 
установах виконання покарання. Напри-
клад, закріпивши в КК України кримі-
нальну відповідальність за такі діяння, 
як «Захоплення заручників» (ст. 147 КК 
України), «Масові заворушення»(ст. 294 
КК України), законодавець тим самим 

сформулював правові основи не тільки 
для порядку та безпеки в установах вико-
нання покарань, але й для безпеки самих 
засуджених.
Одночасно він встановив кримінальну 

відповідальність за зловживання владою 
або службовим становищем (ст. 3б4 КК 
України), перевищення влади або служ-
бових повноважень (ст. 3б5 КК України), 
службову недбалість (ст.3б7 КК України) 
та інші посадові злочини, чим законода-
вець гарантує безпеку засуджених від сва-
вілля персоналу [6]. 
Отже, право засуджених на особисту 

безпеку та деякі елементи механізму його 
реалізації визначені у ст. 10 КВК, а право-
ві гарантії – у законах України «Про попе-
реднє ув’язнення» [7], «Про гарантування 
безпеки осіб, які беруть участь у кримі-
нальному судочинстві» [8] та в підзакон-
них нормативно-правових актах ДКВС 
України. Проведений нами аналіз цих 
нормативно-правових актів дозволив нам 
виділити такі форми безпеки засуджених 
у місцях позбавлення волі, а саме:

– нормативно-правове гарантування 
безпеки засуджених у місцях несвободи 
(ст.10 КВК України);

– своєчасне доведення до новоприбу-
лих засуджених у виправну колонію про 
їхнє право на особисту безпеку;

– закріплення критеріїв особистої без-
пеки засуджених у правилах внутрішньо-
го розпорядку дня;

– гарантом особистої безпеки засудже-
них у місцях несвободи має виступати ад-
міністрація виправної колонії;

– у випадку виникнення особистої 
безпеки засудженого негайне переведен-
ня його в безпечне місце в межах колонії 
та застосування заходів усунення небез-
пеки;

– подальше вирішення питання про 
місце відбування засудженим покарання;

– проведення заходів безпеки відносно 
тих засуджених, які є учасниками кримі-
нального провадження по справі вчине-
ного злочину в місцях несвободи.
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Висновки
Узагальнюючи вищевикладене, ро-

бимо висновок, що гарантування безпе-
ки засуджених має здійснюється в межах 
кримінально-виконавчого законодавства 
України шляхом застосування організа-
ційно-управлінських, матеріально-техніч-
них, силових та інших заходів, спрямо-
ваних на захист життя, здоров’я й майна 
засуджених від протиправних посягань, 
створення належних умов відбування по-
карання та досягнення його мети.
Особиста безпека в місцях позбавлен-

ня волі – це гарантоване засудженому пра-
во Конституцією України, КВК України 
іншими нормативно-правовими актами 
на захищеність життя, здоров’я та інших 
життєво важливих і соціально значимих 
інтересів від завдання шкоди, а також за-
побігання небезпеці та загрозам, які ви-
никають у засуджених під час відбування 
ними покарання. 
На жаль, як показує практика вико-

нання кримінальних покарань, гаран-
тування особистої безпеки засуджених у 
місцях несвободи залишається однією з 
найбільш актуальних проблемних питань 
захисту прав і свобод засуджених під час 
відбування кримінального покарання.

Література
1. Кримінально-виконавчий кодекс 

України: наук.-практ. комент. / А. Х. Сте-
панюк, І. С. Яковець ; за заг. ред. А. Х. Сте-
панюка.  К. : Юрінком Інтер, 2005.  С. 47.

2. Лиcoдєд O. B. 3aбeзпeчeння пpaвa 
зacyджeниx нa ocoбиcтy бeзпeкy. Дepжaвнa 
пoлiтикa y cфepi зaxиcтy пoтepпiлиx вiд 
кpимiнaльниx пpaвoпopyшeнь в Укpaïнi : 
мaтepiaли кpyглoгo cтoлy, 25 квiтня 2013 
poкy.  X., 2013.  C. 107-109.

3. Про діяльність підрозділів охоро-
ни, нагляду і безпеки кримінально-вико-
навчих установ у 2007 році: інформ. бюл.  
К. : Держ. департамент України з питань 
виконання покарань, 2008.  Кн. 2.  С. 3–6.

4. Колб І. О. Форми та засоби забез-
печення права засуджених до позбавлен-
ня волі на особисту безпеку. Наук. вісн. 
Нац. акад. внутр. справ. 2012. № 2(81).-
С. 76–82.

5. Кримінально-виконавчий кодекс 
України : науково-практичний коментар 
/ А. Х. Степанюк, І. С. Яковець ; за заг. 
ред. А. Х. Степанюка.  Х. : Юрінком Інтер, 
2005.  560 с.

6. Кримінальний кодекс України: За-
кон від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-
14.

7. Про попереднє ув’язнення: Закон 
України від 30.06.1993 р. № 3352-XII. Вер-
ховна Рада України. URL: http://zakon3.
rada.gov.ua/laws/show/3352-12.

8. Про забезпечення безпеки осіб, які 
беруть участь у кримінальному судочинстві: 
Закон України від 23.12.1993 р. № 3782-
XII. Верховна Рада України. URL:http://
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3782-12.     

Shai Roman
Ph.D. in Law

Professor of the Department 
of Criminal law and procedure, 

Psychology and Innovative Education of 
the National University

Lviv Polytechnic University, Lviv
THE RIGT TO PERSONNEL SECU-

RITY OF TSONVICTS: FEATURES OF 
IMPLEMENTATION

The article examines problematic issues 
regarding the safety of convicts in places of 
deprivation of liberty, highlights the reasons 
and conditions that may violate the safety of 
convicts, and also considers the forms of en-
suring the convicts’ right to personal safety.

The right to personal security is one 
of the basic rights guaranteed by the Con-
stitution of Ukraine, the Criminal Code of 
Ukraine, other acts of Ukrainian legislation 
and international legal acts.

Studying the problem of the safety of 
convicts in places of deprivation of liberty, it 
was established that it is an indicator of psy-
chological tension in collectives of convicts, 
in the relationship between convicts and the 
staff of places of deprivation of liberty, etc. 
Therefore, one of the most important direc-
tions of state policy in the field of execution 
of punishments should be real provision by 
the staff of correctional colonies of the Min-
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istry of Justice of Ukraine for the safety of 
convicts in institutions of execution of pun-
ishments.

Part 1 аrticle 10 KЕK of Ukraine stipu-
lates that aliens have the right to personal 
security. This provision is based on the prin-
ciples of the criminal-executive legislation of 
respect for human rights and freedoms and 
mutual responsibility of the victim and the 
victim. State, having the function of coercion 
and investigation of persons found guilty of 
committing a criminal offense, undertakes to 
carry out such coercion responsibly, safely 
and from time to time. The following is the 
format of the activities of specially autho-

rized mining authorities, aimed at creating 
effective safe conditions for mining. There-
fore, security should be multi-faceted. The 
mother must ensure the safety of the alien as 
limited in the eye, the safety of the person-
nel of the organizations and institutions for 
the execution of excavations as an example, 
that are subject to an increased risk of co-
ercive phenomena on the part of outsiders 
and the risk of quite significant professional 
deformation.

Key words: criminal enforcement legisla-
tion, places of deprivation of liberty, security, 
convicts, the right of convicts, administra-
tion.
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ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß 
ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÏÐÎÊÓÐÎÐÀ 
Ó ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ² ÙÎÄÎ 

ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÏÐÈÌÓÑÎÂÈÕ ÇÀÕÎÄ²Â 
ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ

У науковій статті проаналізовано рефор-
мування системи кримінальної юстиції в 
Україні. Доведено, що постійне удосконалення 
кримінального процесуального законодавства, 
оновлення його інститутів та намагання до-
сягнути гармонізації з міжнародними право-
вими стандартами вплинуло на діяльність 
національних правоохоронних органів, які 
здійснюють досудове розслідування, форму-
ють та підтримують публічне обвинувачення 
в суді. Зокрема це стосується і повноважень 
прокурора, який здійснює нагляд за додержан-
ням законодавства у формі процесуального ке-
рівництва досудовим розслідуванням та бере 
участь у судовому розгляді при застосуванні 
такого специфічного виду державного процесу-
ального примусу, як примусові заходи медич-
ного характеру.
Ключові слова: кримінальне провадження, 

прокурор, примусові заходи медичного харак-
теру, міжнародний досвід.
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тринального осмислення в працях учених, 
зокрема Ю. П. Аленіна, С. А. Альперта, В. 
І. Галагана, В. Г. Гончаренка, Ю. М. Гро-
шевого, А.Я. Дубинського, В. С. Зеленець-
кого, О. В. Капліної, О. П. Кучинської, Л. 
М. Лобойка, В. Т. Маляренка, М. М. Михе-
єнка, В. Т. Нора, В. Л. Ортинського, М. А. 
Погорецького, В. М. Савицького, О. С. Ста-
ренького, М. С. Строговича, О. Ю. Татаро-
ва, В. Я. Тація, В. В. Топчія, Л. Д. Удалової, 
В. І. Фаринника, О. Г. Шило, О. О. Юхна, 
О. Г. Яновської та ін.

Виклад основних положень
Саме поняття «примусові заходи ме-

дичного характеру» (ПЗМХ), на відміну від 
правових систем багатьох європейських 
держав, на законодавчому рівні закріпле-
но саме в Кримінальному кодексі України. 
Хоча аналогії зазначених заходів держав-
ного примусу існують і в законах про кри-
мінальну відповідальність інших країн. На-
приклад, у кримінальному законодавстві 
Польщі вони мають назву «заходи безпе-
ки» (КК Польщі). Доречі, варто зазначити, 
що таку ж термінологію використано роз-
робниками нового Кримінального кодексу 
України та у робочому проєкті вказаного 
документа – у ч. 1 ст.3.6.1 «Поняття та види 
засобів безпеки» зазначається, що засобом 
безпеки є примусове обмеження у реалі-
зації прав чи свобод людини, що з метою 
убезпечення суспільства застосовується до 
особи, засудженої обвинувальним вироком 
суду за вчинення кримінального правопо-

Постановка проблеми
Євроінтеграційний шлях, обраний 

Україною, вимагає врахування стандартів 
та принципів, які притаманні правовим 
системам країн ЄС, зокрема і у сфері кримі-
нального судочинства. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Теоретичні та правові засади процесу-
альної діяльності прокурора при вирішен-
ні питання про застосування примусових 
заходів медичного характеру набули док-
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рушення, або до особи, яка вчинила проти-
правне діяння, передбачене цим Кодексом. 
Серед таких засобів безпеки в п. 1 ч. 2 вка-
заної статті зазначається: примусова психі-
атрична допомога [1]. 
У Німеччині - «заходи виправлення та 

безпеки» (КК ФРН), в Іспанії «заходи без-
пеки, які передбачають позбавлення волі» 
(КК Іспанії) та інші. При цьому норматив-
ні положення у визначенні поняття «при-
мусових заходів медичного характеру», їх 
видів, мети, підстав застосування, зміни та 
припинення на теренах Європи не є тотож-
ними та відрізняються між собою [2; 3]. Так 
в Англії та Уельсі положення щодо позбав-
лення свободи психічно хворих осіб, зокре-
ма обов’язкове тримання під вартою паці-
єнтів, проти яких порушено кримінальну 
справу, містяться в Законі про охорону 
психічного здоров’я 1959 року. Відповідно 
до пункту 1 статті 60 Закону 1959 року, у 
випадках, коли це доцільно, кримінальні 
суди мають право постановляти, що особа, 
засуджена за правопорушення, підлягає не 
покаранню, а, якщо потрібно, лікуванню 
у спеціалізованих психіатричних лікарнях 
закритого типу для психічно хворих зло-
чинців (стаття 40 Закону про реорганіза-
цію національної служби охорони здоров’я 
від 1973 року). 
Отже, якщо особу засудив Суд коро-

ни (до 1971 року - суд присяжних або Суд 
квартальних сесій) за правопорушення, 
крім тих, за які покарання ув’язненням пе-
редбачене законом, суд може, відповідно до 
пункту 1 статті 60, видати наказ про її помі-
щення та тримання під вартою в зазначеній 
у наказі лікарні. Умови, яких має бути до-
тримано: на підставі письмових або усних 
висновків двох лікарів (принаймні один з 
яких має бути фахівцем із діагностики та 
лікування психічних розладів) суд має пе-
реконатися, що правопорушник страждає 
на психічне захворювання, психопатичний 
розлад чи розумову неповноцінність, які 
мають характер або ступінь, що дає під-
ставу для тримання пацієнта під вартою в 
психіатричній лікарні; з урахуванням усіх 
обставин, у тому числі природи правопору-
шення, характеру та біографії правопоруш-
ника, а також наявних способів його пере-

виховання, суд має дійти висновку, що най-
доцільнішим шляхом вирішення справи є 
наказ про його госпіталізацію [4].

 У кримінальному законодавстві США 
відсутній аналог класичного терміну «нео-
судність», хоча у більшості штатів засто-
совується поняття на кшталт зменшеної 
осудності. До факторів, які зменшують 
осудність, відносять розумову незрілість, 
дефекти свідомості, інші розлади психіки. 
У законодавстві про кримінальну відпові-
дальність США обставини неосудності на-
зивають - «захистами», що виключать мож-
ливість висунення обвинувачення. 
У КК Австралії 1995 р. в частині 2.3. 

передбаченій ст. 7.3 зустрічається термін - 
«Психічне ослаблення», що означає психіч-
ні вади, що не досягли ступеня неосуднос-
ті. Під психічним ослабленням розуміється 
«старість, інтелектуальна недієздатність, 
розумове захворювання, ушкодження моз-
ку та істотна дезорганізованість особи» [5]. 
Слід зазначити, що в Англії і державах-чле-
нах британської Співдружності Націй, де 
немає прокуратур, цими функціями наді-
лені директори публічних переслідувань, 
які очолюють відповідні служби (в Англії 
– служба державних обвинувачів), а також 
генеральні атторнеї.

 Прокуратура в США складається з Фе-
деральної прокуратури і прокуратури шта-
тів. Служба у прокуратурі носить назву 
аторнейської служби, а прокурори є атор-
неями [6]. 
Правова природа ролі прокурора у 

кримінальному провадженні Федеративної 
Республіки Німеччина (ФРН) нерозривно 
пов’язана із доктринальними підходами, 
які панують у федеральних землях цієї кра-
їни. Не зважаючи на значно ширші повно-
важення німецького прокурора у порівнян-
ні з повноваженням українського обвину-
вачення, варто зазначити, що у КПК ФРН 
немає окремої норми, яка б регулювала по-
вноваження прокуратури, наприклад, як в 
КПК України. Натомість, відведено цілий 
розділ стороні захисту та питанням реалі-
зації нею своїх прав та обов’язків [7]. Згід-
но норм німецького процесуального зако-
нодавства попереднє розслідування почи-
нається з моменту отримання інформації 
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про вчинений злочин, адже КПК ФРН не 
передбачає стадії порушення кримінальної 
справи. Тому проведення будь-якої проце-
суальної дії дозволяється з моменту надхо-
дження заяви про злочин. У зв’язку з цим, 
у ході отримання інформації про вчинення 
злочину прокурор вивчає фактичні обста-
вини з метою прийняття рішення чи має 
бути пред’явлено публічне обвинувачен-
ня. Крім встановлення фактичних обста-
вин необхідних для обвинувачення, про-
курор встановлює також обставини, істотні 
для виправдання, і, відповідно забезпечує 
збирання доказів, які можуть бути втра-
чені. Поряд з цим, неприпустимими є за-
стосування заходів примусу, якщо вони 
порушують особливі федеральні положен-
ня про застосування вказаних заходів або 
відповідні законодавчі норми окремих фе-
деральних земель [7]. Прокурор у ФРН без-
посередньо здійснює керівництво розсліду-
ванням в органах поліції. Це процесуальне 
керівництво у свій час було запозичене при 
розробці українського КПК 2012 року. Та-
ким чином, можна стверджувати, що КПК 
ФРН наділяє прокурора широкими повно-
важеннями на стадії попереднього розслі-
дування, які полягають у застосуванні захо-
дів кримінально-процесуального примусу, 
проведенні слідчих та негласних дій, при-
тягненні до кримінальної відповідальності. 
У сфері заходів кримінально-процесуаль-
ного примусу прокурор має право заявляти 
клопотання про поміщення обвинувачено-
го до лікувального закладу. Також суттєва 
відмінність у тому, що у ФРН заходи без-
пеки окремо застосовуються і до осіб, які 
вживають психоактивні речовини [7]. Про-
те у проєкті нового Кримінального кодексу 
України зазначалось, що осудна особа, яка 
вчинила кримінальне правопорушення 
в стані, викликаному добровільним вжи-
ванням психоактивних речовин, підлягає 
кримінальній відповідальності (стаття 2.3.5 
проєкту КК України) [1]. 
З приводу застосування ПЗМХ у кримі-

нальному праві ФРН науковці велику увагу 
приділяють саме системі заходів виправ-
лення і безпеки, метою яких є повернення 
в соціум хворих осіб та профілактика не-
безпечних захворювань. До таких заходів 

у німецькому праві належать: поміщення 
у психіатричну лікарню, поміщення у лі-
кувальний заклад для осіб, які стражда-
ють поведінковими розладами внаслідок 
алкоголізму чи наркоманії; встановлення 
нагляду; позбавлення водійських прав; за-
борона займатись певною професійною ді-
яльністю [2]. За змістом КПК ФРН заслуго-
вують уваги норми закону, які підвищують 
ефективність прокурора у кримінальному 
провадженні. Наприклад, щодо прийняття 
рішення про застосування заходів кримі-
нально-процесуального примусу та прове-
дення слідчих дій та негласних слідчих дій, 
у деяких випадках без судового контролю, 
хоча у подальшому і необхідна легалізація 
вказаних заходів шляхом отримання дозво-
лу суду. З огляду на вказане, вбачається, що 
імплементація в українське законодавство 
подібних вимог до проведення окремих 
слідчих дій та застосування окремих за-
ходів забезпечення кримінального прова-
дження, позитивно вплине на процесуаль-
ну діяльність прокурора у кримінальному 
провадженні щодо застосування ПЗМХ [7]. 
Варто зазначити, що за німецьким за-

конодавством прокурор не наділений по-
вноваженнями щодо зміни та доповнення 
обвинувачення, оскільки передбачено ске-
рування до суду тільки тих справ, у яких 
прокурор убачає судову перспективу [8]. 
Аналізуючи норми КПК Франції, слід 

зауважити, що у цій країні прокуратура є 
органом кримінального переслідування, 
яке включає: керівництво розслідуванням; 
вирішення питання про продовження про-
вадження в суді; участь у розгляді судами 
справ; забезпечення реалізації санкцій 
відповідно до рішення суду [9]. Прокурор 
отримує заяви й скарги та вирішує, як 
з ними вчинити. Власне, ця норма КПК 
Франції є основою двох фундаментальних 
принципів, якими керуються прокурори 
у кримінальному провадженні: з одного 
боку, принцип можливості (доцільності), 
що надає прокурору право вирішувати, ви-
ходячи з юридичних і дискреційних під-
став, чи порушувати кримінальну справу, 
а з іншого боку, принцип монополії (ви-
няткового права), який наділяє прокурора 
винятковою функцією підтримання дер-



104Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2022

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

жавного обвинувачення [8]. Поряд з цим, 
законодавство Франції також передбачає 
призначення ПЗМХ особам, які визнані 
обмежено осудними. Таких осіб поміщають 
у спеціальні заклади, в яких поєднується 
здійснення психіатричного лікування з ре-
жимом тюремного ув’язнення. 
Примусовий захід щодо осіб, хворих на 

алкоголізм, залежить від тяжкості вчинено-
го злочину. Така особа може бути залише-
на на волі під наглядом відповідної психіа-
тричної установи чи поміщена в центр со-
ціального перевиховання [2]. 
За законодавством Іспанії прокуратура 

віднесена до судової гілки влади, утім являє 
собою єдину ієрархічно організовану систе-
му, що має сприяти відправленню право-
суддя з метою захисту законності, прав гро-
мадян і публічних інтересів, охоронюваних 
законом. Так, Кримінально-процесуальним 
законом (КПЗ) Іспанії передбачено, що 
прокурор бере участь у судочинстві з метою 
здійснення кримінального переслідування 
та підтримання цивільного позову, він за-
безпечує додержання процесуальних га-
рантій прав обвинуваченого та захист прав 
потерпілого, а також додержання незалеж-
ності судів з метою захисту публічних інтер-
есів. Зокрема, прокурор здійснює нагляд 
за слідством, яке здійснює судова поліція 
та може безпосередньо або опосередкова-
но перевіряти хід і результати слідчих дій, 
клопотати про їх проведення, інформуєть-
ся про всі рішення слідства, яке здійснює 
судова поліція, організаційно відокремлена 
від прокуратури. 
Проте прокурор здійснює нагляд та 

може безпосередньо або опосередковано 
перевіряти хід і результати слідчих дій, 
клопотати про їх проведення, інформуєть-
ся про всі рішення. В окремих випадках 
прокурор має змогу проводити розсліду-
вання самостійно із залученням поліції. В 
основному у справах про нетяжкі злочини. 
Однак на практиці майже не користується 
цим повноваженням [9]. Прокурор також 
повинен здійснювати нагляд за виконан-
ням вироку суду. Що стосується застосуван-
ня ПЗМХ, О. В. Клименко зазначає, що у 
кримінальному праві Іспанії покарання 
та примусові заходи медичного характеру 

об’єднуються. Підставою для призначення 
таких заходів є тільки визначення суспіль-
ної небезпечності особи, що означає вчи-
нення нею злочину. 
Відповідно, примусові заходи медично-

го характеру в Іспанії – це заходи, під час 
яких особа позбавляється волі шляхом на-
правлення її в психіатричну установу чи в 
спеціальну виховну установу. У разі, якщо 
конкретний вид покарання не тягне за со-
бою позбавлення волі, суд призначає тіль-
ки примусовий захід медичного характеру, 
який теж не позбавляє особу волі. У пси-
хіатричних лікувальних закладах Іспанії є 
практика розподілу хворих для проведен-
ня освітніх та виховних програм для хво-
рих, які не досягли повноліття та стражда-
ють на психічні розлади. Строк примусово-
го заходу медичного характеру встановлю-
ється такий самий, як під час покарання за 
скоєне діяння [2]. 
В Італії, по аналогії з Іспанією, проку-

рор є представником судової влади, здій-
снює обвинувальну діяльність з метою до-
держання закону та належного відправ-
лення правосуддя у кримінальних справах. 
Зокрема, до його функцій можна віднести: 
керівництво досудовим розслідуванням; 
підпорядкування обов’язковому, а не дис-
креційному переслідуванню; виключні по-
вноваження щодо досудового збору дока-
зів, які не мають для суду наперед визначе-
ної сили; необхідність подання і доведення 
обґрунтованості доказів обвинувачення в 
суді на засадах змагальності; незалежність 
суду під час судового розгляду від проце-
суальної позиції прокурора; можливість в 
окремих справах підтримання публічного 
обвинувачення в суді офіцером поліції за-
мість прокурора [9]. У свою чергу, ПЗМХ 
є частиною так званих «заходів безпе-
ки». Такі заходи законодавець поділяє на 
4 види, а саме: особисті заходи; заходи, 
пов’язані з обмеженням волі; заходи, які не 
пов’язані з обмеженням волі; заходи безпе-
ки щодо майна. До особистих заходів нале-
жать: поміщення до трудового закладу, по-
міщення до спеціалізованої лікарні, помі-
щення до спеціалізованого психіатричного 
закладу та поміщення у реформаторій. До 
спеціалізованої лікарні поміщують осіб, які 
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притягнені до відповідальності за злочин із 
необережності. Строк перебування у спе-
ціалізованій лікарні дорівнює строку при-
значеного покарання, але він не може бути 
менший одного року. Якщо особі призна-
чено довічне ув’язнення, то строк лікуван-
ня у спеціалізованій лікарні буде становити 
десять років [2]. 
Досить цікавою є роль прокурора у 

кримінальному провадженні Швейцарської 
Конфедерації. Так, згідно КПК Швейца-
рії, прокуратура не є частиною Міністер-
ства юстиції або поліції, не відноситься до 
органів виконавчої влади та визнається 
самостійним і незалежним державним за-
кладом. Прокурор наглядає тільки за по-
ліцією і не здійснює загальний нагляд за 
дотриманням законності. Також прокурор 
не має можливості відмовитись від обвину-
вачення. Згідно КПК Швейцарії суд надає 
прокуратурі право змінити або розширити 
обвинувачення, відмова не передбачена. 
Водночас, після направлення справи до 
суду, вона вважається такою, що перебу-
ває у провадженні суду, а не прокуратури. 
Таким чином, суд надає прокуратурі мож-
ливість змінити обвинувачення, якщо, на 
його думку, описані в обвинувальному ви-
сновку обставини справи можуть свідчити 
про виконання іншого складу злочинного 
діяння або якщо обвинувальний висновок 
не відповідає законним вимогам. Якщо 
при розгляді справи по суті стане відомо 
про нові злочинні діяння обвинуваченого, 
суд має право дозволити прокуратурі роз-
ширити обвинувачення (за змістом закону 
зміна кваліфікації на більш сувору цілком 
можлива) [8]. Поряд з цим, застосовуючи 
ПМЗХ, суд, враховуючи висновок експер-
тизи, може пом’якшити покарання щодо 
осудної особи і скерувати на лікування. 
Проте КК Швейцарії визначає, що нор-

ми щодо неосудності й обмеженої осудності 
не застосовуються до осіб, які самі доводять 
себе до стану тяжкого розладу або помутнін-
ня свідомості з наміром вчинити в такому 
стані злочинне діяння (вживають алкоголь 
чи наркотичні речовини тощо). Заходами 
безпеки КК Швейцарії визначає: ізоляцію 
«звичайних» злочинців, заходи, що застосо-
вуються до психічно хворих осіб, виправ-

лення тих осіб, які хворіють на алкоголізм 
чи наркоманію. КК Швейцарії вказує, що 
суд на свій розсуд може пом’якшити по-
карання зазначеної категорії осіб (ст. 11) з 
урахуванням рекомендацій експертів при-
йняти рішення про поміщення осудного в 
лікарню (ст. 14) [2]. 
Так, О. В. Клименко зазначає, що суд 

може винести рішення про направлення 
психічно хворої особи, що вчинила злочин, 
який карається позбавленням волі, до ліку-
вального закладу. При цьому суд має брати 
до уваги психічний стан особи та доціль-
ність медичного нагляду за нею. Суд при-
ймає таке рішення з метою запобігання ско-
єнню таким хворим інших злочинів. Відпо-
відно, до особи, що має психічну хворобу, 
суд застосовує покарання у виді каторжної 
в’язниці чи тюремного ув’язнення та при-
мусовий захід у виді направлення особи до 
лікувально установи чи в притулок. Коли 
такий хворий не становить небезпеки для 
оточуючих, до нього судом може бути за-
стосовано амбулаторне лікування. Спірним 
також є питання щодо суміщення примусо-
вих заходів із покаранням [2]. 
Законодавством Фінляндії передбаче-

но, що у кримінальному праві виділяють 
такі заходи кримінально-правового харак-
теру, як поміщення в заклад для психічно 
хворих, позбавлення права обіймати певну 
посаду чи займатися певною діяльністю, 
вилучення майна. Також у законодавстві 
закріплено, що якщо особа визнана судом 
неосудною, то до неї можуть бути застосо-
вані певні заходи впливу, які призначають-
ся адміністративними органами, а не судом. 
Основними категоріями осіб, до яких за-
стосовують ПЗМХ та примусове лікування, 
є особи, які вчиняють злочини в стані нео-
судності, та особи, хворі на алкоголізм, нар-
команію і хвороби, небезпечні для здоров’я 
інших осіб [2; 10].
Заслуговує на увагу і процесуальна ді-

яльність прокурора в Польщі. Так, проку-
ратура виконує завдання у правоохоронній 
сфері та у сфері забезпечення верховенства 
закону. Відтак, прокурорам надано низку 
повноважень, як у сфері кримінальних та 
цивільних справ, так і різного адміністра-
тивно-управлінського й організаційно-роз-
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порядчого характеру, зокрема повнова-
ження у сфері координації інших органів 
влади, представницькі, науково-дослідні 
та інформаційно-аналітичні повноваження 
тощо [11]. Зокрема, за кримінально-проце-
суальним законодавством Польщі передба-
чено, що особа, яка вчиняє злочин і визна-
ється обмежено осудною, направляється 
до пенітенціарного закладу, де проходить 
певне лікування. У разі повного вилікуван-
ня суд може достроково звільнити особу із 
встановленням над нею нагляду. 
Особи, хворі на алкоголізм, наркома-

нію, у разі ймовірності вчинення ними по-
вторного злочину та якщо вони засудже-
ні до позбавлення волі до двох років, за 
рішенням суду направляються в закриту 
лікувальну установу, де проходять курс лі-
кування. Якщо досягається повне виліку-
вання, то особа звільняється від відбування 
решти призначеного покарання, їй при-
значається випробувальний термін. Від-
повідно, під час випробувального терміну 
особу можуть зобов’язати пройти ще одне 
амбулаторне лікування. Також ПЗМХ у ви-
гляді поміщення особи у лікувальний за-
клад може призначатися судом тільки для 
запобігання вчиненню цією особою іншого 
протиправного діяння через наявність у 
неї психічної хвороби, наркоманії чи алко-
голізму [2]. 
Не менш цікавим, з точки зору дослі-

дження, є законодавство Латвії. Зокрема, 
до функцій прокуратури в цій країні нале-
жать: зміцнення правової держави, закон-
ності та правопорядку, охорона від неза-
конних посягань проти державного устрою 
республіки, її політичної та економічної 
системи, прав і свобод громадян, прав і 
законних інтересів підприємств, установ, 
організацій [2]. Статтею 68 КК Латвії пе-
редбачені такі види примусових заходів 
медичного характеру: амбулаторне ліку-
вання в медичній установі; лікування в пси-
хіатричній лікарні (відділенні) загального 
типу; лікування в спеціалізованій психіа-
тричній лікарні (відділенні) під охороною 
[12]. Так, наприклад, щодо обмежено осуд-
них осіб може застосовуватися пом’якшене 
покарання чи така особа може бути взагалі 
звільнена від покарання за умови призна-

чення їй примусових заходів медичного ха-
рактеру [2]. 
О. В. Клименко зауважує, що у зако-

нодавстві Болгарії визначено тільки види 
примусових заходів медичного характеру, 
у статті 91 поверхово розглянуто припи-
нення і зміну таких заходів. Також у статті 
92 передбачено можливість призначення 
примусових заходів медичного характеру 
поряд із покаранням. Суд має можливість 
передати хвору особу під опіку близьких, 
які погоджуються забезпечити їй необхідне 
лікування під контролем відповідної пси-
хіатричної установи. [2]. Водночас, у КК 
Болгарії виділяють такі примусові медичні 
заходи (примусові заходи медичного ха-
рактеру): 1) передача на піклування близь-
ким родичам з лікуванням під наглядом в 
психоневрологічному закладі; 2) примусо-
ве лікування в звичайному психоневроло-
гічному закладі; 3) примусове лікування 
в спеціальній психіатричній лікарні або в 
спеціальному відділенні звичайного психо-
неврологічного закладу [12]. 
В Естонському КК виділено окремий 

розділ «Заходи впливу медичного та ви-
ховного характеру», який містить положен-
ня, що стосуються не тільки примусових 
заходів медичного характеру. Цим КК ви-
значено дві мети таких заходів, якими є ви-
лікування осіб, які мають психічні розлади 
та попередження скоєння такими особами 
інших злочинів [13; 2]. 
У Нідерландах у разі наявності в особи 

певної психічної хвороби, яка створює не-
безпеку для хворого та його близького ото-
чення, суд не може притягнути таку особу 
до кримінальної відповідальності, а скеро-
вує для проходження лікування. Медичні 
заходи можуть тривати не більше одного 
року. Однак, якщо особа має такий пси-
хічний розлад, за наявності якого вона не 
може бути притягнута до кримінальної від-
повідальності у повному обсязі, суд може 
призначити їй покарання, яке буде поєдну-
ватись із примусовим заходом медичного 
характеру. Також суд має можливість на-
правити особу, яка під час скоєння суспіль-
но небезпечного діяння відставала у розу-
мовому розвитку чи страждала на психічну 
хворобу, на примусове лікування, якщо такі 
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дії згідно із законом караються позбавлен-
ням волі на строк більше ніж чотири роки 
позбавлення волі або належать до переліку 
хвороб, передбачених нормами нідерланд-
ського КК [2]. У Нідерландах, відповідно до 
чинного КК, примусове лікування у стаці-
онарних установах може бути призначено 
за діяння, за яке передбачено позбавлен-
ня волі на строк не менше 4 років, а також 
якщо лікування має на меті захист інших 
осіб. Триває такий захід медичного приму-
су 2 роки, хоча може бути продовжений ще 
до 1–2 років. У випадку вчинення певних 
злочинів, пов’язаних з насильством, може 
мати місце збільшення тривалості приму-
сового лікування. Щодо максимальної три-
валості перебування особи на примусовому 
психіатричному лікуванні, то цей термін 
не повинен перевищувати 4 років, крім ви-
падків коли його застосовано після вчинен-
ня хворим суспільно небезпечного діяння 
проти життя та здоров’я людини [2].

Висновок
Підсумовуючи викладене, зазначимо, 

що здебільшого за законодавством зазна-
чених країн Європи, як і за КПК Украї-
ни, інститут призначення і застосування 
ПЗМХ виокремлено в окрему особливу 
форму провадження, яка не є довершеним 
взірцем для наслідування в національному 
законодавстві та потребує подальшого удо-
сконалення з огляду на специфіку норм на-
ціонального права та основоположні міжна-
родно-правові акти, згода на обов’язковість 
яких надана Верховою Радою України.
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Kushpit Volodymyr
FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL 

REGULATION OF THE PROCEDURAL 
ACTIVITIES OF THE PROSECUTOR IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS REGARDING 
THE APPLICATION OF COERCIVE 

MEASURES OF A MEDICAL NATURE
The scientifi c article analyzes the reform of 

the criminal justice system in Ukraine. It has 
been proven that the constant improvement of 
criminal procedural legislation, updating of its 
institutions and efforts to achieve harmonization 
with international legal standards infl uenced 
the activities of national law enforcement 
agencies, which carry out pre-trial investigation, 
form and support public prosecution in court. 
In particular, this applies to the powers of the 
prosecutor, who supervises compliance with the 
legislation in the form of procedural guidance 
of pre-trial investigations and participates in 
court proceedings when applying such a specifi c 
type of state procedural coercion as coercive 
measures of a medical nature.

Keywords: criminal proceedings, prosecutor, 
coercive medical measures, international 
experience.
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ÐÎÁÎÒÀ ÑÈÑÒÅÌÈ ÁÅÇÎÏËÀÒÍÎ¯ ÏÐÀÂÎÂÎ¯ 
ÄÎÏÎÌÎÃÈ Â ÓÌÎÂÀÕ ÂÎªÍÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ: 

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÓÂÀÍÍß ÑÈÑÒÅÌÈ, 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÄÎÑÒÓÏÓ ÄÎ ÏÐÀÂÎÑÓÄÄß ÒÀ 

Â²ÄÁÎÐÓ ÀÄÂÎÊÀÒ²Â 

Система безоплатної правової допомоги в 
Україні – один з найуспішніших проєктів Уря-
ду та Міністерства юстиції зокрема. Однак 
із запровадженнями у державі воєнного стану 
у зв’язку з повномасштабним вторгнення ро-
сії на територію України система, як і всі без 
винятку вітчизняні інституції, постали пе-
ред викликами війни: втрата персоналу, зни-
ження матеріальної спроможності, втрата 
частини офісів системи та багато іншого. 
Одночасно з цим потреба населення у без-
оплатній правовій допомозі значно зросла із 
зрозумілих причин: втрата документів, зни-
щення чи пошкодження майна, необхідність 
соціальної підтримки та ряд інших запитів. 
Два ці ключові фактори, які виникли одно-
часно, перевірили ефективність адміністру-
вання системи безоплатної правової допомо-
ги та ії керівників. 
Поноцінному забезпеченню функціону-

вання системи безоплатної правової допо-
моги в умовах війни сприяли і внесені ще до 
початку агресії зміни до трудового законодав-
ства, які зробили можливим виконання по-
садових обов’язків дистанційно. Стаття 602 
Кодексу законів про працю визначила дис-
танційну роботу як форму організації праці, 
за якої робота виконується працівником поза 
робочими приміщеннями чи територією 
власника або уповноваженого ним органу, у 
будь-якому місці за вибором працівника та з 
використанням інформаційно-комунікацій-
них технологій.
Вказані обставини зумовили необхідність 

не лише зберегти функціональні можливості 
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системи безоплатної правової допомоги як 
правової інституції, а й викликали потребу у 
залученні, додаткових ресурсів, зокрема, про-
фесійних правників, що надаватимуть без-
оплатну первинну і вторинну правову допо-
могу. З точки зору адміністрування системи 
шляхів вирішення цієї проблеми шукати не 
довелось, адже залучення адвокатів до співп-
раці з системою є сталою практикою, що-
правда, в умовах війни здійснюватиметься 
вперше і з урахуванням вимушених обмежень 
війни. 
Ключові слова: безоплатна правова допо-

мога, воєнний стан, конкурс адвокатів, адмі-
ністрування.

Постановка проблеми
Запровадження воєнного стану на тери-

торії України у зв’язку з повномасштабним 
вторгненням росії, безумовно, змінило під-
ходи до адміністрування будь-яких проце-
сів як таких, зокрема і організації роботи 
державних установ, у тому числі центрів з 
надання безоплатної вторинної правової до-
помоги. 

Метою цієї публікації є дослідження 
впливу запровадження правового режи-
му воєнного стану на території України на 
управлінські процеси та організацію діяль-
ності центрів з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги, а також способи 
залучення правників, зокрема адвокатів, до 
надання безоплатної вторинної правової до-
помоги. 
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Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Вказана проблематика є малодослі-
джена з об’єктивних причин непередбачу-
ваності вторгнення, однак дослідженням 
адміністрування системи безоплатної пра-
вової допомоги займались такі вчені, як: 
С.В. Гончаренко, І.Й. Бойко, А.В. Коршен-
ко, Д.В. Гончар, О. Гець, І.Ю. Головацький, 
П.В. Павліш, В.К. Шкарупа, О.Д. Святоць-
кий та інші. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Президент України підписав Указ-
№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в 
Україні», народні депутати затвердили цей 
документ 300 голосами, що і стало первин-
ним і основним документом, що призвів 
до необхідності переформатування проце-
сів адміністрування в країні, звісно, у тому 
числі і адміністрування системи безоплатної 
правової допомоги [1]. 
Введення воєнного стану на території 

держави обмежило ряд конституційних 
прав людини в Україні, однак право на за-
хист та професійну правничу допомогу до 
цього переліку не відноситься. Конститу-
ція України гласить, що «кожен має право 
на професійну правничу допомогу. У ви-
падках, передбачених законом, ця допомо-
га надається безоплатно. Кожен є вільним у 
виборі захисника своїх прав [2]. 
Додатково реалізацію права на профе-

сійну правничу допомогу забезпечує Закон 
України «Про безоплатну правову допомо-
гу», який закладає основи функціонування 
системи БПД як такої та процедур її адміні-
стрування [3]. 
Саме Із прийняттям цього Закону в 

Україні почалось формування більш-менш 
розгорнутого механізму реалізації конститу-
ційного права кожного на правову допомо-
гу, що запроваджує європейські стандарти 
з надання правової допомоги і доступу до 
правосуддя [4].
В умовах війни перед органами публіч-

ної влади та держустановами України по-
стали нові виклики та завдання, пов’язані 
з наданням адміністративних послуг, за-
безпеченням діяльності суб’єктів господа-

рювання, організацією територіальної обо-
рони громад, евакуацією населення, соці-
альним захистом внутрішньо переміщених 
осіб тощо. Долати ці виклики допомагає не-
бувала згуртованість українського суспіль-
ства, яка стала надійною основою соціальної 
стійкості держави та національного спроти-
ву російському вторгненню. Таке швидке 
об’єднання українського суспільства та пу-
блічних інституцій сталося насамперед тому, 
що в Україні впродовж усіх років її незалеж-
ності відбувалися процеси демократизації 
суспільних відносин на основі національ-
них цінностей. Інститути громадянського 
суспільства швидко модифікували свою ді-
яльність відповідно до умов воєнного стану, 
переорієнтувавши її на допомогу силам обо-
рони та безпеки, реалізацію гуманітарних, 
інформаційних, просвітницьких, наукових 
проєктів, розвиток горизонтальних зв’язків 
з іншими інститутами громадянського сус-
пільства, органами публічної влади, бізне-
сом та міжнародними організаціями [5, с. 6]. 
Разом з тим, чисельність соціально-еко-

номічних та інших проблем не зменшуєть-
ся, що зумовлює необхідність пошуку но-
вих, більш ефективних та науково обґрунто-
ваних підходів до їх розв’язання як на сучас-
ному етапі, так і в майбутньому.
Вказані виклики поширились і на систе-

му безоплатної правової допомоги, адже за-
безпечення професійної правничої допомо-
ги є тим зобов’язанням, яке демократична 
держава не може з себе зняти за будь-яких 
умов, включаючи і запровадження право-
вого режиму воєнного стану. Звернення 
від людей, яким потрібна правова допомо-
га, не перестають надходити. Навпаки, їх 
значно побільшало з урахуванням змін у 
законодавстві та зважаючи на життєві обста-
вини мільйонів українців – це підтверджує 
офіційна інформація від Координаційного 
центру з надання правової допомоги [6]. 
Поноцінному забезпеченню функціо-

нування системи безоплатної правової до-
помоги в умовах війни сприяли і внесені 
ще до початку агресії зміни до трудового 
законодавства, які зробили можливим ви-
конання посадових обов’язків дистанцій-
но. Стаття 602 Кодексу законів про працю 
визначила дистанційну роботу як форму 
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організації праці, за якої робота виконується 
працівником поза робочими приміщеннями 
чи територією власника або уповноваже-
ного ним органу, у будь-якому місці за ви-
бором працівника та з використанням 
інформаційно-комунікаційних технологій 
[7].
Вказані обставини зумовили необхід-

ність не лише зберегти функціональні мож-
ливості системи безоплатної правової допо-
моги як правової інституції, а й викликали 
потреба у залучення додаткових ресурсів 
– зокрема професійних правників, що нада-
ватимуть безоплатну первинну і вторинну 
правову допомогу. З точки зору адміністру-
вання системи шляхів вирішення цієї про-
блеми шукати не довелось, адже залучення 
адвокатів до співпраці з системою є сталою 
практикою, щоправда в умовах війни здій-
снюватиметься вперше і з урахуванням ви-
мушених обмежень війни. 
Відповідно до наказу Міністерства юсти-

ції України від 19.09.2022 р. № 2164/7 «Про 
проведення конкурсу з відбору адвокатів, 
які залучаються для надання безоплатної 
вторинної правової допомоги у Вінницькій, 
Волинській, Дніпропетровській, Житомир-
ській, Закарпатській, Київській, Кіровоград-
ській, Миколаївській, Львівській, Одеській, 
Полтавській, Тернопільській, Хмельниць-
кій, Чернівецькій та Чернігівській облас-
тях» Координаційний центр з надання пра-
вової допомоги повідомляє про проведення 
з 20 вересня по 02 грудня 2022 року конкур-
су з відбору адвокатів, які залучаються для 
надання безоплатної вторинної правової до-
помоги в вищевказаних областях [8]. 
Участь у конкурсі можуть брати адвока-

ти, відомості про яких внесені до Єдиного 
реєстру адвокатів України. Для участі у кон-
курсі адвокатам необхідно пройти кілька 
етапів, що свідчить про збереження систе-
мою безоплатної правової допомоги вимог 
до якості надання послуг юристами, що 
співпрацюють з інституцією. Першим кро-
ком для участі у конкурсі є електронна реє-
страція, наступним кроком є  проходження 
дистанційного курсу «Вступ до системи на-
дання безоплатної правової допомоги», ре-
зультати якого оцінюються шляхом прохо-
дження тестування автоматично. Наступим 

етапом є робота конкурсних комісій, які по-
чнуть опрацьовувати і оцінювати подані до-
кументи; за критеріями стажу адвокатської 
діяльності, наявності або відсутності засто-
сування до адвоката дисциплінарних стяг-
нень та враховуючи результат проходження 
дистанційного курсу «Вступ до системи на-
дання безоплатної правової допомоги». Цей 
етап відбувається без персональної участі 
адвокатів.
Наступним етапом конкурсі є прохо-

дження індивідуальної співбесіди, під час 
якої адвокати оцінюватимуться за критері-
ями мотивації до надання безоплатної пра-
вової допомоги, комунікабельності, емоцій-
ної врівноваженості, вміння представити 
приклади надання правової допомоги. За 
рішенням комісії співбесіда може проводи-
тися дистанційно в режимі відеоконферен-
ції за умови наявності технічної можливості. 
У разі проведення співбесіди дистанційно 
канал зв’язку, час і дата початку проведен-
ня такої співбесіди узгоджуються з адвока-
том будь-яким доступним способом, у тому 
числі засобами телекомунікаційного зв’язку. 
Адвокати, які пройдуть конкурс, залучати-
муться до надання БВПД на постійній осно-
ві за контрактом або на тимчасовій основі 
на підставі договору, відповідно до Порядку 
та умов укладення контрактів з адвокатами, 
які надають безоплатну вторинну правову 
допомогу на постійній основі, та договорів 
з адвокатами, які надають безоплатну вто-
ринну правову допомогу на тимчасовій осно-
ві, затверджених постановою Кабінету Міні-
стрів України від 11 січня 2012 року № 8.
У свою чергу, перед викликами воєнно-

го стану постала і основна функція системи – 
надання правової допомоги, подекуди бойо-
ві дії унеможливили її надання очно, однак 
система задовго до початку війни розвинула 
ряд сервісів, що створило можливість для 
будь-кого отримувати консультації та право-
ву інформації дистанційно. 
Станом на сьогодні доступні наступні 

сервіси отримання безоплатної правової до-
помоги без звернення до офісу:

 за безкоштовним номером систе-
ми БПД 0-800-213-103. За цим номером 
надаються консультації та роз’яснення з 
правових питань, додаткові відомості про 
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надання безоплатної правової допомоги 
тощо. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних 
телефонів у межах України безкоштовні. 
Дзвінки приймаються щоденно з 8 до 19 го-
дини. Щодо результативності такого способу 
надання правової допомоги, то за 9 місяців 
2022 року фахівці контакт-центру опрацю-
вали понад 150 тисяч дзвінків, а загалом за 
7 років роботи до контакт-центру надійшло 
понад 2 млн дзвінків та, надано 1,4 млн пра-
вових консультацій [9];

 номер для дзвінків з-за кордо-
ну +380(44)363-10-41 (щоправда вказаний 
номер не безкоштовний, вартість дзвінка 
з-за кордону за тарифами вашого оператора 
зв’язку);

 у мобільних застосунках «Безоплат-
на правова допомога» або «Твоє право»;

 у месенджерах Телеграм та Вайбер;
 у кабінеті клієнта на сайті системи 

БПД;
 потерпілі від домашнього насиль-

ства та свідки можуть отримати онлайн-
консультацію юристів щодо захисту своїх 
прав, написавши у Телеграм-чат «Правова 
допомога протидії насильству»;

 правові консультації також можна 
переглянути на довідково-інформаційній 
платформі правових консультацій 
WikiLegаlАid.
Звісно, у місцевостях, де це фізично 

можливо, зберігається надання безоплатної 
правової допомоги офлайн. При цьому 
звернутися до найближчого бюро право-
вої допомоги за безоплатною первинною та 
вторинною правовою допомогою можна не-
залежно від реєстрації місця проживання. 
Бюро правової допомоги працюють по всій 
Україні, за винятком регіонів, де наразі три-
вають воєнні дії.
Працівники системи БПД продовжу-

ють забезпечувати роботу консультаційних 
пунктів доступу до правової допомоги у 
приміщеннях органів державної влади, міс-
цевого самоврядування, соціального захис-
ту нанесення, відповідних спеціалізованих 
установ, місцях компактного розміщення 
внутрішньо переміщених осіб, у тих регіо-
нах, де не ведуться бойові дії [10]. 

Висновки

Система безоплатної правової допомо-
ги в Україні є сформованою інституцією, 
що здійснює реалізацію конституційного 
права особи на правову допомогу. Аналіз 
інституційної структури показує, що кожен 
структурний рівень має власний комплекс 
завдань та повноважень та виконує його на-
лежним чином, не зважаючи на умови воєн-
ного стану.
Слід констатувати, що система безоплат-

ної правової допомоги в умовах воєнного 
стану з урахуванням втрати частини кадро-
вого потенціалу, матеріального та ресурс-
ного забезпечення та росту потреби насе-
лення в отриманні первинної та вторинної 
правової допомоги, шляхом застосування 
ефективних засобів адміністрування зуміла 
налагодити робочі процеси та забезпечити 
ефективне виконання завдань та функцій, 
покладених законодавством на цю інститу-
цію.
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trieved from https://legаlаid.gov.uа/novyny/
pryloty-i-robotа-yаk-prаczyuye-systemа-bpd-
u-nаjgаryаchishyh-tochkаh-ukrаyiny [in 
Ukrаiniаn].

8. Oholosheno konkurs z vidboru 
аdvokаtiv, yаki zаluchаtymutsiа do nаdаnniа 
bezoplаtnoi vtorynnoi prаvovoi dopomohy 
v 15-ty oblаstiаkh Ukrаiny. Koordynаtsiinyi 
tsentr z nаdаnniа prаvovoi dopomohy: veb-
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sаit [А competition hаs been аnnounced for 
the selection of lаwyers who will be involved 
in providing free secondаry legаl аid in 15 
regions of Ukrаine. Legаl Аid Coordinаtion 
Center: website https://legаlаid.gov.uа]. Re-
trieved from https://legаlаid.gov.uа/novyny/
ogolosheno-konkurs-z-vidboru-аdvokаtiv-yаki-
zаluchаyutsyа-do-nаdаnnyа-bezoplаtnoyi-
vtorynnoyi-prаvovoyi-dopomogy-v-15-ty-
oblаstyаh-ukrаyiny/ [in Ukrаiniаn].

9. Kontаkt-tsentr systemy BPD: zа sim 
rokiv 2,4 mln dzvinkiv, 1,4 mln prаvovykh 
konsultаtsii. Koordynаtsiinyi tsentr z nаdаnniа 
prаvovoi dopomohy: veb-sаit. [Contаct center 
of the BPD system: 2.4 million cаlls, 1.4 million 
legаl consultаtions in seven yeаrs. Legаl Аid 
Coordinаtion Center: website https://legаlаid.
gov.uа] Retrieved from https://legаlаid.gov.
uа/novyny/kontаkt-czentr-systemy-bpd-zа-
sim-rokiv-24-mln-dzvinkiv-14-mln-prаvovyh-
konsultаczij/ [in Ukrаiniаn].

10. Yаk otrymаty bezoplаtnu prаvovu 
dopomohu v umovаkh voiennoho stаnu. 
Koordynаtsiinyi tsentr z nаdаnniа prаvovoi 
dopomohy: veb-sаit [How to get free legаl аid 
under mаrtiаl lаw. Legаl Аid Coordinаtion 
Center: website https://legаlаid.gov.uа]. Re-
trieved from https://legаlаid.gov.uа/kliyentаm/
yаk-otrymаty-bezoplаtnu-prаvovu-dopom/ [in 
Ukrаiniаn].

Kаryy V.
WORKING OF THE FREE LEGАL 

АID SYSTEM IN THE CONDITIONS 
OF MАRTIАL STАTE: FEАTURES OF 

THE SYSTEM АDMINISTRАTION, 
ENSURING АCCESS TO THE COURT АND 

SELECTING АTTORNEYS 
The system of free legаl аid in Ukrаine is one 

of the most successful projects of the Govern-
ment аnd the Ministry of Justice in pаrticulаr. 
However, with the introduction of mаrtiаl lаw 
in the country in connection with the full-scаle 
invаsion of Russiа on the territory of Ukrаine, 
the system, like аll domestic institutions without 
exception, fаced the chаllenges of wаr: loss of 
personnel, reduction of mаteriаl cаpаcity, loss 
of pаrt of the system’s offi ces аnd much more. 
Аt the sаme time, the populаtion’s need for free 
legаl аssistаnce hаs grown signifi cаntly for obvi-
ous reаsons: loss of documents, destruction or 
dаmаge to property, the need for sociаl sup-
port, аnd а number of other requests. These 
two key fаctors, which occurred simultаneously, 
tested the effectiveness of the аdministrаtion of 
the free legаl аid system аnd its mаnаgers.

The purpose of this publicаtion is to study 
the impаct of the introduction of the legаl re-
gime of mаrtiаl lаw on the territory of Ukrаine 
on mаnаgement processes аnd the orgаnizаtion 
of аctivities of centers for the provision of free 
secondаry legаl аid, аs well аs wаys of involving 
lаwyers, in pаrticulаr lаwyers, in the provision 
of free secondаry legаl аid.

The imposition of mаrtiаl lаw on the 
territory of the stаte limited а number of 
constitutionаl humаn rights in Ukrаine, but 
the right to protection аnd professionаl legаl 
аssistаnce is not included in this list. The Con-
stitution of Ukrаine stаtes thаt “everyone hаs 
the right to professionаl legаl аssistаnce. In 
cаses provided for by lаw, this аssistаnce is pro-
vided free of chаrge. Everyone is free to choose 
а defender of their rights.

In аddition, the Lаw of Ukrаine “On Free 
Legаl Аid” ensures the right to professionаl 
legаl аssistаnce. Which lаys the foundаtions for 
the functioning of the BPD system аs such аnd 
its аdministrаtion procedures.

Key words: free legаl аid, mаrtiаl lаw, 
lаwyer competition, аdministrаtion.



Êðóøèíñüêèé Ñ.À., Îáîðîíîâà ².Â. - Îñîáëèâîñò³ ïðîâàäæåííÿ â ñóä³ ïðèñÿæíèõ...

115

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß Â ÑÓÄ² 
ÏÐÈÑßÆÍÈÕ Ó ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÀÖ²¯ 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÑÓÄÎ×ÈÍÑÒÂÀ

Аналізуються доктринальні погляди на 
судове провадження в суді присяжних. Кри-
мінальне провадження в суді присяжних роз-
глядається як ускладнене провадження, що 
відрізняється наявністю додаткових проце-
дур, передусім, відбору присяжних, які будуть 
входити до складу суду, приведення їх до при-
сяги. Констатовано, що жодних «змістовних» 
особливостей цей диференційований порядок 
провадження в суді першої інстанції наразі в 
Україні не передбачає. Автори дотримуються 
позиції, що про реальну диференціацію судового 
провадження може йти мова у випадку запро-
вадження класичної моделі суду присяжних, 
що передбачатиме розмежування компетенції 
присяжних і професійних суддів. У випадку за-
провадження такої моделі в Україні виникне 
потреба у розробці методичних рекомендацій 
для присяжних по роботі доказами у кримі-
нальному провадженні, а також пам’ятки 
присяжним з викладенням вимог криміналь-
ного процесуального закону та відповідей на 
найбільш поширені у практиці питання.
Ключові слова: диференціація, судове про-

вадження, суд присяжних, присяжний, вер-
дикт.
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права громадян на ефективний та спра-
ведливий судовий захист їх прав, свобод 
та законних інтересів. Справжній захист 
цих прав може здійснити незалежний, 
вільний від корисливих корупційних інте-
ресів, політичних симпатій та ідеологічних 
упереджень суд, який є гарантом закон-
ності та справедливості. У цьому контексті 
введення інституту присяжних засідателів 
у кримінальний процес виступає одним із 
найважливіших напрямів демократично-
го перетворення суду, формування нової 
правосвідомості та правосуддя. Передусім, 
це стосується кримінальних проваджень. 
Водночас, жоден правовий інститут, запро-
ваджений до або під час сучасної судової 
реформи в Україні, не викликав стільки 
дискусій у юридичній спільноті, як суд при-
сяжних. І дійсно, одна з основних проблем 
судової реформи – це практичне функціо-
нування суду присяжних як основного спо-
собу народовладдя у сфері правосуддя та 
гарантії дотримання прозорості і демокра-
тичних цінностей.
Правовим підґрунтям запровадження 

суду присяжних в незалежній Україні ста-
ла Конституція України, яка одразу у трьох 
статтях (ст.ст. 124, 127, 128) передбачає 
можливість здійснення правосуддя при-
сяжними. Статус присяжних регулюється 
також спеціальним Законом України «Про 

Постановка проблеми
Судово-правова реформа, що понад два 

десятиліття триває в Україні, має на меті 
забезпечити реалізацію конституційного 
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судоустрій та статус суддів», ст. 65 якого 
містить вимоги до присяжного, та окреми-
ми положеннями КПК України. 
Разом із тим, модель суду присяжних, 

яка наразі запроваджена в Україні, підда-
ється критиці. А тому проблеми функціо-
нування суду присяжних та удосконалення 
порядку провадження у ньому залишають-
ся актуальними.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Окремі питання здійснення кримі-
нального провадження в суді присяжних 
були предметом дослідження у працях та-
ких науковців, як: І. В. Гловюк, А. Б. Вой-
нарович, І. Р. Волоско, Л. М. Лобойко, 
Р. П. Качур, О. П. Кучинська, В. Т. Маля-
ренко, С. О. Моргун, В. Т. Нор, Т. С. Не-
шик, В. О. Попелюшко, С. В. Прилуць-
кий, А. А. Солодков, В. І. Теремецький, 
В. М. Тернавська, В. М. Тертишник, 
Ю. В. Циганюк, В. М. Щерба, О. Г. Янов-
ська та інших. Однак, недостатньо уваги 
приділялось дослідженню власне специфі-
ки провадження в суді присяжних як ди-
ференційованого порядку кримінального 
судочинства.

Метою статті є виявлення особливос-
тей кримінального провадження в суді 
присяжних як диференційованого порядку 
судового провадження.

Виклад основного матеріалу
Провадження в суді присяжних влас-

тиве багатьом державам світу, як англосак-
сонської, так і континентальної правових 
систем. Відповідно, світовій юридичній 
практиці відомі дві моделі суду присяжних: 
1) англо-американська (класична) – перед-
бачає участь присяжних, які є спостеріга-
чами судового розгляду і в нарадчій кім-
наті без участі професійного судді повинні 
вирішити питання факту винуватості об-
винуваченого і винести вердикт, який є 
обов’язковим для судді; 2) європейська (суд 
з розширеною колегією народних засідате-
лів) – передбачає участь народних засідате-
лів (шеффенів), які спільно з професійними 
суддями вирішують усі питання криміналь-

ного провадження [1, с. 12]. Існування суду 
присяжних у цілому, а також функціону-
вання окремих його моделей, має як своїх 
прихильників, так і противників.
Прихильники суду присяжних, як пра-

вило, схильні розглядати його як соціально 
орієнтований і демократичний суд, оскіль-
ки в ньому взаємодіють державно-правові 
та суспільні засади, а у вердикті присяжних 
(як особливому завершальному рішенні на-
ради колегії присяжних) найбільш опти-
мально поєднуються як інтереси держав-
них інститутів, що перебувають на варті со-
ціальної стабільності та цілісності держави, 
так і правові погляди народу як прояву ма-
сової правової культури. Суд присяжних, 
забезпечуючи незалежність правосуддя, 
сприяє таким чином захисту прав та інте-
ресів особи в кримінальному процесі і тому 
може розглядатися як гарантія від необ-
ґрунтованого засудження невинного.
Водночас випадковість вибору при-

сяжних засідателів та повнота функцій у 
вирішенні питання про винуватість об-
винуваченого у вчиненні кримінального 
правопорушення (у класичній моделі суду 
присяжних) викликає проблему щодо ком-
петентності (обґрунтованості) рішення суду 
[2]. При цьому багато іноземних дослідни-
ків звертають увагу на статистичні дані, які 
свідчать про те, що значна частина вироків 
присяжних виноситься необґрунтовано, 
без урахування конкретних доказів вину-
ватості чи невинуватості підсудних [3].
З точки зору диференціації криміналь-

ного судочинства, провадження в суді при-
сяжних є ускладненим порядком, оскільки 
передбачає додаткові процедури, більші 
витрати темпорального і людського ресур-
су, необхідність забезпечення додаткових 
кримінально-процесуальних гарантій. 
Ч. 3 ст. 31 КПК України передбачає 

умови, за наявності яких допускається 
здійснення судового провадження в суді 
першої інстанції судом присяжних (у складі 
двох професійних суддів та трьох присяж-
них): 1) розгляд здійснюється щодо злочи-
нів, за вчинення яких передбачено довічне 
позбавлення волі (матеріально-правова 
умова); 2) наявність клопотання обвинува-
ченого щодо розгляду провадження судом 
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присяжних, яке може бути заявлене під час 
підготовчого судового засідання (процесу-
альна умова). 
Оцінюючи модель суду присяжних, 

яка функціонує в  Україні, слід визнати, що 
ускладнення цього провадження, передусім, 
охоплює необхідність відбору присяжних, 
які будуть входити до складу суду. Список 
присяжних із громадян, які постійно про-
живають на території, на яку поширюється 
юрисдикція відповідного суду, відповідають 
вимогам ст. 61 Закону України «Про судоу-
стрій та статус суддів» і дали згоду бути при-
сяжними, формує і затверджує відповідна 
місцева рада у кількості, зазначеній у   подан-
ні територіального управління Державної 
судової адміністрації України. 
Відбір присяжних для розгляду кон-

кретного кримінального провадження 
здійснюється у декілька етапів. На першо-
му етапі головуючий після призначення 
судового розгляду судом присяжних дає 
секретарю судового засідання розпоряд-
ження про виклик присяжних у кількості 
семи осіб, які визначаються за допомогою 
автоматизованої системи документообігу 
суду з числа осіб, які внесені до списку при-
сяжних. Кожному із присяжних під розпис-
ку не пізніше ніж за п’ять днів  до судового 
засідання має бути вручений письмовий 
виклик.
На другому етапі після відкриття судо-

вого засідання головуючий роз’яснює при-
сяжним права та обов’язки, умови їх участі в 
судовому розгляді, а також вирішує питання 
щодо неможливості їх участі в судовому роз-
гляді (самовідводи, відводи, увільнення від 
виконання обов’язків). Надалі із тих осіб, які 
залишились за допомогою автоматизованої 
системи документообігу суду визначаються 
три присяжних, які увійдуть до складу суду. 
Якщо ж після увільнення / відводів присяж-
них залишилося, менше трьох, секретар су-
дового засідання за вказівкою головуючого 
здійснює додатковий виклик присяжних. 
Після відбору основних присяжних за тими 
ж правилами також відбирається двоє за-
пасних присяжних.
Ще однією додатковою процедурою є 

приведення присяжних до присяги. Кожен 
із присяжних зачитує текст присяги, після 

чого підтверджує, що його права, обов’язки 
та компетенція йому зрозумілі.
Надалі ж кримінальне провадження в 

суді присяжних відбувається за загальни-
ми правилами, що характерні для колегі-
ального судового розгляду кримінальних 
проваджень. Тобто жодних «змістовних» 
особливостей аналізований особливий по-
рядок провадження в суді першої інстанції 
не передбачає.
Присяжні на рівні з професійними суд-

дями беруть участь у судовому розгляді, 
досліджують докази, приймають рішення 
щодо питань, що вирішуються судом при 
ухваленні вироку. Зокрема, вони беруть 
участь у нараді суду присяжних, якою від-
повідно до ст. 391 КПК України керує го-
лова. Усі питання вирішуються простою 
більшістю голосів. При цьому голос при-
сяжного повністю прирівнюється до голосу 
професійного судді. Імперативною є вимо-
га, що ніхто зі складу суду присяжних не 
має права утримуватися від голосування, 
крім випадку, коли вирішується питання 
про міру покарання, а суддя чи присяжний 
голосував за виправдання обвинуваченого. 
У цьому разі голос того, хто утримався, до-
дається до голосів, поданих за рішення, яке 
є найсприятливішим для обвинуваченого. 
Суд присяжних успішно функціонує в 

стабільному суспільстві, що розвивається, 
надаючи цьому суспільно-правовому роз-
витку стійкий характер. Відповідно, у су-
часній процесуальній науці існує цілком 
позитивне та схвальне ставлення до суду 
присяжних як окремого соціального яви-
ща та кримінально-процесуального інсти-
туту. Водночас, дискусію викликає сама по-
будова суду та модель його закріплення у 
вітчизняному законодавстві. 
У першу чергу, йдеться про відобра-

жений у національному законодавстві під-
хід, за яким колегія присяжних фактично 
не створюється, а присяжні діють у складі 
професійного суду. Наприклад, І. Р. Волос-
ко стверджує, що такий порядок «цілком 
вписується в європейську континентальну 
модель кримінального процесу та в сучас-
них умовах дозволить забезпечити належ-
ну участь народу у відправленні криміналь-
ного судочинства» [4, с. 10].
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Водночас, більшість науковців-процесу-
алістів винятково критично оцінюють ви-
значений у процесуальному законодавстві 
порядок проведення спільної наради і го-
лосування професійних суддів та присяж-
них із питань, передбачених ст. 368 КПК 
України. Так, В. М. Щерба зазначає, що 
підхід до регулювання цього провадження 
не є правильним, воно не має нічого спіль-
ного з класичним судом присяжних [5, с. 
605]. 
І. О. Рощина та С. О. Цигалій наголо-

шують на тому, що, виходячи з вимог ст. 
368 КПК, присяжні не користуються ні не-
залежністю, ні правом самостійного при-
йняття рішення, тому вони не можуть по-
становити правильне рішення. Учені також 
додають, що така роль повністю зведена до 
прав народних засідателів, які були в СРСР 
[6, с. 191]. В. М. Тертишник і В. Н. С. Со-
лнишкіна також звертають увагу на відсут-
ність самостійного рішення (вердикту) при-
сяжних, які, за такої концепції, не відпові-
дають ні за долю справи, ні за свої рішення. 
Таким підходом законодавець торує шлях 
до колективної безвідповідальності як са-
мих присяжних, так і судів-професіоналів 
[7, с. 223].
О. П. Лепей додає, що саме роздільна 

нарада присяжних без участі суддів-профе-
сіоналів є істотною особливістю такого суду 
і саме у самостійності прийняття присяж-
ними рішень полягає перевага цієї форми 
суду [8, с. 124].
Р. Антонов наголошує, що спільна участь 

присяжних і професійних суддів у розгляді 
питань є доволі сумнівною, адже неминуче 
призводить до впливу авторитету голови 
на присяжних, тому така практика не ха-
рактерна для англосаксонської моделі [9]. 
Дійсно, зважаючи на відсутність спеціаль-
ної освіти, недосвідченість присяжних, на 
практиці вони здебільшого орієнтуються на 
позицію професійних суддів, у зв’язку з чим 
їх часто називають «кивалами», які погоджу-
ються з усіма рішеннями голови [6, с. 191].
Разом з тим, у судовій практиці трапля-

ються й поодинокі винятки, коли присяж-
ні під час ухвалення вироку опиняються у 
більшості і приймають рішення, відмінні 
від позиції професійних суддів. Так, виро-

ком Личаківського районного суду м. Льво-
ва від 04 березня 2014 року було виправ-
дано особу, яка обвинувачувалась у вчи-
ненні умисного вбивства (п. 7 ч. 2 ст. 115 
КК України [10]. При цьому рішення було 
прийняте більшістю голосів – усі присяжні 
проголосували за виправдання обвинува-
ченого, натомість, професійні судді дійшли 
до висновку про визнання його винуватим 
і виклали свої окремі думки.
Таким чином, у цілому необхідно пого-

дитися з панівного доктринальною позиці-
єю, за якою обрана модель суду присяжних 
виглядає досить суперечливою. Фактично 
в Україні йдеться не про суд присяжних, 
а лише про залучення присяжних до здій-
снення правосуддя шляхом включення їх 
до «розширеного» складу суду. 
Очевидно, про дійсно диференційова-

ний, особливий порядок провадження в 
суді першої інстанції може йти мова лише 
у випадку запровадження класичної моде-
лі суду присяжних, що передбачатиме роз-
межування компетенції присяжних («суд-
дів факту») і професійних суддів («суддів 
права»). Таке розмежування, як стверджує 
А. А. Солодков, є іманентною ознакою суду 
присяжних [11, с. 134-135].
До компетенції присяжних повинно 

відноситись вирішення питання про те, 
чи мала місце подія злочину, чи винува-
тий обвинувачений у вчиненні злочину та 
чи заслуговує він на поблажливе ставлен-
ня до нього. Натомість, професійний суддя 
(судді) після винесення присяжними вер-
дикту повинен призначити вид та розмір 
покарання, а у випадку, якщо присяжні 
визнали обвинуваченого невинуватим, суд-
дя зобов’язаний підготувати виправдуваль-
ний вирок. 
У випадку запровадження класичної 

моделі суду присяжних в Україні неминуче 
постане інше проблемне питання – форм 
участі присяжних у процесі доказування 
під час судового розгляду кримінально-
го провадження. Питання полягає у тому, 
що за своєю ідеологією колегія присяжних 
представлена, переважно, непрофесійни-
ми у правничому розумінні особами, які 
можуть зовсім бути не підготовленими до 
участі у розгляді провадження в контексті 
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правил дотримання процесуальної форми 
та елементарних процесуальних правил 
роботи з доказовою базою з метою встанов-
лення істини.
На наш погляд, головне питання су-

дового процесу щодо винуватості обви-
нуваченого у вчиненні діяння, яке йому 
інкримінується, присяжні можуть виріши-
ти, виходячи зі своєї особистої правосвідо-
мості, осмислення права, а не власне юри-
дичних питань. Основу процесу пізнання 
в суді присяжних складають сприйняття, 
критичне мислення та логічний аналіз. В 
основі дослідження присяжними фактич-
них обставин справи лежить їхня оцінка, 
яка здійснюється опосередковано – через 
оцінку доказів. Щоправда, необхідно під-
креслити, що елементарними правилами 
оцінки доказів та їх дослідження присяжні, 
на жаль, не володіють, а тому потребувати-
муть допомоги.
Практика розгляду кримінальних про-

ваджень за участю колегії присяжних в ін-
ших державах з очевидністю показала, що 
така форма судочинства потребує більш 
детального дослідження матеріалів, що 
надходять до суду, та виключення з них 
доказів, отриманих із порушенням закону, 
вироблення чітких критеріїв визнання до-
казів допустимими / недопустимими. 
В суді присяжних процедура оцінки 

допустимості доказів набуває особливо-
го значення, оскільки недопустимі докази 
не повинні впливати на формування вну-
трішнього переконання присяжного. Яким 
чином це можна забезпечити? Зокрема, 
може бути передбачено такий порядок су-
дового провадження, за якого очевидно 
недопустимі докази взагалі не будуть відо-
мі присяжним, оскільки будуть заздалегідь 
виключені з усього обсягу досліджуваних 
фактичних даних. Наприклад, в США діє 
правило, відповідно до якого суд може ви-
ключити відповідні докази, якщо їх доказо-
ву силу значно переважує небезпека одного 
або кількох таких факторів: несправедливе 
упередження; заплутаність питань; введен-
ня в о ману присяжних; невиправдана за-
тримка; марна витрата часу або непотрібне 
представлення сукупних доказів (правило 
403 Федеральних правил доказування) [12]. 

Таким чином, американський законода-
вець намагається досягти балансу між дока-
зовою силою доказів та шкодою, яка може 
бути завдана їх визнанням. У тому числі ця 
теза стосується й ризику прийняття рішен-
ня присяжними на суто емоційній основі 
під впливом недопустимих доказів. 
Зважаючи на те, що судове проваджен-

ня в суді першої інстанції системно склада-
ється з двох стадій, а присяжні розпочина-
ють виконання своїх функцій, починаючи 
зі стадії судового розгляду, зароджується 
висновок, що виключати очевидно недо-
пустимі докази варто до початку судового 
розгляду, тобто в стадії підготовчого про-
вадження. Це дозволяє нам запропонувати 
наступний підхід: під час підготовчого судо-
вого провадження сторони мають право пода-
ти суду, а суд зобов’язаний розглянути і вирі-
шити клопотання про виключення з розгляду 
у суді присяжних доказів, отриманих внаслідок 
істотного порушення прав та свобод людини.
Звичайно, впровадження такого підхо-

ду потребує істотного перегляду порядку 
підготовчого судового провадження, осо-
бливо в частині здійснення учасниками 
процесу доказової діяльності. На пробле-
ми, які виникають під час доказування в 
стадії підготовчого судового провадження, 
уже неодноразово наголошувалось у науко-
вій літературі [13].

Висновки
Таким чином, кримінальне прова-

дження в суді присяжних слід розглядати 
як ускладнене провадження, що відріз-
няється наявністю додаткових процедур, 
передусім, відбору присяжних, які будуть 
входити до складу суду, приведення їх до 
присяги. Проте жодних «змістовних» осо-
бливостей цей диференційований порядок 
провадження в суді першої інстанції наразі 
не передбачає. Про реальну диференціа-
цію судового провадження може йти мова 
у випадку запровадження класичної моделі 
суду присяжних, що передбачатиме роз-
межування компетенції присяжних і про-
фесійних суддів. До компетенції присяж-
них повинно відноситись вирішення пи-
тання про те, чи мала місце подія злочину, 
чи винуватий обвинувачений у вчиненні 
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злочину та чи заслуговує він на поблажли-
ве ставлення до нього.
Колегія присяжних представлена, пере-

важно, непрофесійними у правничому ро-
зумінні особами, які не володіють елемен-
тарними правилами дослідження та оцінки 
доказів, а тому потребуватимуть допомо-
ги. З огляду на це, у разі запровадження 
в Україні класичної моделі суду присяж-
них, з метою підвищення ефективності ді-
яльності колегії присяжних Міністерству 
юстиції України варто було б розробити: 
1) методичні рекомендації для присяжних по 
роботі доказами у кримінальному провадженні 
(вони мають містити опис вимог допусти-
мості, належності, достатності та критерії 
достовірності доказів та їх джерел, опис 
порядку їх дослідження та оцінки тощо);-
2) пам’ятку присяжним з викладенням ви-
мог кримінального процесуального зако-
ну та відповідей на найбільш поширені у 
практиці питання.
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PECULIARITIES OF PROCEEDINGS 
IN A JURY COURT IN THE CONTEXT 
OF DIFFERENTIATION OF CRIMINAL 

PROCEDURE
Doctrinal views on proceedings in a jury 

trial are analyzed. Material and procedural 
conditions in the presence of which it is al-
lowed to conduct court proceedings in the 
court of fi rst instance by a jury are defi ned. 
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Arguments of supporters and opponents of 
jury trial functioning in criminal proceed-
ings are presented. A criminal proceeding 
in a jury trial is considered as a differenti-
ated proceeding, which is distinguished by 
the presence of additional procedures, fi rst 
of all, the selection of jurors, which will be in-
troduced to the court accordingly, and their 
swearing. It was established that no “substan-
tial” features of this differentiated proceed-
ings in the court of fi rst instance are cur-
rently provided for in Ukraine. The authors 
support the position that the real differen-
tiation of court proceedings can be talked 
about in the case of the introduction of the 
classic model of the jury trial, which provides 
for the separation of the competence of ju-
rors and professional judges. Jurors should 
be competent to decide whether a crime has 
occurred, whether the accused is guilty of a 
crime, and whether he deserves leniency. In-
stead, a professional judge(s) must determine 
the type and amount of punishment follow-
ing the jury’s verdict, and if the jury fi nds the 

accused not guilty, the judge must prepare an 
acquittal. The opinion is expressed that inad-
missible evidence should not affect the for-
mation of the juror’s inner conviction. This 
can be ensured by providing such an order of 
court proceedings, under which during the 
preparatory court proceedings the parties 
have the right to fi le a motion, and the court 
is obliged to consider and decide on the mo-
tion to exclude from consideration in court 
jury evidence obtained as a result of a signifi -
cant violation of human rights and freedoms. 
In the case of the introduction of such model 
in Ukraine, there will be a need to develop 
methodological recommendations for jurors 
on working with evidence in criminal pro-
ceedings, as well as memos to jurors outlining 
the requirements of the criminal procedural 
law and answers to the most extensive practi-
cal questions.

Key words: differentiation, court proceed-
ings, jury trial, juror, verdict.
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ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÌ 
ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍßÌ Ó ÑÔÅÐ² ÇÅÌÅËÜÍÈÕ 

Â²ÄÍÎÑÈÍ

В статье на основании проведенно-
го теоретического и эмпирического иссле-
дования преступности в сфере земельных 
отношений (статьи 197-1, 239, 239-1, 239-
2, 254 УК Украины) предложена система 
перспективных направлений и мер ее пред-
упреждения. Она представлена двумя уровня-
ми: общесоциальным и специально-кримино-
логическим. Общесоциальное предупреждение 
земельных правонарушений состоит из разных 
векторов государственной политики в зе-
мельной, аграрной, экологической сферах, 
политики по реформированию украинско-
го села, дополненных мерами нормативно-
правового и культурно-воспитательного 
характера. Структура специально-кримино-
логического предупреждения включает профи-
лактические мероприятия организационно-
управленческой, правовой и информационной 
направленности. При этом ядро предупред-
ительной деятельности образуют различные 
направления опосредованного воздействия на 
криминогенный объект, которые относятся 
к государственной политике по завершению 
земельной реформы в Украине.
Ключевые слова: преступность, пре-

ступность в сфере земельных отношений, 
уголовные правонарушения, земельные 
уголовные правонарушения, предупреждение, 
профилактика, предотвращение, пресечение. 
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крема, у ст. 13 Конституції України зазна-
чається, що земля поряд з іншими природ-
ними ресурсами є об’єктом права власності 
Українського народу, а у ст. 14 підкреслено, 
що земля є основним національним багат-
ством, яке перебуває під особливою охоро-
ною держави. У зв’язку із цим у Цілях ста-
лого розвитку ООН до 2030 р., адаптованих 
до України, ставиться окрема задача збере-
ження корисних властивостей земель нашої 
країни. 
На шляху реалізації землевласниками й 

землекористувачами їх гарантованого пра-
ва власності на землю стоїть чимало пере-
шкод. Однією із таких є злочинність у сфері 
земельних відносин. Її систему утворюють 
кримінальні правопорушення, передбаче-
ні статтями 197-1, 239, 239-1, 239-2, 254 КК 
України. 
Наведені кримінальні правопорушення 

набули широкого поширення у земельній 
сфері України, пік якого приходиться на 
2021 р. Щороку їх обліковується до 2,5 тис., 
причому до 90 % із них є латентними. Вони 
завдають шкоду довкіллю і земельним ре-
сурсам, заподіюють матеріальні збитки дер-
жаві, органам місцевого самоврядування, 
фізичним та юридичним особам, а їх щоріч-
ний сукупний розмір може сягати кількох 
мільярдів грн. 

Стан дослідження
Зосередженість на дослідженні анонсо-

ваної проблематики спостерігається пере-
важно з боку науковців у галузі земельного, 

Постановка проблеми
На вагомому значенні земельної сфери 

наголошено в Основному законі та глобаль-
них міжнародно-правових документах. Зо-
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кримінального права та криміналістики. 
Серед них: О. О. Дудоров, Я. О. Дякін, 
В. М. Захарчук, Г. С. Крайник, П. Ф. Кули-
нич, В. К. Матвійчук, А. М. Мірошниченко, 
Р. О. Мовчан, В. В. Носік, О. О. Пєнязькова, 
Є. В. Пряхін, Н. М. Татарин, А. М. Шульга 
та ін. Кримінологічне вивчення земельної 
злочинності, включаючи її запобігання, як 
цілісного соціально-правового феномену на 
теперішній час відсутнє. Разом із тим спроби 
кримінологічного дослідження окремих або 
дотичних до останнього питань здійснюва-
ли А. М. Ізовіта, Т. В. Корнякова, М. Г. Мак-
сіменцев, М. Ю. Марченко, Ю. А. Турлова та 
деякі ін. 
Мета статті – розробка перспективних 

напрямів і заходів кримінологічного запо-
бігання кримінальним правопорушенням у 
сфері земельних відносин. 

Виклад основних положень
Традиційно система запобігання злочин-

ності включає такі рівні, як загальносоціаль-
не, спеціально-кримінологічне та індивіду-
альне. Окремо прийнято виділяти вікти-
мологічну профілактику. Щодо земельних 
кримінальних правопорушень, то їх запо-
бігання пропонується побудувати передусім 
на перших двох рівнях. Адже обстоюється 
позиція, що обмеження поширеності певно-
го негативного явища соціальної дійсності, 
яким є земельна злочинність, можливе пе-
реважно на масовому та груповому рівнях 
суспільних відносин. Запобігання dказаним 
правопорушенням має зосереджуватись, го-
ловним чином, на усуненні криміногенних 
чинників (умов), які їх зумовлюють. 
Своєрідний банк кримінологічно зна-

чущої інформації щодо основних напрямів 
і засобів запобігання правопорушенням у 
сфері земельних відносин складають ре-
зультати емпіричного дослідження у виді 
матеріалів 350 кримінальних проваджень 
по правопорушенням, перелічених вище, 
й розглянутих судами України протягом 
2015–2020 рр., опитування 1 161 експерта, 
якими є працівники органів прокуратури, 
Національної поліції, Держгеокадастру й 
Держекоінспекції. 
Основним напрямом обмеження зазна-

ченого явища вважається загальносоці-

альне запобігання, оскільки некаральний 
вплив на поведінку необмеженої чисельнос-
ті потенційних правопорушників, як пока-
зує практика, є найбільш ефективним. Цей 
запобіжний рівень має власну специфіку. 
Вона зумовлюється сферою відтворення і 
поширення таких правопорушень, а також 
особливістю змісту земельно-правових від-
носин. 
Чотири групи опитаних у перебігу дослі-

дження респондентів указали, що для під-
вищення ефективності опосередкованого 
запобігання кримінальним правопорушен-
ням у сфері земельних відносин слід: прово-
дити продуману земельну реформу; усувати 
прогалини у земельному законодавстві; по-
кращувати грошове, соціальне і ресурсне за-
безпечення правоохоронних та контролю-
ючих органів; посилювати правосвідомість 
та правову культуру громадян. Як бачимо, 
центральне місце у структурі загальносоці-
ального запобігання таким правопорушен-
ням посідає подальше проведення земель-
ного реформування. Адже думка, що нібито, 
воно припинилось із відкриттям у липні 
2021 р. ринку землі є помилковою. 
Стратегічними пріоритетами державної 

земельної політики України можна вважа-
ти: покращення доступності, цілісності ре-
єстрів; створення та забезпечення функці-
онування Державного аграрного реєстру; 
збільшення якості й повноти кадастрових 
даних та інтероперабельності електронних 
систем; удосконалення іпотечного кредиту-
вання та доступу дрібних землевласників до 
кредитних ресурсів; підвищення спромож-
ності місцевих громад ефективно планувати 
і розпоряджатися землями; захист та впо-
рядкування екологічно вразливих категорій 
земель; здійснення комунікаційної підтрим-
ки земельної реформи [1]. 
Окрім наведених вище стратегічних прі-

оритетів? земельне реформування не уяв-
ляється можливим також без: дерегуляції 
землеустрою; передачі земель територіаль-
ним громадам; удосконалення переважно-
го права орендаря на придбання земельної 
ділянки; моніторингу земель та антимоно-
польних обмежень; створення прозорої сис-
теми електронних торгів; унеможливлення 
земельного і фермерського рейдерства; пе-
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редачі функцій контролю тощо. Останній 
напрям діяльності зводиться до глибокої 
реорганізації головного суб’єкта як у галузі 
землеустрою, так s у сфері запобігання зе-
мельним правопорушенням, яким є Держ-
геокадастр. Кардинальна зміна пріоритетів 
у його роботі й перерозподіл частини його 
повноважень між іншими органами також 
охоплюється земельним реформуванням. 
Зокрема, вже у найближчій перспективі 
планується передати контрольні функції 
щодо: самовільного зайняття земельних ді-
лянок – сільським, селищним, міським ра-
дам; правопорушень, які мають екологічний 
характер, – Держекоінспекції; інші конт-
рольні функції – обласним державним адмі-
ністраціям [2].
За оцінками фахівців у вказаній цари-

ні, завершальними акордами земельного 
реформування мають стати: удосконален-
ня земельно-реєстраційних відносин; по-
дальша дерегуляція земельних відносин; 
розширення повноважень ОТГ щодо регу-
лювання ринку земель на своїй території; 
посилення моніторингу земельних відно-
син; удосконалення правового регулювання 
землеохоронної політики та ін. [3]. Чекати 
швидкого позитивного соціально-економіч-
ного ефекту від земельного реформування 
не слід. При цьому це не означає, що комп-
лекс запропонованих загальносоціальних 
заходів не мають упроваджуватись. Навпа-
ки, від оперативності та якості їх реалізації 
залежить стан законності у сфері земельних 
відносин не лише у майбутньому, а й на те-
перішній час. 
Державна аграрна політика органічно 

доповнює ті задачі, що стоять перед земель-
ним реформуванням. В Україні станом на 
2019 р. 79 % землі оброблялось малими і 
середніми сільськогосподарськими підпри-
ємствами, у користуванні яких було до 10 
тис. га землі [4]. Ці відомості мають бути до-
роговказом щодо основної групи адресатів 
позитивних ефектів аграрної політики дер-
жави. 
Реформування агропромислової галузі 

України має відбуватись у законодавчо ви-
значеному фарватері відповідно до докумен-
тів концептуального й стратегічного рівнів. 
Так, Концепція Державної цільової програ-

ми розвитку аграрного сектору економіки 
на період до 2022 р. пропонує три варіанти 
подальшого розвитку аграрної сфери. При 
цьому найбільш оптимальним є той із них, 
згідно з яким аграрний сектор спрямовува-
тиметься на оптимізацію виробничої та соці-
альної інфраструктури, підвищення конку-
рентоспроможності сільськогосподарського 
виробництва, нарощування його обсягів, 
поліпшення якості й безпечності сільсько-
господарської продукції, охорони навко-
лишнього природного середовища, відтво-
рення природних ресурсів [5].
Є думка, що запорукою успіху рефор-

мування аграрної сфери є врахування від-
повідного сучасного прогресивного євро-
пейського досвіду. А він демонструє, що без 
державної підтримки аграріїв не слід роз-
раховувати на високу результативність цієї 
галузі, великі врожаї сільськогосподарської 
продукції та її вагомий експортний потенці-
ал. Для того, щоб малий та середній агробіз-
нес не збанкрутував, особливо в умовах пра-
вового режиму воєнного стану, необхідно 
створити для нього рівні конкурентні умо-
ви з великими агрохолдингами, які мають 
в основному доступ до зарубіжних кредитів 
під 2-3 % річних [6]. Тому необхідно виділя-
ти кошти для фонду кредитування фермер-
ських господарств. 
Державна політика щодо розвитку укра-

їнського села є також невід’ємною скла-
довою непрямого запобігання земельним 
правопорушенням. Відповідно до Плану 
заходів з реалізації Концепції розвитку сіль-
ських територій 2017 р. в Україні необхід-
но: підвищувати якість життя сільського на-
селення; охороняти й зберігати природні, у 
тому числі земельні, ресурси у сільській міс-
цевості; розвивати сільську економіку; удо-
сконалювати систему управління сільськи-
ми територіями [7]. 
Основною метою цих напрямів і заходів 

діяльності є створення економічних, інфра-
структурних, соціальних та інших сприят-
ливих умов для комфортного і достойного 
сільського життя. Це є запорукою того, що 
селяни, особливо молодь, не намагатимуть-
ся залишити сільську місцевість для працев-
лаштування у містах чи за кордоном. Адже 
без ручної та механізованої праці селян у 
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сільській місцевості земельна і аграрна ре-
форми є безглуздими й приреченими на 
провал. 
До анонсованої вище тріади реформ тіс-

но прилягає державна екологічна політика. 
Значущість останньої важко переоцінити. 
На це вказують Цілі сталого розвитку Укра-
їни на період до 2030 р. Окрема із них ціль 
№ 15 безпосередньо спрямована на захист 
та відновлення екосистем суші та сприяння 
їх раціональному використанню, боротьбу з 
опустелюванням, припинення і розвертан-
ня процесу деградації земель [8]. 
Предметний характер щодо запобігання 

деградації ґрунтів має Національний план 
дій щодо боротьби з деградацією земель 
та опустелюванням 2016 р. Цей документ 
закріплює аж 42 заходи, основними серед 
яких є такі: консервація деградованих, тех-
ногенно забруднених та малопродуктивних 
земель, рекультивація порушених земель; 
здійснення протипаводкових, берегоукрі-
плювальних, протиселевих й протизсувних 
заходів; створення сприятливих умов для 
розвитку виробництва органічної продукції 
та сировини на землях сільськогосподарсько-
го призначення; проведення суцільних ґрун-
тових обстежень земель України тощо [9]. 
Перелічені та багато інших заходів здатні 
у недалекоглядній перспективі досягнути 
нейтрального рівня деградації ґрунтів у на-
шій країні. 
Окремим напрямом екологічної політи-

ки України є усунення загроз, пов’язаних 
з утворенням, накопиченням, зберіганням, 
переробкою, утилізацією й захороненням 
відходів. Вирішення цієї гострої соціальної 
й водночас екологічної проблеми необхідно 
здійснювати з урахуванням положень Наці-
ональної стратегії та Національного плану 
управління відходами в Україні, розрахова-
них до 2030 р. і спрямованих передусім на 
гармонізацію законодавства України з пра-
вом ЄС у цій сфері; створення спеціально-
го державного органу, відповідального за 
реалізацію політики щодо утилізації відхо-
дів; реформування системи інформаційного 
забезпечення сфери управління відходами; 
підвищення обізнаності населення про про-
блему відходів у державі; створення ефек-
тивної системи збирання, вивезення та пе-

реробки різних категорій відходів, особливо 
побутових, тощо [10; 11]. 
Ураховуючи, що у структурі відходів 

значну питому вагу займають саме побуто-
ві відходи, тому з метою недопущення ви-
падків несанкціонованого скидання сміття в 
не встановлених для цього місцях, що при-
зводить до забруднення й псування земель, 
слід будувати в кожному обласному центрі 
України сучасні сміттєпереробні комплек-
си. На них має здійснюватись складування 
побутових відходів згідно з останніми зару-
біжними стандартами з мінімальними ризи-
ками потрапляння небезпечних речовин у 
ґрунт й ґрунтові води, їх сортування, пере-
робка й часткова утилізація. Ця діяльність 
може бути частково окуплена внаслідок: ви-
роблення й подальшого використання біо-
метану, який накопичується під складени-
ми відходами; вироблення електроенергії 
біогазовими станціями; збору, переробки й 
подальшого продажу відходів у виді маку-
латури, скла, деревини, чорних й кольоро-
вих металів та ін. Цей напрям екологічної 
політики України може принести мільярди 
гривень щорічних доходів.
До структури загальносоціального запо-

бігання кримінальним правопорушенням 
у сфері земельних відносин входить й соці-
ально-економічна політика. Для того, щоб 
досягти економічного розвитку, наша дер-
жава має враховувати тренди, що наміти-
лись на теперішній час у світовій економіці. 
Особливо варто брати до уваги ті зміни, що 
відбулись після поширення пандемії COV-
ID–19, яка зумовила своєрідний соціально-
економічний апокаліпсис [12]. 
На теперішній час Україна є найбільш 

соціально та економічно вразливою за всі 
роки своєї незалежності. І причиною тому 
є війна. Справедливо включивши сферу 
оборони і безпеки до пріоритету першо-
чергового фінансування, соціальна царина 
стала дуже нестабільною. Тому держава має 
продовжувати здійснення грошової, гума-
нітарної та іншої соціальної підтримки на-
селення, особливо найбільш соціально неза-
хищеної його частини. Для цього необхідно 
продовжувати вчасну виплату пенсій, заро-
бітних плат працівникам бюджетної сфери, 
надавати грошову допомогу внутрішньо пе-
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реміщеним особам, сприяти виплаті окре-
мим категоріям українців грошових виплат 
із фондів ООН, інших міжнародних благо-
дійних організацій. Це, у першу чергу, сто-
сується мешканців сільських територій. 
Зрозуміло, що на сьогодні Україна по-

вністю фінансово залежна від своїх західних 
партнерів. І соціально-економічна політика 
у період воєнного стану здійснюється у ме-
жах обсягів зовнішньої фінансової допомо-
ги. Разом із тим для закладення інституцій-
ного фундаменту соціально-економічного 
розвитку у післявоєнний період необхідно 
вже зараз, у перебігу військових дій, за мож-
ливості, будувати соціально-економічну по-
літику відповідно до завдань, окреслених у 
Національній економічній стратегії України 
до 2030 р. 
На досконалість реалізації земельно-

правових відносин впливає також регуля-
тивна й охоронна функція права. Загаль-
носоціальне запобігання земельним право-
порушенням спирається у своїй більшості 
саме на регулятивну правову функцію. Вона 
виражається у прийнятті нових та внесенні 
змін і доповнень у чинні нормативно-пра-
вові акти в земельній сфері. Вони можуть 
стосуватись як законодавчого забезпечення 
ринку земель сільськогосподарського при-
значення, так і нормотворення щодо вико-
ристання земель з іншим призначенням, а 
так само щодо земель із особливим право-
вим режимом правового регулювання.
Повнота загальносоціального запобіган-

ня цьому негативному явищу у земельній 
сфері залежить від реалізації й культурно-
виховних заходів: розвиток екологічно від-
повідальної поведінки і навіть екологічної 
громадської самосвідомості [13]. З точки 
зору забезпечення екологічної безпеки й 
охорони природних ресурсів, наведений 
вид самосвідомості є актуальним у контексті 
запобігання кримінальним правопорушен-
ням, передбаченим статтями 239 і 254 КК 
України.
Другим, не менш важливим, напрямом 

запобігання кримінальним правопорушен-
ням у сфері земельних відносин є його спе-
ціально-кримінологічний рівень. Він безпо-
середньо спрямований на усунення причин 
і умов незаконних проявів у земельній сфері. 

Ґрунтуючись на вивченні детермінації зло-
чинності у земельній сфері, заходи її профі-
лактики варто класифікувати за характером 
на три групи: організаційно-управлінські, 
правові та інформаційні. Узагальнення ре-
зультатів експертного опитування вказаних 
вище груп респондентів дозволяє виділити 
типові напрями спеціального запобігання.
Опитані експерти до найбільш актуаль-

них організаційно-управлінських профілак-
тичних заходів віднесли: зменшення коруп-
ційних ризиків у діяльності контролюючих, 
правоохоронних та інших державних орга-
нів у земельній сфері; посилення взаємодії 
між контролюючими, правоохоронними ор-
ганами й органами місцевого самоврядуван-
ня; удосконалення розслідування земельних 
кримінальних правопорушень; підвищення 
ефективності запобіжної діяльності органів 
прокуратури; вжиття судами заходів щодо 
відшкодування шкоди землевласникам й 
усунення наслідків негативного впливу на 
земельні ресурси; активізація державного 
й громадського контролю у земельній сфері 
тощо. 
Серед правових заходів спеціально-кри-

мінологічного запобігання респонденти ви-
ділили: посилення юридичної відповідаль-
ності за учинення земельних адміністратив-
них й кримінальних правопорушень; при-
пинення за рішенням суду права землеко-
ристування для тих осіб, які заподіяли істот-
ну шкоду земельній ділянці; кримінологічну 
експертизу проектів нормативно-правових 
актів у земельній сфері; розширення повно-
важень органів місцевого самоврядування 
щодо перевірки дотримання земельного 
законодавства; удосконалення редакції дис-
позицій низки статей КК, що передбачають 
кримінальну відповідальність за вчинення 
земельних правопорушень, та ін.
Пропозиції респондентів щодо посилен-

ня юридичної відповідальності потребують 
відповідних уточнень. У цьому зв’язку об-
стоюється позиція, що каральна складова 
державної політики у цьому контексті не є 
першочерговою. Вона лише доповнює ці-
лий комплекс нерепресивних (криміноло-
гічних) засобів запобіжного впливу на кри-
міногенний об’єкт. В Україні слід запрова-
джувати «м’який» пенологічний підхід, адже 
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завдяки лише одній репресії неможливо за-
безпечити високий рівень законності у сфері 
земельних відносин. При цьому централь-
ною складовою у реалізації охоронної функ-
ції закону України про кримінальну відпо-
відальність має бути не стільки суворість 
покарання, скільки його невідворотність. 
Це необхідно для того, щоб особи, які пося-
гають на землю та право власності на неї, не 
відчували безкарності за свої незаконні дії. 
Застосуванням анонсованого науково об-
ґрунтованого підходу досягатиметься мета 
як спеціальної, так і загальної превенції КК. 
Інформаційні заходи профілактики, на 

думку представників експертного середови-
ща, пов’язуються із: урахуванням широкої 
поширеності земельних правопорушень для 
їх подальшого запобігання; проведенням з 
різними категоріями населення, включаючи 
селян, відповідної роз’яснювальної роботи. 

Висновки
Пізнання проблеми злочинності у сфері 

земельних відносин, а також її запобігання 
дає підстави для формулювання таких су-
джень: 
а) явище земельної злочинності наразі 

представляє собою велику загрозу для ефек-
тивного функціонування ринку землі, а так 
само подальшого сталого соціально-еконо-
мічного розвитку України; 
б) запобігання земельним кримінальним 

правопорушенням має здійснюватись з по-
вним розумінням діалектичної взаємоза-
лежності усіх елементів складної соціальної 
системи «земля–сільськогосподарське ви-
робництво–село»;
в) базисом для обмеження поширеності 

указаних правопорушень є загальносоціаль-
не запобігання, ядром якого є завершення 
земельного реформування. Воно має поєд-
нуватись з іншими напрямами державної 
політики в аграрній, екологічній сферах, 
щодо реформування сільських територій, а 
також із заходами нормативно-правового й 
культурно-виховного характеру;
г) ефективність заходів спеціально-кри-

мінологічного спрямування залежить від 
дотримання принципу комплексності їх 
здійснення, який передбачає вжиття орга-
нізаційно-управлінських, правових та ін-

формаційних напрямів діяльності з боку ба-
гатьох суб’єктів; 
д) результативність запобігання земель-

ним кримінальним правопорушенням за-
лежить від можливості його перенесення 
на більш ранні етапи незаконної діяльності 
винних у земельній сфері. Тому заходи про-
філактики – найбільш оптимальний і дієвий 
напрям спеціального запобігання з огляду 
на досягнення запобіжного ефекту та змен-
шення негативних наслідків протиправних 
діянь учасників земельно-правових відно-
син. 
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PREVENTION OF CRIMINAL 

OFFENSES IN THE FIELD OF LAND 
RELATIONS

The scientifi c article is devoted to 
consideration of one of the most widespread 

and negative phenomena of social reality in 
Ukraine, which is crime in the fi eld of land 
relations. It consists of criminal offenses 
provided for by Articles 197-1, 239, 239-1, 
239-2, 254 of the Criminal Code of Ukraine. 
The work presents the results of the author’s 
theoretical and empirical study of this issue, in 
particular, regarding the system of land crime 
prevention.

The purpose of the article is to develop 
promising directions and measures of 
criminological prevention of criminal offenses 
in the fi eld of land relations.

A system of land crime prevention is 
proposed. It includes two main levels: general 
social and special criminological. The general 
social prevention of land offenses consists 
of various vectors of state policy in the 
land, agrarian, and environmental spheres, 
the policy of reforming the Ukrainian 
countryside, supplemented by measures of 
a regulatory, legal, and cultural-educational 
nature. The structure of special criminological 
prevention includes preventive measures of 
organizational and administrative, legal and 
information orientation. At the same time, 
the core of preventive activity is formed by 
various directions of indirect infl uence on 
the criminogenic object. They refer to the 
state policy regarding the completion of the 
land reform in Ukraine. The conclusions to 
the article emphasize the need to observe 
the principle of comprehensiveness. The 
latter consists in the need to involve many 
subjects of land-legal relations, which should 
infl uence the criminogenic object with the 
maximum possible number of preventive 
measures. This approach is able to ensure the 
effectiveness of crime prevention in the fi eld 
of land relations.

Key words: crime, crime in the fi eld of 
land relations, criminal offenses, land criminal 
offenses, prevention, diversion, termination.

АНОТАЦІЯ 
У статті на підставі проведеного теоретич-

ного й емпіричного дослідження злочинності у 
сфері земельних відносин (статті 197-1, 239, 
239-1, 239-2, 254 КК України) запропонована 
система перспективних напрямів і заходів її за-
побігання. Вона представлена двома рівнями: 
загальносоціальним й спеціально-кримінологіч-
ним. Загальносоціальне запобігання земельним 
правопорушенням складається із різних векторів 
державної політики у земельні, аграрній, еко-
логічній сферах, політики щодо реформування 
українського села, доповнених заходами норма-
тивно-правового й культурно-виховного харак-
теру. Структура спеціально-кримінологічного 
запобігання включає профілактичні заходи ор-
ганізаційно-управлінської, правової та інформа-
ційної спрямованості. При цьому ядро запобіж-
ної діяльності утворюють різні напрями опосе-
редкованого впливу на криміногенний об’єкт, які 
відносяться до державної політики щодо завер-
шення земельної реформи в Україні. 
Ключові слова: злочинність, злочинність у 

сфері земельних відносин, кримінальні правопо-
рушення, земельні кримінальні правопорушення, 
запобігання, профілактика, відвернення, припи-
нення. 
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß ÒÀ ÏÐÀÂÎÂ² 
Ï²ÄÑÒÀÂÈ ÍÀÁÓÒÒß ÀÂÒÎÐÑÜÊÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 

Стаття присвячена розгляду особливос-
тей здійснення та правових підстав набут-
тя авторського права. У цій науковій статті 
аналізуються положення національного за-
конодавства та відомі доктрини й концепції 
для визначення базових посилок підходу щодо 
розуміння сутності здійснення та окремих 
підстав набуття авторського права з огляду 
на існуючі там теорії. Проведено аналіз сучас-
ної правової системи авторського права. Роз-
глянуто окремі порушення у сфері авторського 
права в процесі його здійснення та набуття. 
А як відомо, чинне законодавство України та, 
зокрема, Цивільний кодекс, побудовані по мо-
делі германської (пандектної) системи права. 
Тому автор вважає, що зарубіжний досвід саме 
країн континентальної (пандектної) системи 
права має особливе значення для формування 
сучасного українського законодавства у сфері 
авторського права.
Ключові слова: авторське право, суміжні 

права, здійснення права, підстави набуття, 
твір, виключне право, особисті немайнові пра-
ва, майнові права, виникнення авторського 
права, оприлюднення, право доступу, публічне 
використання.
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Постановка проблеми
У нашій державі за сучасних умов від-

сутній єдиний підхід щодо розуміння осо-
бливостей здійснення та правових підстав 
набуття авторського права. Напевно тому 
законодавець України виходить із правово-
го положення, згідно з яким авторські права 
виникають на підставі факту створення тво-

ру, і при цьому не вимагаються додержання 
будь яких формальностей. 
Здебільшого аналізуючи сучасні праці 

вітчизняних науковців щодо аналізу сучас-
ного законодавства України, зазначаємо, що 
хоч і передбачено можливість використання 
особою, яка має авторське право, для спо-
віщення про свої права спеціального знаку, 
встановленого законом, та можливість реє-
страції авторського права на твір (ч. 2 ст. 437 
ЦК України, ст. 11 ЗУ «Про авторське право 
і суміжні права»), проте такі дії в контексті 
набуття майнових авторських прав не є ні 
правостворюючими юридичними фактами, 
ні елементами юридичного складу, необхід-
ного для виникнення таких прав [1.с.137]. 
Із зазначеного слідує, що доцільно, у першу 
чергу, проаналізувати положення чинного 
цивільного законодавства України у сфері 
авторського права, сучасні закони окремих 
іноземних держав та новітні відомі там док-
трини й сучасні концепції для встановлення 
базових посилок підходу щодо правового 
розуміння особливостей здійснення та пра-
вових підстав набуття авторського права. 
Відтак зарубіжний досвід окремих, дослі-
джуваних нами держав цієї системи права 
має беззаперечно впливати на формуван-
ня сучасного українського законодавства в 
межах здійснення та підстав набуття автор-
ського права.
Огляд останніх досліджень і публікацій. 

Питання щодо особливостей здійснення та 
правових підстав набуття авторського пра-
ва розглядаються багатьма науковцями в 
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Україні і за її межами. А саме, теоретичні за-
сади здійснення авторського права й окремі 
аспекти правового регулювання відносин 
щодо правових підстав набуття авторського 
права висвітлені у наукових працях: Азімо-
ва Ч.Н., Бачило І.Л., Бєгової Т.І., Богуслав-
ського М.М., Венгерова А.Б., Власової О.В., 
Дідук А.Г., Дозорцева В.А., Жукова В.І., Із-
майлової О.В., Капіци Ю.М., Копилова В.А., 
Коссака В.М., Кохановської О.В., Крижної 
В.М., Кузьміна А.Е., Кулініч О.О., Носіка 
Ю.В., Підопригори О.А., Підопригори О.О., 
Петрова Є.В., Погуляєва С.Ю., Попова О.В., 
Розенберга В., Рощина О.П., Саніахметової 
Н.О., Северіна В.А., Сергєєва О.П., Сірен-
ка І.А., Сляднєвої Г.О., Топалової Л.Д., Чо-
бота О.А., Шершеневича Г.Ф., Шишки Р.Б., 
Шишки О.Р., Штумпфа Г., Якубівський І.Є, 
Ясечко С. В. та ін.

Мета та завдання дослідження
За сучасних умов актуальним є питання 

про особливості, правову природу здійснен-
ня та підстави набуття авторського права 
як в Україні, так і в ряді іноземних держав. 
Саме тому метою даної роботи є визначен-
ня базових посилок підходу щодо розуміння 
особливостей здійснення авторського права 
в сучасному національному законодавстві. 
Реалізація поставленої мети дозволяє 

сформулювати наступні завдання: чітко до-
слідити правову природу, поняття і зміст ав-
торського права; грунтовно проаналізувати 
особливості правового регулювання автор-
ського права його здійснення, та підстави 
набуття в вітчизняній доктрині та законо-
давстві.

Основний матеріал
Удосконалення механізму цивільно-пра-

вового регулювання відносин інтелектуаль-
ної власності вимагає наявності відповідно-
го комплексного підходу. У цьому аспекті 
доводиться констатувати, що зміни, які були 
внесені у законодавство України про інте-
лектуальну власність за останні роки, фоку-
суючись на вирішенні окремих питань, не 
містили цілісного, системного підходу, і, як 
наслідок, не справили відчутного позитив-
ного впливу на стан правової охорони інте-
лектуальної власності [1.с.8]. 

Як відомо, суб’єктивні права учасників 
відносин у сфері інтелектуальної власнос-
ті мають значення лише за умови, що вони 
можуть бути здійснені. Так, авторські пра-
ва тісно пов’язані з самою особою (авто-
ром), вони можуть бути передані іншій особі 
лише в чітко визначеному законом порядку. 
Отже, авторські права здійснюються осо-
бисто особою (автором), яка таким правом 
наділена. Разом з тим, передбачається під-
става, за якої авторські (суміжні) права мо-
жуть здійснюватися іншою особою або може 
надаватись допомога у їх здійсненні. Крім 
того, у процесі здійснення певних видів 
авторських прав суб’єктів постають окремі 
проблемні питання, які зумовлені невизна-
ченістю в теоретичному характері досліджу-
ваних відносин.
Традиційно суб’єктивне право в змістов-

ному навантаженні поєднує три можливос-
ті: 1) вид і міра можливої поведінки уповно-
важеної особи; 2) можливість вимагати від-
повідної поведінки від інших зобов’язаних 
осіб; 3) можливість звернутися в разі необ-
хідності до заходів примусу для здійснення 
другої можливості (зокрема, до мір захисту) 
[2.с.226].
Під суб’єктивним правом у літературі 

розуміють «міру можливої поведінки», або 
«вид і міру можливої поведінки» уповнова-
женої особи, юридично визнані можливос-
ті конкретного суб’єкта – учасника суспіль-
них відносин, якими він може скористати-
ся або не скористатися, на його розсуд. Від 
такого загального правила відштовхуються 
науковці, моделюючи авторський підхід 
до визначення суб’єктивного права, у тому 
числі й авторського. Відповідно, під ним 
розуміють допустиму поведінку учасника; 
а міра – це межа можливої поведінки учас-
ника, що визначена законом. Тому, загалом, 
суб’єктивне право виникає на основі норм 
об’єктивного права, які, зазвичай, визнача-
ють межі можливої (дозволеної) поведінки 
учасника відповідних відносин [3.с.200] у 
сфері авторського права.
Втім, розуміння об’єктивного права як 

однієї з передумов виникнення й динамі-
ки суб’єктивного права, не тільки не за-
перечує, а й навпаки, підтверджує висно-
вок про існування нерозривного зв’язку 
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та взаємозумовленості вказаних проявів 
права. Відповідно, дослідження проблем 
здійснення суб’єктивного права неможли-
во провести ізольовано від питання здій-
снення об’єктивного права [4.с.10]. Відтак, 
в об’єктивному значенні право розглядають 
як систему норм поведінки учасника відно-
син у сфері авторського права, які встанов-
лені та санкціоновані державою.
Суб’єктивне авторське право – передба-

чений нормами об’єктивного права ступінь 
можливої поведінки особи (автора, творця). 
Суб’єктивне авторське право є поєднанням 
трьох правомочностей:
права реалізації, що полягає в мож-

ливості вимагати від зобов’язаного суб’єкта 
авторського права здійснювати юридичні та 
фактичні дії;
права вимоги, що полягає у можли-

вості вимагати від зобов’язаного суб’єкта 
авторського права виконання ним пев-
них обов’язків [5,c.31]. З наведеного слі-
дує, що головна особливість здійснення 
суб’єктивного авторського права – це саме 
можлива, а не належна поведінка особи ав-
тора (творця). 
Віповідно до ст. ст. 11, 437 ЦК України 

та ст. 11 ЗУ «Про авторське право та суміжні 
права», майнові авторські права виникають 
на підставі факту створення твору, і при цьо-
му не вимагається додержання будь-яких 
формальностей (депонування примірників, 
реєстрація, застереження про збереження 
авторського права, нотаріальні посвідчен-
ня, сплата зборів, виготовлення або випуск 
у світ примірників твору тощо) [1.с.137]. 
Так, на думку Р. Б. Шишки підставою 

первісного виникнення виключного автор-
ського права на твір є факт оприлюднення 
твору. Факт створення твору є підставою ви-
никнення лише особистих немайнових прав 
автора. Залишаючись невідомим публіці, 
твір є для автора «своїм» тільки суто у фак-
тичному, а не юридичному сенсі, оскільки 
інші особи (які протистоять автору), не маю-
чи відомостей про сутність твору, не можуть 
мати уявлення про об`єкт виключних пра-
вовідносин, учасниками яких вони, відпо-
відно до загальнопоширеної думки, нібито є 
[6.с.36-37]. Визначення поняття «оприлюд-
нення» закріплено у ст. 1 ЗУ «Про авторське 

право та суміжні права»: здійснена за згодою 
автора чи іншого суб’єкта авторського права 
і (або) суміжних прав дія, що вперше робить 
твір доступним для публіки шляхом опублі-
кування, публічного виконання, публічного 
показу, публічної демонстрації, публічного 
сповіщення тощо. Разом з тим, науковець 
І. Є. Якубівський, досліджуючи окреслену 
проблематику з цього приводу, зауважив, 
що наведена вище позиція є непослідов-
ною. Якщо зважати на те, що до оприлюд-
нення твору правовідношення щодо нього 
не може виникати, незрозуміло, чому в та-
кому випадку визнано існування особистих 
немайнових правна твір. Як слушно зазна-
чено в літературі, для визнання твору опри-
люднення не має значення, яка кількість 
осіб фактично з ним ознайомилася, важли-
вим є лише, аби твір був доступним для за-
гального відома [1,с. 138]. Разом з тим, варто 
наголосити, що фактичне винесення твору 
на загал, не є свідченням його публічного 
оприлюднення з огляду, на те, що лише з 
моменту дійсного набуття прав автора (осо-
бистих немайнових та/або майнових) можна 
говорити про юридичний факт створення 
окремого твору.
У національному законодавстві при-

йнято пов’язувати виникнення авторського 
права зі створенням твору у відповідності 
до ст. 437 ЦК України і ст. 11 ЗУ «Про ав-
торське право і суміжні права», однак у на-
уковій літературі з цього приводу наголо-
шують на певну відмінність. Так, у ЗУ «Про 
авторське право і суміжні права створення 
твору розглядається як юридичний факт, 
що є підставою виникнення авторського 
права, тоді як ЦК України створення твору 
визначає момент у часі, з якого виникає це пра-
во. У цьому відношенні положення ст. 437 ЦК 
України сформульовано не достатньо кон-
кретно, оскільки точне визначення момен-
ту виникнення авторського права на твір 
вимагає відповіді на питання про те, від-
коли твір вважається створеним [1.с.139]. 
О. В. Басай, визначивши створення об’єкта 
права інтелектуальної власності у вузькому 
значенні (як юридичний факт) як виражен-
ня в об’єктивній формі нового результату 
інтелектуальної, творчої діяльності, який 
відповідає критеріям охороноздатності, 
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встановленим у законодавстві [7.с.144-145]. 
Із зазначеного слідує, що твір може розгля-
датися лише в об’єктивній формі, на думку 
вченого, проте такий підхід залишається в 
науці дискусійним. 
У сучасній юридичній літературі з цьо-

го приводу наголошується, що сучасний 
рівень законотворення обумовлює появу 
постійних колізій законодавчих актів. Вка-
зана проблема не вирішується зазначен-
ням невідповідностей актів законодавства 
в наукових публікаціях чи Рекомендаціях 
парламентських та комітетських слухань. 
Одним із напрямків її вирішення, на наш 
погляд, є врахування попередньго досвіду 
прийняття кодексів, приписи яких визна-
чають, що зміни можуть вноситися виключ-
но законами про внесення змін [8.с.200] до 
кодифікованих нормативно-правових актів 
України. 

Висновок
Наближення законодавства України 

з інтелектуальної власності загалом та ав-
торського права, зокрема, до законодав-
ства Європейського Союзу є стратегічним 
пріоритетним кроком у розвитку вітчиз-
няного законодавства України, крім того, 
зобов’язання, взяті нашою державою, ще з 
підписання Угоди про асоціацію наблизили 
нормотворця до здійснення істотних змін 
як ЦК України, так і спеціального законо-
давства у сфері інтелектуальної власності та 
авторського права.
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FEATURES OF IMPLEMENTATION 
AND LEGAL GROUNDS OF ACQUISITION 

OF COPYRIGHT
The article is devoted to consideration of the pe-

culiarities of implementation and legal grounds for 
acquiring copyright. This scientifi c article analyzes 
the provisions of national legislation and known doc-
trines and concepts to determine the basic premises 

of the approach to understanding the essence of the 
exercise and individual grounds for acquiring copy-
right in view of the existing theories. An analysis of 
the modern legal system of copyright has been carried 
out. Separate violations in the fi eld of copyright in 
the process of its implementation and acquisition are 
considered. And, as you know, the current legislation 
of Ukraine, and in particular the Civil Code, is built 
on the model of the German (pandect) legal system. 
Therefore, the author believes that the foreign experi-
ence of countries with a continental (pandect) legal 
system is of particular importance for the formation 
of modern Ukrainian legislation in the fi eld of copy-
right.

Keywords: copyright, related rights, exercise of 
right, grounds of acquisition, work, exclusive right, 
personal non-property rights, property rights, creation 
of copyright, publication, right of access, public use.
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Â²ÐÒÓÀËÜÍ² ÀÊÒÈÂÈ ÏÐÈ ÓÊËÀÄÅÍÍ² 
Ï²ÄÏÐÈªÌÍÈÖÜÊÎÃÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ: ÏÐÎÁËÅÌÍ² 

ÏÈÒÀÍÍß ²ÌÏËÅÌÅÍÒÀÖ²¯ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ 
ÄÎÑÂ²ÄÓ ÄÎ ÏÐÀÂÎÇÀÑÒÎÑÎÂÍÎ¯ ÏÐÀÊÒÈÊÈ 

ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÓÌÎÂÀÕ ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎ¯ ²ÍÒÅÃÐÀÖ²¯

Військова агресія російської федерації ста-
ла викликом існуванню нашої держави, зруйну-
вала її економічну стабільність та підірвала 
діяльність багатьох підприємств. У складних 
фінансових умовах опинилися окуповані те-
риторії України, для забезпечення необхідно-
го рівня фінансування підприємств набули 
важливого значення вміння користуватись 
віртуальними активами, а саме віртуальни-
ми валютами, оскільки їх природа характе-
ризується швидкими та відносно безпечними 
операціями між користувачами. 
Авторами проведено дослідження теоре-

тичних та законодавчих засад визначення 
таких понять, як віртуальні активи, крип-
товалюта, біткоїн, стейблкоїн, токен, циф-
рова валюта, віртуальні валюта, електроні 
гроші, грошові сурогати, фіатні валюти тощо. 
У статті проаналізовано досвід та правове 
забезпечення використання та запроваджен-
ня віртуальних активів іншими державами, 
чий досвід можна визнати позитивним та 
успішним, для подальшої імплементації цих 
напрацювань до нормативно-правового поля 
України. Досліджено зміст та перспективу 
правового регулювання обігу віртуальних ак-
тивів, як цінних паперів, та й інвестиційних 
договорів через призму наявної юридичної та 
судової практики. Розкривається юридична 
природа та особливості використання вірту-
альних активів при укладенні підприємниць-
кого договору як об’єкта договору або як осно-
вного платіжного засобу. В умовах розвитку 
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Постановка проблеми
Віртуальні активи – це нове поняття, яке 

швидко ввійшло в правове поле, проте, сьо-
годні ми не можемо сказати, що воно має уза-
гальнене визначення, яке є все-охоплююче 
та чітко дозволяє сформувати його ознаки та 
розкрити сутність. Розвиток інформаційних 
технологій робить застосування віртуаль-
них активів не тільки швидким і зручним, 
а й подекуди необхідним, раціональним 
та єдино можливим. Усе це робить виклик 
юридичній науці, яка повинна визначити 
віртуальний актив або як засіб платежу, або 
як інвестицію, або як спосіб забезпечення 

євроінтеграції у статті розкрито актуаль-
ність запровадження підприємницьких дого-
ворів, предметом яких є віртуальні активи.
Також у статті окреслено проблемні пи-

тання новоприйнятого й апробованого на 
практиці Закону України «Про віртуальні ва-
люти», та подані пропозиції щодо напрямків 
удосконалення правового регулювання госпо-
дарських операцій, предметом яких є вірту-
альні активи, враховуючи їх складний, дина-
мічний характер і відсутність сталої форми 
щодо майбутньої трансформації та розши-
рення сфери їх застосування.

 Ключові слова: криптовалюта, біткоїн, 
стейблкоїн, токен, цифрова валюта, вірту-
альна валюта, електроні гроші, грошові су-
рогати, фіатні валюти, майнінг, криптова-
лютна ферма.
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захисту сторін договору, укладеного з ви-
користанням віртуальних активів, або як 
спосіб виконання зобов’язань та звернення 
стягнення на таке майно. Така правова не-
визначеність створює сприятливі умови для 
забезпечення відмивання грошових коштів, 
ухилення від сплати податків та протиправ-
них дій щодо неправомірного заволодіння 
чужим майном. 
На цей час уже наявний певний досвід 

інших країн щодо правового регулювання 
ринку віртуальних активів, їх використан-
ня як платіжного засобу та інвестиційного 
інструменту. Цей міжнародний досвід ґрун-
тується на різноманітних підходах, а саме, 
від чіткого регламентування до максималь-
ного самоусунення державних органів, від 
обмеження учасників ринку в роботі з цим 
інструментом, де регулятором постає судова 
практика. 

Метою публікації є вивчення проблем-
них питань щодо уніфікованого визначення 
поняття віртуальних активів як об’єкта під-
приємницького договору, а також удоскона-
лення правового регулювання віртуальних 
активів при укладенні підприємницьких 
договорів в умовах євроінтеграції шляхом 
дослідження позитивного міжнародного до-
свіду та імплементації його у вітчизняне за-
конодавство.
Об’єктом дослідження є правовідноси-

ни, які виникають у зв’язку із укладенням 
підприємницького договору, об’єктом якого 
є віртуальні активи різних форм. 
Предметом дослідження є теоретичні 

та правові засади, що визначають право-
ву природу та форму віртуальних активів 
як об’єкта підприємницького договору, що 
пов’язані з їх використання в цивільному та 
господарському обігу в Україні, з урахуван-
ням міжнародного досвіду. 
Методологічною основою дослідження 

є діалектичний метод, метод системного 
підходу та наукової абстракції як загаль-
нонаукові методи пізнання; та спеціально-
юридичні методи пізнання – формально-
правовий; правового прогнозування, ре-
троспективний та порівняльно-правовий 
методи. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Дослідженню питань використання вір-
туальних активів у цивільному або господар-
ському обігу присвячено ряд сучасних на-
укових праць як вітчизняних, так і зарубіж-
них правників-науковців, а саме: М. Кучеря-
венко, Р. Майданик, Л. Майданик, К. Некіт, 
Є. Смичок, В. Костюченко, Д. Нікколаї,-
І. Гусєва, Т. Петрова, Р. Прайс, Л. Фрідкін, 
В. Ерланк, Гр. Ластовка, Дж. Нельсон,-
П. Палка, Дж. Фейрфілд, Д. Хантер,-
Д. Шелдон та інших. Однак, поза увагою на-
уковців залишився ряд недосліджених пи-
тань у зв’язку з прийняттям нового Закону 
України «Про віртуальні активи», а саме уні-
фікації визначення форми та змісту понят-
тя віртуальних активів, форми віртуальних 
активів залежно від їх характеристик, вико-
ристання віртуальних активів при укладен-
ні підприємницьких договорів як об’єкта 
договору або як платіжного засобу тощо.

Виклад основного матеріалу
17 лютого 2022 року Верховна Рада 

України прийняла Закон України «Про вір-
туальні активи» (далі за текстом «Закон»). 
Аналізуючи проєкт цього закону, Міністер-
ство юстиції України у своєму листі голо-
ві комітету Верховної Ради України від 30 
червня 2020 року № 28847-1209-1-20/8.1.2, 
визначило такі проблемні питання, як:

- пунктом 3 частини першої статті 2 про-
єкту Закону пропонується встановити, що 
цей Закон застосовується до правовідносин, 
які виникають у зв’язку зі здійсненням пра-
вочину відносно віртуальних активів, якщо 
особа, що здійснює цей правочин, визначає, 
що до такого правочину застосовується пра-
во України, якщо це не суперечить міжна-
родним договорам України, при цьому про-
єкт Закону не містить жодних положень сто-
совно того, що слід розуміти під поняттям 
«правочин відносно віртуальних активів» 
та не конкретизує, які правочини можливо 
вчиняти щодо такого особливого виду май-
на, як віртуальні активи;

- не визначено, якими нормативними 
положеннями варто керуватися при їх вчи-
ненні, зокрема, у частині вимог до таких 
правочинів, їх форми тощо;
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- забезпечення віртуального активу ви-
значається правочином, згідно з яким такий 
віртуальний актив створено, а право вимоги 
на відповідний об’єкт цивільних прав пе-
редається набувачу такого віртуального ак-
тиву, при цьому пунктом 3 статті 1 проєкту 
Закону пропонується встановити, що забез-
печений віртуальний актив – віртуальний 
актив, який надає його власнику право ви-
моги щодо інших, крім самого віртуального 
активу, об’єктів цивільних прав, та проєк-
том Закону не визначено чіткого алгоритму 
дій, які необхідно вчинити для забезпечен-
ня віртуального активу, а також випадки, у 
яких таке забезпечення може мати місце, 
адже відсутність нормативного регулюван-
ня вказаних правовідносин ставить під сум-
нів можливість реалізації зазначених поло-
жень проєкту Закону на практиці;

- частинами першими статей 21, 22 про-
єкту Закону передбачається застосуван-
ня «принципу взаємності», проте питання 
«принципу взаємності», а саме визначення 
поняття та механізм його реалізації законо-
давчо не врегульовано, зокрема й міжнарод-
ними договорами України [1].
Таким чином, саме вищезазначені пи-

тання, що потребують законодавчого врегу-
лювання, на нашу думку, ми маємо розгля-
дати. Тому для пошуку оптимальних шляхів 
пропонуємо звернутись до міжнародного 
досвіду та запозичити позитивні напрацю-
вання та запровадити у вітчизняний право-
вий простір.
У своєму інтерв’ю інтернет-видан-

ню «Мінфін» заступник міністра цифрової 
трансформації з питань розвитку інфор-
маційних технологій висловив свою думку 
щодо легалізації криптовалют в Україні, при 
цьому власники криптовалют отримають 
низку переваг. Завдяки тому, що з’явиться 
законодавче регулювання цієї сфери, вони, 
як мінімум, зможуть захистити свої статки у 
віртуальних активах, якщо щось трапиться. 
Новий закон дозволить зробити віртуальні 
активи цілком легальним та звичним яви-
щем для влади та суспільства. Випадки шах-
райства трапляються і в класичній еконо-
міці з фіатними грошима, тому не варто ду-
мати, що такі ситуації – це проблема тільки 
віртуальних активів. Усе залежить від того, 

у якій країні зареєстрована криптобіржа, 
якщо, наприклад, у Туреччині або Китаї, то 
і звертатись потрібно до тієї держави, яка 
надавала ліцензію на випуск такої валюти. 
Гарантії для українських покупців крипто-
валюти підвищиться завдяки тому, що пев-
ні криптобіржі будуть отримувати дозвіл на 
роботу саме в Україні, відповідно їх переві-
рятимуть і слідкуватимуть за тим, щоб вони 
працювали добросовісно [2]. 
Першою такою спробою регулювання 

обігу криптовалюти можна вважати зро-
блене Національним банком України від 
10.11.2014 року роз’яснення щодо право-
мірності використання в Україні віртуаль-
ної валюти/криптовалюти «Bitcoin», у яко-
му Національний банк України розглядав 
віртуальну валюту/криптовалюту «Bitcoin» 
як грошовий сурогат, котрий не має забез-
печення реальною вартістю і не може ви-
користовуватися фізичними та юридични-
ми особами на території України як засіб 
платежу, оскільки це протирічить нормам 
українського законодавства [3]. Аналогіч-
но, у листі Національного банку України 
від 08.12.2014 року за № 29-208/72889 На-
ціональний банк України визначив «Bitcoin» 
як грошовий сурогат, який не має забез-
печення реальною вартістю [4]. Але згідно 
із листом Національного банку України від 
23.03.2018 року за № 40-0006/16290 лист 
від 08.12.2014 року було визнано таким, що 
втратив актуальність. Отже, у період з 2014 
до 2018 року «Bitcoin» офіційно визнавався в 
Україні як грошовий сурогат [5].
Так, відповідно до абзацу 11 статті 1 За-

кону України «Про Національний банк 
України» грошовий сурогат – це будь-які до-
кументи у вигляді грошових знаків, що від-
різняються від грошової одиниці України, 
випущені в обіг не Національним банком 
України і виготовлені з метою здійснення 
платежів у господарському обороті, крім ва-
лютних цінностей [6]. 
Для розуміння змісту, який вкладений 

законодавцем у поняття, що є предметом 
розгляду цієї статті, не тільки в межах пра-
вового поля України, а й у загальному розу-
мінні міжнародного досвіду роботи з таки-
ми інструментами, автор вважає за доцільне 
розкрити сутність наступних визначень: 
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Валюта віртуальна неконвертована (або 
закрита для обігу) (англ. non-convertible, 
virtual currency) - призначена для викорис-
тання в конкретних віртуальних сферах або 
світах, таких як глобальні онлайн рольо-
ві ігри з великою кількістю користувачів 
або магазин Amazon.com, і яка за правила-
ми, що регулюють її використання, не під-
лягає обміну на фіатну валюту. При цьому 
слід зазначити, що навіть якщо за умовами, 
встановленими адміністратором, неконвер-
тована валюта може офіційно використову-
ватися тільки в конкретному віртуальному 
просторі, можливе виникнення неофіційно-
го додаткового чорного ринку, на якому є 
можливості для обміну неконвертованої вір-
туальної валюти на фіатну валюту або іншу 
віртуальну валюту. Зазвичай, адміністратор 
застосовує санкції (включаючи анулювання 
облікового запису власника та/або конфіска-
цію віртуальної валюти, яка залишилась) до 
тих осіб, які намагаються створити або ви-
користовувати чорний ринок, порушуючи 
встановлені правила використання валюти. 
Розвиток стійкого чорного ринку конкретної 
неконвертованої віртуальної валюти може 
на практиці призвести до перетворення та-
кої валюти в конвертовану віртуальну валю-
ту. Таким чином, ознака неконвертованості 
віртуальної валюти не обов’язково є сталою 
та незмінною. Усі неконвертовані віртуаль-
ні валюти є централізованими за визначен-
ням, оскільки вони емітуються центральним 
адміністратором, який встановлює правила, 
що обмежують їх конвертованість (джерело: 
The FATF Guidancefor a risk-base dapp roach 
virtual currencies (June 2015) [7].
У свою чергу, валюти віртуальні децен-

тралізовані, так звані криптовалюти (англ. 
digital currency) - розподілені на математич-
них принципах пірінгові віртуальні валюти 
з відкритим вихідним 128В кодом, у яких 
немає центрального адміністратора і відсут-
ній централізований контроль або нагляд. 
Прикладами є Bitcoin (Біткоін); LiteCoin 
(Лайткоін); Ripple (Ріппл) [7, 8].
Віртуальна валюта (англ. virtual currency) 

– це засіб вираження вартості, яким можна 
торгувати в цифровій формі й який функ-
ціонує як  засіб обміну та/або розрахункова 
грошова одиниця, а також як засіб збере-

ження вартості, але не володіє статусом за-
конного платіжного засобу, тобто не є офі-
ційно визнаним і законним засобом платежу 
при розрахунках із кредиторами. Віртуаль-
на валюта не емітується і не забезпечуєть-
ся жодною юрисдикцією і виконує вищев-
казані функції тільки за згодою в рамках 
спільноти користувачів віртуальної валюти. 
Віртуальна валюта відрізняється від фіатної 
валюти («реальної валюти», «реальних гро-
шей», «національної валюти»), що становить 
монети і паперові гроші, які є її законним 
засобом платежу, офіційною грошовою оди-
ницею, перебувають в обігу, повсюдно вико-
ристовуються і приймаються як засіб обміну 
в країні-емітента. Віртуальна валюта також 
відрізняється від електронних грошей, які є 
цифровим засобом вираження фіатної валю-
ти і використовуються для електронного пе-
реказу вартості (вираженої) у фіатній валюті. 
Електронні гроші є механізмом цифрового 
вираження фіатної валюти, тобто вони ви-
користовуються для електронного переказу 
валюти, мають статус законного платіжного 
засобу [7, 8].
Електронні гроші (англ. electronic money; 

e-money; digital cash) – це цифровий засіб 
вираження фіатної валюти, що використо-
вується для електронної передачі вартості 
вираженої у фіатній валюті. Е-гроші пред-
ставляють собою механізм цифрового пере-
казу фіатної валюти – тобто вони використо-
вуються для електронного переказу валюти 
та мають статус законного платіжного засо-
бу [9];

 - грошова вартість, що зберігається на 
електронному пристрої, у тому числі магніт-
ному носії, представлені у вигляді вимоги до 
емітента, яка випускається під час отриман-
ня коштів для проведення платіжних опе-
рацій, як це зазначено в п. 5 ст. 4 Директиви 
2007/64/ЄС, та яка приймається фізичною 
або юридичною особою, відмінною від емі-
тента електронних грошей [10];

- одиниці вартості, які зберігаються на 
електронному пристрої, приймаються як за-
сіб платежу іншими особами, ніж особа, яка 
їх випускає, і є грошовим зобов’язанням цієї 
особи, що виконується в готівковій або без-
готівковій формі. Випуск електронних гро-
шей може здійснювати тільки банк. Банк, 
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що здійснює випуск електронних грошей, 
бере на себе зобов’язання з їх погашення. 
Випуск електронних грошей здійснюється 
шляхом їх надання користувачам або ко-
мерційним агентам в обмін на готівкові або 
безготівкові кошти. Банк, що здійснює ви-
пуск електронних грошей, зобов’язаний по-
гашати випущені ним електронні гроші на 
вимогу користувача [11];

- грошові зобов’язання емітента в елек-
тронному вигляді, які знаходяться на елек-
тронному пристрої у розпорядженні корис-
тувача. Міжнародні банківські установи, 
зокрема, банк міжнародних розрахунків та 
Європейський центральний банк, наголо-
шують, що це необхідно розглядати окремо 
від засобів доступу до банківського рахунку. 
Оскільки купівельна спроможність електро-
нних грошей є потенційно необмеженою, 
їх природа характеризується як грошова. 
Правове визначення електронних грошей 
для країн Європейського Союзу міститься в 
Директиві 2000/46/ ЄС Європейського пар-
ламенту та Ради ЄС про започаткування та 
здійснення діяльності установами-емітента-
ми електронних грошей та пруденційний 
нагляд за ними від 18 вересня 2000 року 
Відповідно до статті 1 Директиви, «електро-
нні гроші – це грошова вартість, яка є ви-
могою до емітента і яка: - зберігається на 
електронному пристрої; - емітується під час 
отримання грошових коштів у вартісному 
розмірі не меншому, ніж емітована їх грошо-
ва вартість; - приймається як засіб платежу 
підприємствами, іншими ніж емітент». Од-
нією з особливостей електронні гроші, по-
рівняно з традиційними видами грошей, є 
обмеженість щодо виконання ними функцій 
засобу платежу і засобу грошового обігу. Як 
засіб платежу електронні гроші мають сут-
тєві технічні обмеження: можливість їх при-
ймання залежить від технічної оснащеності 
торговців (наявність картридерів, електро-
нних гаманців тощо) [12];

- умовна назва грошових коштів, які ви-
користовуються їхніми власниками на осно-
ві електронної системи банківських послуг. 
По суті, це кредитні гроші, які приводять-
ся в рух не за допомогою паперових носіїв 
(банківських білетів, чеків, векселів), а за-
вдяки запровадженню у сфері розрахунків 

найновітніших комп’ютерів і сучасних сис-
тем зв’язку [13]. 
Фіатні валюти (англ. fi at currencies) - 

більшість сучасних паперових грошей, які 
не мають власної внутрішньої цінності та 
використовуються тільки як засіб платежу 
[14]. 
Фіатні гроші (англ. fi at money) – це гро-

ші, законні платіжні засоби, номінальна 
вартість яких встановлюється, забезпечу-
ється та гарантується державою на основі 
свого авторитету та влади. Вони не мають 
самостійної внутрішньої вартості, співстав-
ної зі встановленим державою і зазначеним 
на банкноті чи монеті номіналом, не мають 
гарантій обміну у фіксованій пропорції на 
золото або інші дорогоцінні метали. Їх обіг 
здійснюється на основі розпорядження, яке 
спирається на задекларований авторитет 
державної влади [7].
Ми вважаємо, що доцільно звернутись 

до досвіду Люксембургу, який до 2019 року 
Люксембург уже прийняв закон, який чітко 
вказує, що цінні папери можна законно збе-
рігати та передавати за допомогою техноло-
гій розподіленої мережі, додавши ще один 
шар до своєї давньої традиції «інновації че-
рез закон», де однією з найважливіших засад 
є правова визначеність. У 2021 році законо-
давчий орган Люксембургу ввів подальші 
інновації, ухваливши закон, який чітко ви-
знає можливість випуску дематеріалізова-
них цінних паперів з допомогою технології 
розподіленої мережі, такої як блокчейн [15]. 
Це також була перша країна в Європі, яка 
ліцензувала платформи обміну віртуальних 
валют як платіжні установи. Якщо емісія вір-
туальних валют як така не потребує автори-
зації, послуга, яка надається посередником 
– отримання коштів від покупця біткоїнів 
для їх подальшого переведення продавцю 
– підпадає під дію авторизації як платіжна 
установа. Цей дозвіл повторює думку Комі-
сії з нагляду за фінансовим сектором (CSSF), 
яка у 2014 році була першим регулятором 
фінансового сектору, який виступав за регу-
лювання платформ для обміну віртуальних 
валют під час здійснення діяльності фінан-
сового сектору, незважаючи на те, що наразі 
в Люксембурзі не існує законодавчої бази, 
яка б конкретно застосовувалася до вірту-
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альних валют, слід мати на увазі, що будь-
яке надання послуг у фінансовому секторі 
фізичною або юридичною особою потребує 
дозволу міністра фінансів[16].
Цікавим є досвід Об’єднаних Арабських 

Еміратів (ОАЕ), які мають правову систему, 
яка швидко модернізується та становить 
систему цивільного права з впливом шаріату 
(мусульманське право), до основних право-
вих кодексів якого належать Федеральний 
Закон ОАЕ «Про цивільно-правові угоди» 
[17], Федеральний Закон ОАЕ «Про комер-
ційні операції» [18], Кримінальний кодекс 
[19] та Федеральний Закон ОАЕ «Про комер-
ційні компанії» [20]. На доповнення до феде-
рального законодавства ОАЕ, кожен із семи 
еміратів ОАЕ (Абу-Дабі (який виконує функ-
цію столиці), Аджман, Дубай, Фуджейра, 
Рас-Ель-Хайма, Шарджа, Умм-Ель-Кайвайн) 
має власні закони та положення у тих сфе-
рах, де немає федерального законодавства. 
У сфері фінансових ринків та ринків капі-
талу федеральними наглядовими органами 
є Центральний банк ОАЕ та Управління з 
цінних паперів та товарів ОАЕ. Кожен емі-
рат також має власні вільні економічні зони, 
де присутня обмежена незалежність від емі-
ратного та федерального законодавства. Од-
нак, є дві вільні фінансові зони, створені від-
повідно до Конституції та федерального за-
конодавства ОАЕ, які є повністю окремими 
юрисдикціями в тому сенсі, що вони мають 
режим цивільного, фінансового та комер-
ційного законодавства, окремий від решти 
теренів ОАЕ, а саме: Міжнародний фінан-
совий центр Дубая, де наглядовим органом 
є Управління фінансових послуг Дубая, та 
Глобальний ринок Абу-Дабі, де наглядовим 
органом є Управління з питань регулюван-
ня фінансових послуг. Блокчейн та техноло-
гія розподіленого реєстру є пріоритетами 
для уряду ОАЕ, який розпочав різні заходи 
та ініціативи, що пов’язані з блокчейном, 
багато з яких у співпраці з іншими юрис-
дикціями. З погляду нормативно-правового 
регулювання, то Глобальний ринок Абу-Да-
бі тут був найактивнішим. Він у 2018 році 
вже видав значну кількість нормативних 
актів. Закони, положення та керівні наста-
нови Глобального ринку Абу-Дабі регуляр-
но оновлюються, щоб бути в курсі глобаль-

них змін у сфері регулювання блокчейну.-/
З огляду на це, Глобальний ринок Абу-Дабі 
викликав значний інтерес з боку міжнарод-
них учасників індустрії, зокрема у тих, хто 
управляє провідними біржами віртуальних 
валют [21]. Вичікуючи кілька років, та після 
суперечливих заяв і великої невизначеності, 
Управління з цінних паперів та товарів ОАЕ 
нарешті 1 листопада 2020 року оприлюдни-
ла довгоочікуване положення щодо крипто-
активів. Це Положення № 23 від 2020 року 
«Про регулювання діяльності з криптоакти-
вами» [22] є далекосяжним та спрямоване на 
регулювання розміщення, емісії, лістингу та 
торгівлі криптоактивами в оншорах ОАЕ. 
Положення «Про регулювання діяльності з 
криптоактивами» Управління з цінних па-
перів та товарів ОАЕ було прийнято після 
того, як Центральний банк ОАЕ оприлюд-
нив оновлену Постанову про засоби збере-
ження вартості, у якій також розглядаються 
криптоактиви. Як бачимо, тільки Міжнарод-
ний фінансовий центр Дубаїв поки уникав 
питання щодо регулювання криптоактивів. 
Однак, у першому та другому кварталах 
2021 року Управління з питань регулюван-
ня фінансових послуг провело публічні кон-
сультації [23] щодо запропонованої норма-
тивно-правової бази для інвестиційних то-
кенів у Міжнародному фінансовому центрі 
Дубаїв, також вказавши, що Управління на-
далі планує здійснювати регулювання над 
обігом інших криптоактивів. 

23 грудня 2019 року Монетарне управ-
ління Сінгапуру опублікувало консульта-
ційний документ, у якому розкрило думки 
щодо сфери використання грошей, електро-
нних грошей та цифрових платіжних токе-
нів, а також щодо регулювання платіжних 
послуг на основі таких форм оплати (Кон-
сультаційний документ щодо Стейблкоїна) 
Монетарне управління Сингапуру, «Кон-
сультації щодо Закону про платіжні послуги 
(2019) – Сфера використання електронних 
грошей та цифрових платіжних токенів» (23 
грудня 2019 року). Оскільки ландшафт циф-
рових токенів постійно розвивається, по-
дальші інновації призвели до появи нових 
цифрових токенів, а саме стейблкоїн, які 
потенційно можуть кинути виклик концеп-
ції грошей, що переважає у рамках Закону 



141

Õàòíþê Í.Ñ., Ïîá³ÿíñüêà Í.Á. - Â³ðòóàëüí³ àêòèâè ïðè óêëàäåíí³...

про платіжні послуги. Поточні визначення 
термінів «цифровий платіжний токен» та 
«електронні гроші» наведено у Розділі IІІ. 
Консультаційний документ щодо Стейблко-
їна стверджує, що існують дві визначальні 
характеристики, які відрізняють електронні 
гроші та цифрові платіжні токени: електро-
нні гроші – це цифрове представлення од-
нієї фіатної валюти, тоді як цифровий пла-
тіжний токен – це просто відображення вар-
тості, яке може не мати жодного посилання 
на фіатну валюту. Електронні гроші повинні 
представляти вимоги до емітента, тоді як 
цифрові платіжні токени не повинні. Стей-
блкоїни – це новий клас цифрових токенів, 
призначених для підтримки стабільної вар-
тості щодо іншого активу (наприклад, фіат-
ної валюти або товарів) або кошика активів. 
Стейблкоїни потенційно можуть виконува-
ти функції грошей, оскільки вони не мали 
б надмірної волатильності цін, як цифрові 
платіжні токени, які були випущені раніше, 
і якщо припустити, що стейблкойни отри-
мають широке визнання. Монетарне управ-
ління Сінгапуру заявило, що, таким чином, 
було б складно розрізняти електронні гро-
ші та цифрові платіжні токени для цілей 
регулювання. У світлі вищевикладеного, 
рішення Монетарного управління Сінга-
пуру щодо того, як воно має намір регулю-
вати стейблкоїни і, зокрема, визначити, до 
якої з цих двох категорій стейблкоїни під-
падатимуть (або можливо з’явиться нова 
категорія), є широко очікуваним, особливо 
з огляду на те, що Монетарне управління 
Сінгапуру заявило, що не пропонує вносити 
зміни до визначення електронних грошей 
або цифрових платіжних токенів [16].
Законодавство Японії немає єдиного ре-

жиму, який застосовується до токенів, що ви-
пускаються або карбуються на блокчейні. За 
законодавством Японії, правовий статус то-
кенів визначається відповідно до їх функцій 
та використання. Наприклад, криптовалю-
та та токени корисності, такі як BTC і ETH, 
регулюються як криптоактиви відповідно 
до Закону «Про платіжні послуги» (PSA). 
Підприємці, які займаються купівлею, про-
дажем або обміном криптовалют або є посе-
редниками у цій діяльності, або управляють 
криптовалютами на користь інших, повинні 

зареєструватися як постачальники послуг з 
обміну криптоактивів (CAESP). Натомість, 
«інвестиційні токени», які представляють 
акції, облігації або частки коштів у токенах, 
регулюються Законом «Про фінансові ін-
струменти та біржі» (FIEA) як електронно 
зареєстровані права, які передаються та 
вказуються в цінних паперах (ERTRIS) [24]. 
Крім того, якщо токени становить «стей-
блкоїни», ціни на які прив’язані до вартос-
ті фіатної валюти, токени, ймовірно, будуть 
класифікуватися як криптоактиви або за-
соби переказу коштів, залежно від того, чи 
можна погашати стейблкоїни у фіатній ва-
люті. Крім того, інші токени, окрім згаданих 
вище (наприклад, невзаємозамінний токен 
(NFT), який не має економічної функції, та-
кої як засіб платежу, оскільки сам токен має 
унікальні характеристики), у принципі не 
регулюватимуться фінансовими положен-
нями. Банк Японії (BOJ) не підтримує та 
не забороняє використання криптоактивів. 
Також повідомлялося, що на сьогодні Банк 
Японії не планує випускати цифрову валюту 
центрального банку (ЦВЦБ). Водночас для 
забезпечення стабільності та ефективності 
всієї системи розрахунків та платежів, Банк 
Японії наголосив на важливості ретельної 
підготовки до реагування на зміни [16].
Віртуальні валюти визнаються власніс-

тю відповідно до шведського законодавства, 
оскільки у них є можливість як у нематері-
альних активів мати правовий статус влас-
ності без конкретного закону, який безпосе-
редньо надає такий статус певній категорії 
нематеріальних активів [25]. Отже, юридич-
но можливе володіння віртуальними валю-
тами відповідно до шведського законодав-
ства. Крім того, як і інші види власності, вір-
туальні валюти мають подібний загальний 
захист, відповідно до правової концепції 
власності. Шведське законодавство не міс-
тить комплексного режиму, який регулює 
віртуальні валюти як такі. Однак є, але дещо 
обмежені, спеціальні нормативні акти щодо 
певної діяльності, пов’язаної з віртуальними 
валютами, які підпорядковують постачаль-
ників послуг зі збереження гаманців та біржі 
нормативним вимогам реєстрації та вимо-
гам дотримання Закону Королівства Шве-
ція про протидію відмиванню коштів [26].-
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Проте операції, які пов’язані з віртуальни-
ми валютами, переважно не регулюються 
шведським законодавством взагалі. Залеж-
но від характеристик відповідних віртуаль-
них валют, їх також можна включити до 
більш загальних правових рамок.
Європейська організація з цінних па-

перів та ринків заявила, що віртуальні ва-
люти, залежно від того, як структуроване 
розміщення монет або токенів, можуть бути 
цінними паперами, що перебувають в обі-
гу [27]. У відповідь на опитування, прове-
дене Європейською організацією з цінних 
паперів та ринків влітку 2018 року щодо 
кваліфікації віртуальних валют як фінансо-
вих інструментів у ЄС, Інспекція з питань 
фінансового нагляду Королівства Швеція 
висловила думку, що бездокументарні ін-
струменти можуть кваліфікуватися як цінні 
папери, якщо такі інструменти можуть бути 
зареєстрованими в спосіб, який має таку 
ж юридичну силу, зокрема щодо речових 
прав, як володіння та пред’явлення паперо-
вого сертифіката, такого як купонна обліга-
ція або облігація на пред’явника. Для вико-
нання цієї вимоги недостатньо реєстрації на 
підставі договору. Водночас, Інспекція з пи-
тань фінансового нагляду Королівства Шве-
ція дійшла висновку, що загалом неможли-
во встановити, чи можна віртуальні валюти 
кваліфікувати як цінні папери, оскільки від-
сутній прецедент щодо того, як покупець 
(набувач) віртуальних валют може отрима-
ти речові права відповідно до шведського 
законодавства. Додатково до зауваження 
стосовно цієї невизначеності, Інспекція з 
питань фінансового нагляду Королівства 
Швеція висловила думку, що через такий 
інструмент мають виникати права в його 
власника або зобов’язання в його емітента, 
або одночасно обидва види правовідносин, 
що мають юридичну силу. Отже, необхідно 
розглядати кожен окремий випадок, щоби 
визначати чи виконується ця вимога стосов-
но будь-якої конкретної віртуальної валюти 
чи первинного розміщення монет. У своєму 
огляді щодо правової кваліфікації віртуаль-
них валют Європейська організація з цінних 
паперів та ринків визнала, що є відмінності 
між позиціями національних регуляторів 
щодо тлумачення визначень фінансових ін-

струментів та інших пов’язаних термінів, які 
наведені у Другій директиві ЄС про ринки 
фінансових інструментів. Крок уперед до 
більш уніфікованого підходу для всього ЄС 
щодо потенційної класифікації віртуальних 
валют як фінансових інструментів був зро-
блений у вересні 2020 року, коли Європей-
ська Комісія опублікувала пропозицію про 
внесення змін до Другої директиви ЄС про 
ринки фінансових інструментів щодо визна-
чення фінансових інструментів, які мають 
бути зроблені, щоб чітко тлумачити фінан-
сові інструменти, емітовані з використанням 
технології розподіленого реєстру [28]. 
Національний банк Королівства Швеція 

зараз оцінює можливість створення та під-
тримки електронної валюти: електронної 
крони (e-krona). Починаючи з лютого 2020 
року, Національний банк Королівства Шве-
ція проводить пілотний проєкт із незалеж-
ним постачальником технічних послуг з роз-
роблення технічної платформи для e-krona 
на основі блокчейну. Рішення, що базуються 
на цифрових токенах, які є портативними 
та не можуть бути підробленими або скопі-
йованими (подвійне підтвердження). Це на-
дасть змогу миттєво здійснювати платежі за 
топологією «peer-to-peer». Токенам буде га-
рантована фіксована вартість, що відповідає 
шведським кронам, так що вартість коштів 
користувача завжди буде ідентичною, неза-
лежно від того, чи зберігалися вони у формі 
готівки, залишку на банківському рахунку 
чи електронної валюти [29].
У липні 2017 року Комісія з цінних па-

перів і фондових бірж США опублікувала 
«Звіт про розслідування» («Звіт DAO»), у 
якому було проаналізовано, чи регулюєть-
ся розміщення та продаж цифрового акти-
ву федеральним законодавством про цінні 
папери [30]. Цифровий актив, про який 
йдеться, були токенами, емітованими не-
корпоративною організацією, відомою як 
«Розподілена (децентралізована) автономна 
організація» (DAO). DAO була створена ні-
мецькою корпорацією «Slock.it UG». На часу 
опублікування «Звіту DAO» DAO розмісти-
ла та продала приблизно 1,15 млрд. токенів 
DAO в обмін на загальну суму приблизно 12 
млн. віртуальної валюти Етер, яка викорис-
товується на блокчейні Етеріум. Загальна 
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вартість цих 12 млн. Етерів на момент за-
криття пропозиції становила приблизно 150 
млн. доларів США. Комісія з цінних паперів 
і фондових бірж США проаналізувала, чи є 
токен DAO інвестиційним контрактом та, 
отже, цінним папером, як визначено Верхо-
вним Судом Сполучених Штатів Америки у 
зразковій справі «SEC проти WJ Howey Co», 
яка стосувалась пропозиції та продажу час-
ток в апельсиновому гаю. Суд визначив ін-
вестиційний контракт як вкладення грошей 
у колективне підприємство з обґрунтованим 
очікуванням прибутку, який буде отрима-
но від підприємницьких чи управлінських 
зусиль інших осіб. У «Звіті DAO» Комісія 
з цінних паперів і фондових бірж США 
схвально процитувала зауваження Верхо-
вного Суду США про те, що це визначення 
втілює «гнучкий, а не статичний принцип, 
якого можна прирівняти до незліченних та 
мінливих схем, розроблених тими, хто праг-
не використовувати чужі гроші, обіцяючи 
прибуток». Дослідивши факти та обставини, 
пов’язані з токенами DAO, Комісія з цінних 
паперів і фондових бірж США дійшла ви-
сновку, що токен DAO був інвестиційним 
контрактом, оскільки були такі складові:-
a) вкладення грошей (у цьому разі в етер); 
b) спільне підприємство (платформа DAO); 
c) очікування прибутку (рекламні матеріали 
інформували інвесторів, що DAO є комер-
ційною структурою, метою якої є фінансу-
вання проєктів в обмін на дохід від інвести-
цій); d) отримання прибутку залежить від 
зусиль інших осіб («Slock.it UG» та курато-
ри). Хоча власники токенів DAO мали право 
голосу, Комісія з цінних паперів і фондових 
бірж США дійшла висновку, що такі права 
голосу були обмежені та що власники цих 
токенів суттєво залежали від управлінських 
зусиль «Slock.it UG» та кураторів. Водночас, 
стосовно інвестиційного контракту у «Звіті 
DAO» зазначено, що розміщення та продаж 
токенів DAO повинні бути зареєстровані, 
відповідно до Закону США «Про цінні папе-
ри» (якщо не застосовується звільнення від 
реєстрації, що передбачено чинним законо-
давством) і платформи, що торгують токена-
ми DAO, які відповідають визначенню бір-
жі, також мають зареєструватись, відповідно 
до Закону США «Про фондові біржі» [31]. З 

часу опублікування «Звіту DAO» Комісія з 
цінних паперів і фондових бірж США вчи-
нила низку правозастосовних заходів у від-
ношенні окремих фізичних та юридичних 
осіб за ймовірні порушення Розділу 5 За-
кону США «Про цінні папери» щодо прове-
дення незареєстрованих розміщень цінних 
паперів на основі Howey-тесту. Крім того, у 
багатьох із цих правозастосовних заходах, 
але не у всіх, також розглядалось звинува-
чення в шахрайських діях. Завдяки цим 
правозастосовним заходам Комісія з цінних 
паперів і фондових бірж США внесла до-
даткову ясність, що, незважаючи на те, що 
цифровий актив може мати «практичне ви-
користання на момент розміщення, це не 
виключає того, що токен може бути цінним 
папером. Визначення того, чи залучений 
до транзакції цінний папір, не залежить від 
маркування, але натомість потребує оці-
нювання економічних реалій, що лежать в 
основі транзакції». Оцінюючи ці економічні 
реалії, Комісія з цінних паперів і фондових 
бірж США розглядає спосіб продажу та за-
яви, зроблені промоутером токена, а також 
те, чи підштовхували маркетинговими зу-
силлями «інвесторів» до обґрунтованих очі-
кувань, що їхні «інвестиції» зростуть у ціні. 
У червні 2018 року начальник відділу кор-
поративних фінансів Вільям Хінман висту-
пив із важливою промовою, у якій висвітлив 
подальші настанови щодо уточнення під-
ходу Комісія з цінних паперів і фондових 
бірж США до аналізу, коли цифровий актив 
пропонується як інвестиційний контракт 
та, отже, вважається цінним папером [31].-
У цьому контексті токен можна вважати цін-
ним папером, оскільки це має вигляд про 
інвестиційний контракт. З огляду на це, є 
доцільність правового врегулювання цих 
операцій як транзакції з цінними паперами. 
Нормативно-правове середовище США, 

що застосовується до віртуальних валют та 
інших цифрових активів, є складним. Біль-
шість наглядових органів США власне і на-
далі ознайомлюється із технологією блок-
чейн та з ландшафтом цифрових активів, 
що еволюціонує. Це відображається у зрос-
танні рівня досконалості серед цих органів. 
У деяких минулих випадках наглядові ор-
гани, зокрема Комісія з торгівлі товарними 
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ф’ючерсами США, намагалися захистити 
суспільство, не вживаючи агресивних за-
ходів, які могли б задушити інновації в цій 
сфері. Хоча неможливо з в певністю перед-
бачити майбутні напрями регулювання вір-
туальних валют у США, проте схоже, що 
американські наглядові органи визнають, 
що віртуальні валюти не зникнуть, а будуть 
розвиватися.

Висновок
На сьогодні застосування віртуальних 

активів при укладенні господарських до-
говорів ставить перед науковцями та за-
конодавцем питання визначення прав та 
обов’язків сторін такого договору, оподат-
кування таких підприємницьких операцій, 
а також визначення способу захисту обігу 
віртуальних активів, у разі порушення при-
ватно-правового інтересу, сторони такого 
договору. 
Окрім того, на законодавчому рівні з 

метою боротьби з відмиванням грошових 
коштів, належного виконання податкових 
зобов’язань, запобігання порушень прав та 
законних інтересів громадян, залучити ор-
гани нотаріату до посвідчення, а саме надан-
ня юридичної визначеності, правового ста-
тусу й обов’язку безпірного визнання таких 
правочинів, які укладені щодо віртуальних 
активів, а саме:

- віртуальних активів, які сторони до-
говору ідентифікували як нематеріального 
активу;

- придбання за допомогою віртуального 
активу нерухомого майна, корпоративних 
прав, внесення частки до статутного капіта-
лу за рахунок віртуальних активів як засобу 
платежу. 
Віртуальні активи – це інститут, який 

розвивається динамічно, набуваючи нових 
форм та охоплюючи собою все більше сфер 
застосування, дозволяючи проводити госпо-
дарські операції в максимально стислі термі-
ни, незважаючи на кордони між державами 
у різних правових системах.
Віртуальні активи, на думку авторів, ста-

нуть тим фундаментом, що буде спонукати 
до уніфікації законодавства різних країн та 
пошуку універсальних механізмів гаранту-
вання набутих за допомогою віртуальних 

активів прав учасників договірних відно-
син. Зокрема, визначення чіткого переліку 
ознак, які дають змогу ідентифікувати засто-
сування віртуальних активів саме як засобів 
платежу, а також як об’єкта підприємниць-
кого договору. Окреслення умов дійсності 
підприємницьких договорів, об’єктом яких 
є віртуальні активи.
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VIRTUAL ASSETS ARE AT THE 

CONCLUSION OF ENTERPRISE 
TREATY: PROBLEM QUESTIONS OF 

IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL 
EXPERIENCE ARE TO LAW FOR AP-

PLICATION PRACTICE OF UKRAINE 
IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN 

INTEGRATION
Military aggression of the Russian federation 

became a call existence of our state, pranged it 
economic stability and blew up activity of many 
enterprises. The occupied territories of Ukraine 

found oneself in diffi cult fi nancial terms, for 
providing of necessary level of fi nancing of 
enterprises purchased the important value of 
ability to use virtual assets, namely by virtual 
currencies, as their nature is characterized fasts 
and relatively safe operations between users. 

Authors are conduct research of theoretical 
and legislative principles of decision of such 
concepts as virtual assets, cryptocurrency, 
bitkoin, steyblkoin, token, digital currency, 
virtual currency, electron money, money 
substitutes, fi atny currencies and others 
like that. In the article experience and legal 
providing of the use and introduction of 
virtual assets is analysed by other states, whose 
experience can be acknowledged positive and 
successful, for subsequent implementation of 
these works to normatively legal the fi elds of 
Ukraine. Investigational maintenance and per-
spective legal adjusting of appeal of virtual as-
sets, as securities, and investment agreements 
through the prism of present legal and judi-
cial practice. Legal nature and features of the 
use of virtual assets opens up at the conclusion 
of enterprise treaty as to the object of agree-
ment or as a basic circulating medium. In the 
conditions of development of eurointegration 
in the article actuality is exposed introductions 
of enterprise contracts, the article of which are 
virtual assets.

Also in the article outlined problem ques-
tions of new accepted and approved in prac-
tice Law of Ukraine «About virtual currencies», 
and given suggestions, in relation to directions 
of improvement of the legal adjusting of eco-
nomic operations the article of which are vir-
tual assets, taking into account them diffi cult, 
dynamic character and absence of permanent 
form, in relation to future transformation and 
expansion of their application domain.

Key words: cryptocurrency, bitkoin, stey-
blkoin, token, digital currency, virtual curren-
cy, electron money, money substitutes, fi atni 
currencies, mayning, cryptocurrency farm.



147

Ëåãåçà ª., Âëàñåíêî Ä.Î. - Ïîíÿòòÿ òà âèäè ãàðàíò³é çàáåçïå÷åííÿ çàêîííîñò³ íàäàííÿ...

ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÂÈÄÈ ÃÀÐÀÍÒ²É ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÇÀÊÎÍÍÎÑÒ² ÍÀÄÀÍÍß ÏÓÁË²×ÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ 

Â ÓÊÐÀ¯Í²

Наукова стаття присвячена висвітлен-
ню поняття та видів гарантій забезпечен-
ня законності надання публічних послуг в 
Україні. У структурі юридичних гарантій 
законності існують два елементи – правові 
норми та діяльність суб’єктів. Так, норма 
права встановлює для суб’єкта правовідно-
син конкретні обов’язки, виконання яких 
(тобто діяльність цього суб’єкта) забезпе-
чуватиме реалізацію прав іншого суб’єкта. 
Закон же, у свою чергу, виступає юридичною 
підставою правової діяльності, а юридична 
діяльність є засобом виконання закону. 
До спеціальних гарантій належать 

правові (юридичні) гарантії законності – 
специфічні юридичні засоби та внутрішні 
юридичні механізми, що є реальним втілен-
ням законності в правовій сфері. До юри-
дичних гарантій законності можна відне-
сти: повноту й ефективність юридичних 
норм; високий рівень контролю та нагляду 
за реалізацією законності; якісну діяльність 
компетентних органів влади із забезпечен-
ня законності; вдосконалення і покращення 
юридичної практики; ефективність заходів 
юридичної відповідальності. 
Спеціальні юридичні гарантії можна 

класифікувати на такі групи: а) загально-
правові гарантії (розвиненість правової сис-
теми в цілому; повнота та несуперечність 
законодавства; наявність розвинутої юри-
дичної техніки та юридичної процедури; 
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певний рівень правової культури суспіль-
ства); б) - організаційно-правові гарантії 
(діяльність законодавчої, виконавчої, судової 
влади та Президента як гаранта Консти-
туції України, а також органів спеціального 
призначення як гаранта ефективності за-
конів та створення умов для їх реалізації 
та захисту); в) процесуальні гарантії (наяв-
ність ефективних засобів державного при-
мусу; презумпція невинуватості; рівність 
правового статусу; невідчужуваність прав 
та обов’язків суб’єктів; нормативно визна-
чений принцип невідворотності покарання 
за порушення Закону).
До видів гарантій забезпечення закон-

ності надання публічних послуг в Україні 
віднесено: а) оскарження рішень, дій чи без-
діяльності суб’єктів публічної адміністрації з 
надання публічних послуг у судовому порядку 
(адміністративне судочинство); б) контроль 
за діяльністю суб’єктів публічної адміністра-
ції щодо надання публічних послуг; г) звернен-
ня фізичних осіб (громадян та осіб без грома-
дянства) відповідно до закону України «Про 
звернення громадян»; д) притягнення до від-
повідальності публічних службовців за відмо-
ву в наданні певного виду публічної послуги.
Ключові слова: звернення фізичних осіб, 

контроль, послуга, публічна послуга, оскар-
ження, притягнення до відповідальності 
публічних службовців, суб’єкт публічної ад-
міністрації.
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У сучасному світі ступінь забезпеченос-
ті прав і свобод особи є важливим показ-
ником досягнутого суспільством і держа-
вою рівня цивілізованості. Для реального 
здійснення кожним своїх суб’єктивних 
прав в Україні важливо визначити ті дієві 
механізми, які забезпечуватимуть можли-
вість реалізації громадянами своїх прав у 
сучасних умовах політичних та економіч-
них перетворень. Саме наявність дієвих 
юридичних гарантій здатна забезпечити 
практичну реалізацію кожною людиною 
закріплених за нею прав, у тому чис-
лі щодо отримання публічних послуг в 
Україні.
Дослідженню питання юридичних 

гарантій у науковій літературі приділя-
лась значна увага такими вченими-теоре-
тиками, як Л. Д. Воєводін, М. В. Вітрук, 
Н. О. Боброва, В. О. Патюлін, В. В. Ма-
монов, О. В. Міцкевич, П. Е. Недбай-
ло, І. С. Самощенко, П. М. Рабінович, 
В. Ф. Погорілко та інші.
Гарантії законності – це комплекс 

взаємопов’язаних об’єктивних умов та 
суб’єктивних факторів і спеціальних засо-
бів, що забезпечують режим законності. 
Структурно гарантії законності класифі-
кують на загальні та спеціальні [5, c.92].
Юридичні гарантії є самостійним ви-

дом у системі гарантій. Слово «гарантія» 
(франц. «guarantie» – забезпечити) озна-
чає «запорука», «умова, котра забезпечує 
що-небудь» [20, с. 111; 13]. Під гарантія-
ми прав і свобод у юридичній літературі 
розуміють; а) сукупність суб’єктивних та 
об’єктивних факторів [18], б) систему соці-
ально-економічних, політичних, мораль-
них, юридичних та організаційних пере-
думов, умов, засобів і способів [16]. Тер-
мін «фактори» не може використовуватись 
для позначення гарантій, оскільки він 
більшою мірою означає характер явищ, 
чинників. Друге визначення насправді не 
розкриває зміст поняття гарантій, а лише 
перераховує їх види. Натомість не ви-
кликає сумнівів правильність визначення 
поняття гарантій як «умов, засобів і спо-
собів» [4], які забезпечують реалізацію та 
всебічну охорону прав [4]. 

Власне юридичними гарантіями ті чи 
інші «засоби і способи» стають лише через 
юридичну форму, через їхнє закріплення 
в нормах права. Сам по собі термін «юри-
дичні гарантії» вказує на їх нормативно-
правову основу. Натомість забезпечення 
гарантованості полягає передусім у здій-
сненні прав та виконанні обов’язків, які 
передбачені в чинних правових нормах. 
Загальновідомо, що норма сама по собі не 
може викликати певні правові результати, 
останні досягаються за допомогою право-
вої діяльності. Під діяльністю необхідно 
розуміти здійснення суб’єктивних прав 
та виконання юридичних обов’язків, по-
кладених нормою права на відповідних 
суб’єктів трудових правовідносин [3]. 
З огляду на це, вважаємо за доцільне 

виділити в структурі юридичних гарантій 
законності два елементи – правові норми 
та діяльність суб’єктів. Так, норма права 
встановлює для суб’єкта правовідносин 
конкретні обов’язки, виконання яких (тоб-
то діяльність цього суб’єкта) забезпечува-
тиме реалізацію прав іншого суб’єкта. За-
кон же, у свою чергу, виступає юридичною 
підставою правової діяльності, а юридич-
на діяльність є засобом виконання закону. 
У юридичній літературі (А. Б. Мицке-

вич, Н. І. Матузов тощо) триває дискусія 
щодо спеціального призначення юридич-
них гарантій. Свого часу роль юридичних 
гарантій зводилась лише до охорони і за-
хисту прав громадян від будь-яких пору-
шень з боку осіб, зобов’язаних забезпечи-
ти безперешкодне здійснення прав і сво-
бод [10, с. 29; 9, с. 130-131]. У більш пізніх 
працях (Н. А. Боброва, I. Й. Магновський) 
поняття юридичних гарантій розшири-
лось, і деякі з авторів почали визнавати, 
що юридичні гарантії забезпечують і реа-
лізацію прав громадян [2, С. 94; 8, С. 14]. 
У юридичній науці сьогодні вже сфор-

мульовано досить багато різних визна-
чень поняття «юридичні гарантії», як 
близьких, так і досить відмінних за своїм 
змістом. Йде мова, насамперед, про юри-
дичні гарантії в широкому розумінні, що 
стосуються різних галузей права. 
Так, у загальноправовому значенні-

М. В. Кравчук зазначає, що правильно го-
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ворити про юридичні гарантії як про су-
купність «засобів і способів» [6]. 
В. Ф. Погорілко під юридичними га-

рантіями розуміє передбачені законом 
спеціальні засоби практичного забезпе-
чення прав і свобод людини і громадяни-
на [17, С. 40]. У цьому визначенні не звер-
тається увага на призначення юридичних 
гарантій, тобто на той факт, що саме вони 
забезпечують. Натомість дефініція цього 
поняття повинна містити вказівку на при-
значення цих «засобів і способів» як на 
одну з найбільш суттєвих ознак юридич-
них гарантій. Тому заслуговують на увагу 
визначення, у яких підкреслюється, що 
юридичні гарантії покликані забезпечува-
ти фактичну реалізацію, всебічну охорону 
та захист прав громадян. 
Досить повним за своїм змістом, таким, 

що розкриває всі суттєві ознаки поняття 
«юридичні гарантії» в загальноправово-
му аспекті, є визначення, запропоноване-
В. О. Патюліним, а саме: під юридичними 
гарантіями слід розуміти правові норми, 
що визначають специфічні юридичні за-
соби, умови та порядок реалізації прав, 
юридичні засоби їх охорони та захисту в 
разі порушення [15, С. 237]. 
Розглянемо визначення поняття «пра-

вові гарантії законності». Наприклад,-
І. С. Самощенко під правовими гарантія-
ми законності розуміє спеціальні норма-
тивно-правові засоби, що гарантують не-
ухильне виконання норм права, недопу-
щення сваволі з боку органів і посадових 
осіб держави стосовно громадян, що за-
безпечують відновлення порушених прав 
і покарання порушників законності [19, с. 
64]. На думку інших, це також діяльність 
державних органів (а в деяких випадках і 
громадських організацій), яка здійснюєть-
ся відповідно до цих норм [7]. 
До гарантій законності належить саме 

діяльність державних органів і громад-
ських організацій (відповідно до юри-
дичних норм) [10, с. 83]. Також є думка, 
що під юридичними гарантіями потрібно 
розуміти систему нормативних та індиві-
дуальних правових приписів і відповід-
ну юридичну діяльність, спеціально при-

значену для забезпечення законності [12, 
с. 197].
Учений С. М. Шило юридичні гарантії 

законності розглядає не лише як сукуп-
ність засобів та способів (як це мас міс-
це в наведених вище визначеннях), а як 
єдність елементів, як цілісне юридичне 
утворення [21, с. 286].
До спеціальних гарантій належать 

правові (юридичні) гарантії законності –  
специфічні юридичні засоби та внутрішні 
юридичні механізми, що є реальним вті-
ленням законності в правовій сфері. До 
юридичних гарантій законності можна 
віднести: повноту й ефективність юридич-
них норм; високий рівень контролю та 
нагляду за реалізацією законності; якісну 
діяльність компетентних органів влади із 
забезпечення законності; вдосконалення і 
покращення юридичної практики; ефек-
тивність заходів юридичної відповідаль-
ності. 
Спеціальні юридичні гарантії можна 

класифікувати на такі групи: 
- загальноправові гарантії (розвине-

ність правової системи в цілому; повно-
та та несуперечність законодавства; на-
явність розвинутої юридичної техніки 
та юридичної процедури; певний рівень 
правової культури суспільства); 

- організаційно-правові гарантії (діяль-
ність законодавчої, виконавчої, судової 
влади та Президента як гаранта Консти-
туції України, а також органів спеціально-
го призначення як гаранта ефективності 
законів та створення умов для їх реаліза-
ції та захисту); 

- процесуальні гарантії (наявність 
ефективних засобів державного примусу; 
презумпція невинуватості; рівність пра-
вового статусу; невідчужуваність прав та 
обов’язків суб’єктів; нормативно визначе-
ний принцип невідворотності покарання 
за порушення Закону) [14, С. 135].
Отже, виходячи з розуміння гаран-

тій законності, пропонуємо виділити такі 
види гарантій забезпечення законності 
надання публічних послуг в Україні: 
оскарження рішень, дій чи безді-

яльності суб’єктів публічної адміністрації 
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з надання публічних послуг у судовому 
порядку (адміністративне судочинство);
контроль за діяльністю суб’єктів 

публічної адміністрації щодо надання пу-
блічних послуг;
звернення фізичних осіб (громадян 

та осіб без громадянства) відповідно до за-
кону України «Про звернення громадян»;
притягнення до відповідальності 

публічних службовців за відмову в надан-
ні певного виду публічної послуги.
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SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to illuminating 

the concept and types of guarantees for ensuring 
the legitimacy of the provision of public services in 
Ukraine. In the structure of legal guarantees of le-
gality there are two elements - the legal rules and 
the activities of the subjects. Yes, a rule of law es-
tablishes for a legal entity a specifi c obligation, the 
performance of which (ie the activity of that entity) 
will ensure the exercise of the rights of another en-
tity. The law, in turn, acts as a legal basis for legal 
activity, and legal activity is a means of enforcing 
the law.

Special safeguards include legal (legal) guar-
antees of legality, which are specifi c legal remedies 
and internal legal mechanisms that are the real 
embodiment of legality in the legal fi eld. Legal 
guarantees of legality include: completeness and ef-
fectiveness of legal rules; high level of control and 
supervision over the implementation of the rule of 
law; quality work of the competent authorities to 
ensure the rule of law; improvement and improve-
ment of legal practice; effectiveness of legal liability 
measures.

Special legal guarantees can be classifi ed into 
the following groups: a) general legal guarantees 
(the development of the legal system as a whole; 
the completeness and consistency of legislation; the 
availability of advanced legal techniques and le-

gal procedures; a certain level of legal culture of 
society); b) - organizational and legal guarantees 
(activity of the legislative, executive, judiciary and 
the President as guarantor of the Constitution of 
Ukraine, as well as of special purpose bodies as 
guarantor of the effectiveness of laws and creation 
of conditions for their implementation and protec-
tion); c) procedural safeguards (existence of effec-
tive means of state coercion; presumption of in-
nocence; equality of legal status; inalienability of 
subjects’ rights and obligations; statutory principle 
of inevitability of punishment for violation of the 
Law).

The following types of guarantees for ensur-
ing the legality of the provision of public services 
in Ukraine include: a) appealing the decisions, 
actions or omissions of public administration en-
tities in the provision of public services in court 
(administrative justice); b) control over the ac-
tivities of public administration entities in the 
provision of public services; d) appeals of natu-
ral persons (citizens and stateless persons) in ac-
cordance with the law of Ukraine “On Citizens 
Appeals”; e) hold public offi cials accountable for 
refusing to provide a certain type of public ser-
vice.

Keywords: appeal of individuals, control, ser-
vice, public service, appeals, prosecution of public 
servants, subject of public administration.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²¯ ÍÀÄÀÍÍß 
ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ Ó Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÎÐÃÀÍ²Â 

ÏÓÁË²×ÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯

Метою наукової статті є висвітлення 
класифікації електронних послуг. Методами 
статті склала сукупність сучасних методів і 
прийомів пізнання об’єктивної дійсності, що 
поєднує як загальнонаукові, так і спеціальні 
методи пізнання. Підґрунтям дослідження є 
діалектичний метод пізнання, відповідно до 
якого проблеми, що розглядаються у дисерта-
ції, представлені у вигляді єдності їх соціаль-
ного змісту та юридичної форми. 
Результатами є розгляд різних підходів 

щодо класифікації електронних послуг та 
дається власна класифікація надання цих 
послуг. Пропонуємо наступну класифікацію 
електронних послуг за видами електронного 
подання, за сферою діяльності, за суб’єктом 
видання, за споживачами, за місцем отри-
мання з точки зору клієнта та з точки зору 
залучення в електронний сервіз. Зокрема, з 
точки зору залучення в електронний сервіз, 
повністю автоматизовані та автомати-
зовані частково. Повністю автоматизова-
ні – послуги, у яких відповідні процеси (при-
йняття заяв, надання послуги, оплата, 
доставка тощо) виконуються в електронній 
формі; особистий контакт та участь люди-
ни (державних службовців) при наданні та-
ких послуг мінімізовані або зовсім відсутні. 
Автоматизовані частково – послуги, у яких 
частина процесів виконується в електронно-
му вигляді, а частина – вручну.

Висновки. За споживачами різняться на по-
слуги для публічних органів влади, громадян та 
бізнесових організацій: B2B (Business-to-Business, 

 ÙÅÐÁÈÍÀ ªâãåí Ìèêîëàéîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò, 
äîöåíò êàôåäðè öèâ³ëüíîãî, òðóäîâîãî òà ãîñïîäàðñüêîãî ïðàâà Äí³ïðîâñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Îëåñÿ Ãîí÷àðà
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Бізнес-бізнес) передбачає насамперед різні спо-
соби електронної взаємодії між бізнесовими 
організаціями; В2С (Business-to-Citizens, Біз-
нес-громадянин) характеризується тим, що 
споживачем послуги є приватна особа, яка, 
наприклад, здійснює продаж товарів та послуг 
через Інтернет; G2B (Government-to-Business, 
Уряд-бізнес) – обслуговування державного за-
мовлення. У G2B входять усі взаємовідносини 
між бізнесовими організаціями та держав-
ними установами. Наприклад, інформація 
про можливі закупки органами влади публі-
кується в Інтернеті, а компанії можуть 
взяти участь у тендері електронним спосо-
бом. На сьогодні цей вид електронних послуг 
в Україні знаходиться в зародковому стані, 
але має перспективи розвитку при умові, що 
органи влади використають свої можливос-
ті для підтримки та розвитку електронної 
комерції; G2С (Government-to-Citizens, Уряд-
громадяни) – різні види адміністративних 
послуг в електронному вигляді населенню; 
G2G (Government-to-Government, Уряд-уряд) 
– обмін даними через електронні обмінники 
між урядовими акторами. Це включає в себе 
внутрішні та міжвідомчі обміни на націо-
нальному рівні так само, як обмін між на-
ціональними, регіональними та локальними 
рівнями; С2С (Citizens-to-Citizens, Громадя-
нин-громадянин) – електронні аукціони, до-
шки оголошень і т. інше. 
Ключові слова: послуга, види, адміністра-

тивна послуга, електронна послуга, класифі-
кація електронних послуг.
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1. Вступ. Якісно новий правовий ре-
жим регулювання відносин між владни-
ми суб’єктами та громадянами – режим 
партнерських відносин, є визначальною 
ознакою демократичної країни, що зумо-
вило потребу у комплексному реформу-
ванні управлінських процесів у державі, 
інститутів українського адміністративно-
го права. Тому класифікація електронних 
послуг допоможе зрозуміти сферу діяль-
ності органів публічної адміністрації, що 
є безумовно актуальним на сьогоднішній 
час.

Нині завдяки науковим працям 
В.Б. Авер’янова, К.К. Афанасьєва Ю.П. Би-
тяка, І.В. Дроздова [2, С. 139], В.М. Гаращу-
ка, І.П. Голоснічeнка, С.В. Ківалов, І.Б. Ко-
ліушка, А.Т. Комзюка, О.В. Кузьменко, 
О.О. Сосновика, Г.М. Писаренко, В.П. Ти-
мощука [3] та інших науковців, дослідже-
но ряд особливостей діяльності органів пу-
блічної влади з надання адміністративних 
(управлінських) послуг населенню. Але в 
наукових дослідженнях питання надання 
електронних послуг майже не вивчались.

2. Розділ 1. Особливості класифікації 
електронних послуг за видами електро-
нного подання, за сферою діяльності, за 
суб’єктом видання, за споживачами.

Пропонуємо наступну класифікацію 
електронних послуг за видами електронного 
подання, за сферою діяльності, за суб’єктом 
видання, за споживачами, за місцем отри-
мання з точки зору клієнта та з точки зору 
залучення в електронний сервіз.

1. За видами електронного подання.
Згідно з «Порядком надання інформа-

ційних та інших послуг з використанням 
електронної інформаційної системи «Елек-
тронний Уряд» розрізняють чотири види 
електронного подання інформаційної по-
слуги [1]:

- інформування (надання безпосе-
редньо інформації про державні (адміні-
стративні) послуги);

- одностороння взаємодія (забез-
печена можливість користувачу отримати 
електронну форму документа);

- двостороння взаємодія (забезпече-
на можливість обробки електронної форми 
документа, включаючи ідентифікацію); 

- проведення трансакцій (електро-
нна реалізація можливостей прийняття рі-
шень та їх доставка). 

З технологічної точки зору, надання по-
слуг першого і другого виду в наш час по-
вністю вирішене, а надання послуг третього 
та четвертого виду (які потребують ідентифі-
кації сторін електронної взаємодії і пов’язані 
з використанням електронного цифрового 
підпису) потребує свого розв’язання.

2. За сферою діяльності електронні по-
слуги поділяються:

 – послуги інформаційного характеру;
 – послуги консультаційного характеру;
 – послуги з підготовки політичних рі-

шень або законів;
 – послуги із взаємодії між установами та 

організаціями;
 – послуги з надання допомоги та спри-

яння;
 – послуги обслуговування державного 

замовлення;
 – послуги з реалізації функцій нагляду 

та контролю з боку державних відомств.
При цьому реалізація адміністративних 

послуг в електронному вигляді має ряд пе-
реваг, які відображені в таблиці 1.1.

У свою чергу, сферу діяльності можна 
розділити за ступенем новизни діяльності 
в процесі надання електронних послуг: на 
новий вид діяльності, реорганізацію або ре-
інжиніринг існуючих послуг.

3. За суб’єктом видання послуги поділя-
ються на ті, які надаються ЦОВВ та їх під-
приємствами, місцевими органами держав-
ної влади, органами місцевого самовряду-
вання та бізнес-організаціями.

4. За споживачами різняться на послуги 
для публічних органів влади, громадян та 
бізнесових організацій:

 – B2B (Business-to-Business, Бізнес-біз-
нес) передбачає насамперед різні способи 
електронної взаємодії між бізнесовими ор-
ганізаціями.

 – В2С (Business-to-Citizens, Бізнес-гро-
мадянин) характеризується тим, що спо-
живачем послуги є приватна особа, яка, на-
приклад, здійснює продаж товарів та послуг 
через Інтернет.

 – G2B (Government-to-Business, Уряд-бізнес) 
– обслуговування державного замовлення.-
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У G2B входять всі взаємовідносини між 
бізнесовими організаціями та державними 
установами. Наприклад, інформація про 
можливі закупки органами влади публіку-
ється в Інтернеті, а компанії можуть взяти 
участь у тендері електронним способом. 
На сьогодні цей вид електронних послуг в 
Україні знаходиться в зародковому стані, 
але має перспективи розвитку при умові, що 
органи влади використають свої можливості 
для підтримки та розвитку електронної ко-
мерції.

 – G2С (Government-to-Citizens, Уряд-
громадяни) – різні види адміністративних 
послуг в електронному вигляді населен-
ню.

 – G2G (Government-to-Government, 
Уряд-уряд) – обмін даними через електро-
нні обмінники між урядовими акторами. 
Це включає в себе внутрішні та міжвідомчі 
обміни на національному рівні так само, як 
обмін між національними, регіональними та 
локальними рівнями.

 – С2С (Citizens-to-Citizens, Громадянин-
громадянин) – електронні аукціони, дошки 
оголошення і т. інше. 

5. За місцем отримання з точки зору 
клієнта поділяються на: державний орган; 
«єдине вікно»; портал органу влади.

3. Розділ 2. Деякі аспекти запроваджен-
ня адміністративної послуги в електронній 
формі. Перевід адміністративної послуги в 
електронний вигляд дозволяє розглядати 
послуги з різних позицій для клієнта. Най-
більш важливим, з точки зору клієнта, є місце 
отримання послуги. Оптимальним варіантом 
тут є отримання послуги на порталі органу 
влади, але для впровадження портального під-
ходу доцільно пройти деякі стадії. Перша – це 
надання адміністративної послуги в держав-
ному органі. Хоча послуга і переводиться в 
електронний вигляд, однак місце її надання 
не змінюється, громадянин або представник 
юридичної особи присутній у місці надання 
послуги. Навіть при такому способі органі-
зації надання послуги відбувається економія 

Переваги і економія від реалізації електронних послуг [2, с. 67]
Державна послуга за сфера-

ми діяльності Потенційні переваги й економія

Збір, обробка і надання за-
гальної та спеціалізованої ін-
формації

Економія витрат на друк, зберігання та транспор тування па-
перових документів. Зменшення кількості запитів інформації 
від громадян і, як наслідок, - скорочення витрат.

Консультування Зменшення кількості робіт, що виконуються повтор но, і часу 
на консультування.

Підготовка політичних рі-
шень або нормативно-право-
вих актів

Економія витрат на логістику, скорочення циклу
ухвалення рішень.
Поліпшення та прискорення процесів управління
інформацією.

Взаємодія між відомствами Економія витрат на відрядження, логістику, комунікації (фак-
си, телефонні розмови). Зменшення витрат на діяльність з ко-
ординації (наради тощо).
Прискорення адміністративних процедур, як наслідок - змен-
шення навантаження на службовців.

Загальні процедури обробки 
заяв, що надходять до дер-
жавних відомств

Економія часу на обробку інформації. Прискорення процесів 
за рахунок усунення невідповідностей та недоречностей.

Процедури надання сприян-
ня та допомоги

Прискорення процесів.
Унеможливлення випадків повторного надання
допомоги (шахрайства).

Реалізація процедур закупі-
вель

Забезпечення прозорості процедур та ринку, зменшення цін. 
Значне зменшення вартості реалізації процесів закупівель. 

Реалізація функцій нагляду та 
контролю з боку державних 
відомств

Унеможливлення дублювання робіт. Прискорення процесів.
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часу на обробку інформації та отриманні від-
повіді, зазнають трансформації певні процеси, 
забезпечується прозорість процедур. Наступ-
ною стадією надання послуг є створення уста-
нов, які працюють за принципом «єдиного 
вікна», але без використання Інтернету. Усі 
необхідні служби та відомства знаходяться в 
одному приміщенні, погодження проходять 
без повторного звернення громадянина, але 
при першому зверненні необхідна його при-
сутність. У нашій державі є певні кроки орга-
нізації роботи влади за принципом «єдиного 
вікна». Наприклад, в оформленні митних ван-
тажів, реєстрації бізнесу, але хоча і спостері-
гаються скорочення строків надання послуг 
фізичним і юридичним особам, оптимізується 
документообіг, відбувається зменшення фі-
нансових витрат, цей принцип потребує до-
опрацювання. Третьою стадією є публікація 
інформації та інтерактивних форм для отри-
мання послуги на порталі органу державної 
влади, можливість завантаження цих форм 
та їх відправка. Кардинально змінюється 
місце зустрічі громадянина та чиновника, 
стає можливим здійснення будь-яких видів 
платежів, з’являються регіональні портали, 
які об’єднують державні послуги та послу-
ги недержавного сектора, стає можливим 
оформлення фінансових документів, здача 
звітності, реєстрація підприємств і т.д. Вра-
ховуючи те, що перші дві стадії вже мають 
місце і більш-менш успішно впроваджуються 
в нашій державі, використання двосторон-
ньої інтерактивності для надання адміністра-
тивних послуг в електронному вигляді ще 
недостатньо використовується, а поодинокі 
випадки потребують теоретичного аналізу та 
узагальнення.

6. З точки зору залучення в електро-
нний сервіз: повністю автоматизовані та ав-
томатизовані частково.

- повністю автоматизовані – послуги, 
у яких відповідні процеси (прийняття заяв, 
надання послуги, оплата, доставка тощо) ви-
конуються в електронній формі; особистий 
контакт та участь людини (державних служ-
бовців) при наданні таких послуг мінімізо-
вані або зовсім відсутні;

- автоматизовані частково – послуги, 
у яких частина процесів виконується в елек-
тронному вигляді, а частина – вручну.

Щодо вироблення критеріїв якості елек-
тронних послуг, то тут можуть слугувати 
критерії, які визначені в Концепції розви-
тку системи надання адміністративних по-
слуг органами влади, «які повинні слугувати 
взірцем для адміністративних послуг в елек-
тронному вигляді» [3, с. 18].

Такими критеріями, згідно з Концепці-
єю, є:

- результативність – задоволення по-
треби фізичної або юридичної особи в адмі-
ністративній послузі;

- своєчасність – надання адміністра-
тивної послуги в установлений законом 
строк; 

- доступність – фактична можливість 
фізичних та юридичних осіб звернутися за 
адміністративною послугою;

- зручність – урахування інтересів та 
потреб утримувачів послуг у процесі органі-
зації надання адміністративних послуг; 

- відкритість – безперешкодне одер-
жання необхідної для отримання адміні-
стративної послуги інформації, яка розмі-
щується на інформаційних стендах в адміні-
стративних органах, на їх веб-сайтах друку-
ється в офіційних виданнях та буклетах;

- професійність – належний рівень 
кваліфікації працівників адміністративного 
органу та ін. [4]. 

Механізми надання адміністративних 
послуг в електронному вигляді є різними. 
Так, П. С. Клімушин виділяє такі механіз-
ми впровадження електронних державних 
послуг: адміністративні, інституціональні, 
ідентифікаційні, внутрішньоурядові, єдиної 
точки доступу, інтеграційні, єдиної архітек-
тури інтегрованих додатків [5, с. 34].

Під адміністративними механізмами 
впровадження електронних державних по-
слуг автор бачить групування їх у відповід-
них життєвих епізодах та бізнес-ситуаціях 
розглянуті вище. До інституціональних 
механізмів віднесено механізм розвитку Ін-
тернет-представництв як інституціональної 
структури системи електронної взаємодії 
влади з суспільством. Механізм ідентифі-
кації сторін електронної взаємодії реалізу-
ється на базі впровадження режиму елек-
тронного цифрового підпису як засобу для 
засвідчення авторства документа, а меха-
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нізми міжвідомчої взаємодії (внутрішньо-
урядові) за допомогою систем електронного 
документообігу. Механізм єдиної точки до-
ступу означає перехід від взаємодії «заяв-
ник – конкретний орган влади» до ідеології 
«заявник – загальний інтерфейс взаємодії з 
отримання державних послуг». Інтеграцій-
ні механізми спрямовані на вдосконалення 
системи відомчих інформаційних систем і 
державних, регіональних і муніципальних 
інформаційних ресурсів. І, нарешті, меха-
нізм єдиної архітектури інтегрованих додат-
ків припускає обмежене використання реє-
стрів для виявлення сервісів, а їхній склад, 
місце розташування й інтерфейси повинні 
бути досить стабільні та визначатися в тех-
нічних стандартах [6, с. 4-7].

4. Висновки. Отже, «переведення дер-
жавних послуг в електронний вигляд пе-
редбачає не тільки її інформатизацію, але і 
реінжиніринг усього процесу її надання» [7, 
с. 92].

Особливість послуги в електронному 
вигляді є в тому, що вона може бути отри-
мана 24 години на добу 7 днів на тиждень. 
Але це не означає, що інші форми та канали 
надання послуг перестають існувати. Тради-
ційні шляхи отримання послуг шляхом осо-
бистого звернення, телефоном або поштою 
існуватимуть і надалі, постійно вдосконалю-
ючись [8, с. 89]. 

Ефективність та потенційні переваги 
впровадження цього виду послуг є очевид-
ними, так як суттєво зменшується час на 
обробку інформації, спрощуються та при-
скорюються адміністративні процедури, 
практично зникає дублювання різних видів 
робіт, підвищується задоволення громадян 
тощо.

Однак, при впровадженні послуг в елек-
тронному вигляді актуальними залишають 
проблеми доступу та цифрової нерівності, 
проблеми сумісності засобів електронного 
цифрового підпису (ЕЦП), відсутність тех-
нічних стандартів, забезпечення захисту 
інформації при використанні мережі Інтер-
нет, недосконалість нормативно-правової 
бази, а головне – відсутність політичної волі 
та адекватного розуміння вищого керівни-
цтва органів державної влади.

Проблеми впровадження адміністра-
тивних послуг в електронному вигляді 
можна розглядати як на рівні держави, так 
і на рівні окремих інституцій, будь-то мініс-
терство, адміністрації або фонди. Але тут не 
можна не погодитись з А. Даніліним, який 
вказує на різницю в швидкості протікан-
ня соціально-політичних та технологічних 
змін і визначає її як основну проблему ви-
користання ІКТ у державному управлінні 
[9, с. 8]. 

Дійсно, переваги при наданні послуг 
за рахунок взаємодії з клієнтами за допо-
могою ІКТ першими зрозуміли в бізнесі. 
Для бізнесу основним фактором для успіху 
є швидкість та точність збору, обробки та 
передачі інформації і можливості ІКТ тут 
практично необмежені. Враховуючи те, що 
користувачами послуг в електронному ви-
гляді є підприємства, установи та організа-
ції, домашні господарства та громадяни, то 
цей вид послуг є багатофункціональним по 
своїй суті і має багатопрофільний напрям. 

Впровадження послуг в електронному 
вигляді дало змогу бізнесовим організаціям 
змінити традиційні послуги, відділити їх від 
виробника, транспортувати їх на відстані та 
з низькими матеріальними витратами збері-
гати на електронних носіях, обмежити осо-
бистий контакт з клієнтами. 

Вивчення та запозичення досвіду вико-
ристання ІКТ для надання послуг у бізне-
сі для державного сектора само не вирішує 
потребу. Це лише початковий етап, на яко-
му відбувається переосмислення трансфор-
маційних змін, цілей та функцій держави, 
формування власної державної концепції 
використання та розповсюдження ІКТ, яка 
відповідає можливостям держави та реаліям 
сьогодення.

Як правильно зазначає вірно Легеза 
Є.О.: «З метою вироблення додаткових кри-
теріїв класифікації публічних послуг за до-
помогою методів індукції та дедукції наве-
демо вже сталі критерії класифікації адміні-
стративних послуг» [10, с. 74]. Отже, єдино-
го погляду щодо класифікації електронних 
послуг немає, проте вона повинна бути відо-
бражена на законодавчому рівні.
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SUMMARY 
The purpose of the scientifi c article is to cover the 

classifi cation of electronic services. The methods of the 
article are a set of modern methods and techniques of 
knowledge of objective reality, combining both general 
scientifi c and special methods of knowledge. The basis 
of the study is the dialectical method of cognition, ac-
cording to which the problems addressed in the disser-
tation are presented in the form of unity of their social 
content and legal form.

The results are a consideration of different ap-
proaches to the classifi cation of electronic services and 
a classifi cation of the provision of these services. We 
offer the following classifi cation of electronic services 
by types of electronic submission, by industry, by sub-
ject of publication, by consumer, by place of receipt 
from the point of view of the client and in terms of 
involvement in the electronic service. In particular, 
from the point of view of involvement in electronic 
service: fully automated and partially automated. 
Fully automated - services in which relevant processes 
(application acceptance, service delivery, payment, 
delivery, etc.) are performed electronically; personal 
contact and the involvement of a person (public ser-
vant) in the provision of such services is minimized or 
absent. Automated partially - services in which part 
of the processes are performed electronically and part 
- manually.

Conclusions. Consumers differ in their services 
to public authorities, citizens and business organi-
zations: B2B (Business-to-Business) provides fi rst 
and foremost different ways of electronic interaction 
between business organizations; B2C (Business-to-
Citizens) is characterized by the fact that the consum-
er of the service is an individual who, for example, 
supplies goods and services over the Internet; G2B 
(Government-to-Business) - Government procure-
ment service. G2B includes all relationships between 
business organizations and government agencies. For 
example, information about possible procurement by 
the authorities is published on the Internet and com-
panies can participate in the tender electronically. At 
present, this type of electronic services is in its infancy 
in Ukraine, but it has prospects for development pro-
vided that the authorities use their capabilities to sup-
port and develop e-commerce; G2C (Government-to-
Citizens) - various types of administrative services in 
electronic form to the population; G2G (Government-
to-Government) - exchange of data through electronic 
exchanges between government actors. This includes 
internal and inter-agency exchanges at national level 
as well as exchanges between national, regional and 
local levels; C2C (Citizens-to-Citizens, Citizens-to-
Citizens) - online auctions, message boards, and more.

Keywords: service, types, administrative service, 
electronic service, classifi cation of electronic services.
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ÄÈÑÖÈÏË²ÍÀÐÍÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ²

У статті, спираючись на аналіз наукових 
поглядів учених, розкрито генезу становлення 
та розвитку трудового законодавства Украї-
ни, норми якого спрямовані на регулювання 
дисциплінарної відповідальності. Виокремле-
но чотири ключові етапи розвитку системи 
правового регулювання відповідного правового 
інституту. Акцентовано увагу на тому, що 
на сьогодні розвиток трудового законодавства, 
норми якого спрямовані на регулювання дис-
циплінарної відповідальності, не є заверше-
ним, а відтак це питання є перспективним 
напрямом наукових пошуків.
Ключові слова: історія, розвиток, трудове 

законодавство, правове регулювання, дисци-
плінарна відповідальність.
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дисципліни та законності у сфері трудових 
правовідносин. Але для того, щоб норми 
трудового законодавства у сфері дисциплі-
нарної відповідальності відповідали рівню 
розвитку соціальних та ринкових відносин 
у суспільстві, необхідно проводити дослі-
дження в його історико-правовому аспекті, 
що є необхідним для того, щоб позитивний 
досвід минулих років був належним чи-
ном відображений у законодавстві сучасної 
України.

Стан дослідження
Проблема дисциплінарної відповідаль-

ності неодноразово ставала предметом 
наукових досліджень багатьох учених-
представників трудової галузі права. Зо-
крема, їй приділяли увагу: Л.В. Могілев-
ський, Є.Ю. Подорожній, О.М. Обушенко, 
С.М. Бортник, О.М. Ярошенко, В.С. Ве-
недіктов, М.І. Іншин, К.Ю. Мельник, 
В.В. Мельник, О.І. Процевський та багато 
інших. Втім, незважаючи на чималу кіль-
кість наукових здобутків, учені досить мало 
уваги приділяли проблемі становлення та 
розвитку у сфері правового регулювання 
дисциплінарної відповідальності.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є розкрити генезу станов-

лення трудового законодавства України у 
сфері правового регулювання дисциплі-
нарної відповідальності. Задля досягнення 
вказаної мети необхідно вирішити наступні 
завдання: здійснити аналіз наукових по-

Постановка проблеми
Перетворення, які відбуваються в су-

часній Україні та спрямовані на становлен-
ня ринкової економіки й адаптацію укра-
їнського законодавства до європейських 
стандартів, зумовлюють суттєві зміни у 
правовому регулюванні забезпечення та 
регламентації правовідносин у сфері праці. 
Такі зміни перш за все спрямовані на вдо-
сконалення правового забезпечення до-
тримання вимог трудового законодавства 
з метою створення умов для належного 
виконання трудових обов’язків сторонами 
трудового договору, зокрема, за рахунок 
встановлення дисципліни праці, порушен-
ня якої тягне за собою настання дисциплі-
нарної відповідальності, яка, у свою чергу, 
покликана забезпечити належний режим 
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глядів учених, які досліджували вказану 
проблематику; розглянути нормативно-
правові акти, які діяли у різні історичні пе-
ріоди та регулювали питання дисциплінар-
ної відповідальності працівників.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна статті полягає у тому, 

що вона є однією із перших спроб здійсни-
ти комплексний історико-правовий ана-
ліз становлення трудового законодавства 
України у сфері правового регулювання 
дисциплінарної відповідальності.

Виклад основного матеріалу
Починаючи наукове дослідження вар-

то відзначити, що важливу роль в історії 
державотворення України відіграла Укра-
їнська козацька республіка. Так, у XVII–
XVIII ст. постало питання зі встановлення 
інституту професійного чиновництва, що 
поставило перед законодавцями питання 
про необхідність юридичної відповідаль-
ності держслужбовців, оскільки нормальне 
функціонування існуючого на той час дер-
жавного апарату неможливе в умовах по-
вної безвідповідальності. У результаті було 
прийнято Соборне уложення 1649 р., цей 
правовий акт містив комплекс норм, що ре-
гулювали найважливіші суспільні відноси-
ни у сфері основних галузей права, а також 
включав питання регулювання дисципліни 
праці службовців [1]. Однак констатувати 
повне становлення дисциплінарної відпо-
відальності та притягнення до неї на цьо-
му історичному етапі доволі складно, адже 
дисциплінарні правопорушення майже ні-
чим не відрізнялися від злочинів, з огля-
ду на те, що, як за звичаєвим козацьким 
правом, вони тягли за собою застосування 
покарань, невизначена система яких не до-
зволяє чітко поділити їх на кримінальні та 
дисциплінарні [2].
Як інститут, відповідальність держав-

них службовців, у тому числі й дисциплі-
нарна, виокремлюється, починаючи з епо-
хи петровських реформ, які проходили 
починаючи з кінця XVII — початку XVIII 
ст. Зокрема, це було прийняття Табеля 
про ранги Петра І, який мав назву «Табель 
о рангах всех чинов воинских, статских 

и придворных, которые в каком классе 
чины» [3, с.642-643], виданим у січні 1722 р., 
який зі змінами діяв аж до 1917 р. Табелем за-
кріплювалися три види державної служби 
— військова, цивільна і придворна. Згодом 
Петро І затвердив Генеральний регламент 
1720 року, у якому було викладено перелік 
службових правопорушень, за які чиновни-
ки притягались до дисциплінарної відпо-
відальності, зокрема: крадіжка службових 
документів, включення в доповіді неправ-
дивих відомостей про стан справ, внесення 
в інтересах тих чи інших осіб «виправлень» 
в офіційні протоколи, несанкціоноване по-
ширення інформації про прийняті адміні-
стративними органами рішення. З вищев-
казаного можна визначити, що вже на той 
час було здійснено перші спроби оформ-
лення складів дисциплінарних проступків 
державних службовців [4, с. 48]. Отже, ми 
можемо побачити, що Генеральний регла-
мент 1720 року хоча і не містив чіткого роз-
поділу кримінальної і дисциплінарної від-
повідальності, але певні ознаки такої дифе-
ренціації можна спостерігати.
Таким чином, за період з ХVІІ - поча-

ток XIX ст. відбувалось прийняття норма-
тивно-правових актів, які обумовлювали 
спроби притягнення дисциплінарної від-
повідальності. Але, окрім цього, ми вважає-
мо за необхідне додати той факт, що дисци-
плінарну владу мали не тільки законодавці. 
Нею щодо певних категорій осіб користу-
валася церква, яка раніше не була відділе-
на від держави і правові акти якої визнава-
лися джерелами права. Санкціоновану дер-
жавою дисциплінарну владу мали феодали 
щодо підлеглих їм селян, державні інститу-
ції - щодо службовців, школи - щодо учнів 
і навіть, наприклад, у давньогерманському, 
давньослов’янському і російському праві 
глави сімей - щодо дружини і дітей. Відпо-
відно, така влада надавала можливість кож-
ному з тих, хто її мав, на свій розсуд визна-
чати ознаки дисциплінарного правопору-
шення, систему дисциплінарних стягнень і 
порядок їх застосування [5, с. 4]. 
Важливим етапом розвитку інституту 

дисциплінарної відповідальності був імпер-
ський період. Так, одним із перших законів 
про працю на території Російської імперії і, 
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відповідно, українських земель, що перебу-
вали під її владою на той час, стало прийня-
те 24 травня 1835 р. «Положення про від-
носини між хазяями фабричних закладів і 
робочими людьми, які поступають до них 
за наймом». Т.М. Лежнєва зазначає, що цей 
закон правильніше віднести до перед- або 
прототрудових, тому що він має казуїстич-
ний характер, а більшість його норм мають 
поліцейську (адміністративну) природу [6, 
с. 99]. 
У другій половині XIX століття в Росій-

ській імперії починається важливий роз-
виток законодавства про дисциплінарну 
відповідальність, під час якого відбуваєть-
ся більш бурхливий і стрімкий розвиток 
промисловості, а ринок праці поповнився 
величезною кількістю робітників, вивіль-
нених після скасування у 1861 р. кріпосно-
го права. Це вимагало від влади прийняття 
відповідних нормативно-правових актів, які 
б більш змістовно та якісно врегульовували 
трудові відносини підприємця-роботодав-
ця і найманого працівника. Так, у березні 
1861 р. затверджуються тимчасові Правила 
про наймання робітників [7, с. 89-90]. Саме 
в цьому документі вперше більш-менш чіт-
ко знайшов своє відображення інститут 
дисциплінарної відповідальності. Норми, 
присвячені відповідальності, були хаотич-
но розташовані по всьому тексту вказаного 
акта. Так, у статті 28 Правил зазначається, 
що у випадку, якщо робітник прибуває на 
робоче місце із затримкою і не має при цьо-
му для свого виправдання поважної причи-
ни, то роботодавець здійснює відрахування 
(штраф) із зарплатні першого за кожен ви-
падок запізнення. Поважними причинами 
запізнення вважалися хвороба працівника, 
природні явища чи інші події, що перери-
вають сполучення. На підтвердження своїх 
поважних причин запізнення працівник 
повинен був пред’явити роботодавцю від-
повідний документ, засвідчений священ-
ником, поліцією чи волосною владою того 
місця, де вимушений був зупинитися пра-
цівник [8, с. 524-531]. 
Щодо дисциплінарної відповідальнос-

ті працівника, то відповідно до статті 50, 
58 Положення від 12 червня 1886 робото-
давець міг здійснити відрахування із за-

робітної платні найманого працівника за 
наявності таких підстав: прогул, недбала 
робота, брутальність і непокора хазяїнові, 
заподіяння шкоди хазяйському майну. Від-
рахування за прогул не могло перевищува-
ти подвійної плати, яка належала б робіт-
никові за прогульний час. Відрахування 
за інші порушення дисципліни не могли 
перевищувати подвійної поденної плати, 
що належала найманому працівникові. А 
при найманні на сільські роботи наймач 
має право відмовити робітникові до строку 
закінчення найму із таких підстав: лінощі, 
недбалість, часті відлучення без дозволу на-
ймача, кількаразова несправність робітни-
ка, відмова від виконання законних вимог 
наймача; пияцтво, буйство, зухвалі вчинки, 
брутальність проти наймача і членів його 
сім’ї, відверта непокора наймачу чи осо-
бам, що здійснюють нагляд за робітниками 
і їхньою роботою; викрадення майна, що 
належить наймачу чи його близьким; само-
вільне користування хазяйським майном, 
навмисне завдання йому шкоди, псування 
господарської худоби; обман наймача; нео-
бережне поводження працівника з вогнем; 
виявлення у працівника заразливої хворо-
би; нез’явлення або самовільне залишення 
роботи; непоодиноке чи тривале затриман-
ня працівника належними органами влади; 
нездатність робітника виконувати роботу, 
для якої він найнявся, та інше [9, с. 297]. 
Означений вище законодавчий акт 

пройшов перевірку часом і практично без 
змін був включений до прийняття Статуту 
про промислову працю 1913 року. У цьому 
Статуті були систематизовані й об’єднані 
також інші закони Російської імперії, що 
регулювали питання найму праці. На по-
чатку проведення нової економічної по-
літики в Україні були прийняті правові 
акти, які принципово відрізнялися від за-
конодавства періоду громадянської війни. 
Систематизація цих актів завершилася 
прийняттям КЗпП, який був введений у 
практику 2 грудня 1922 р.. Вказаний Ко-
декс так і не мав окремого розділу до ре-
гулювання дисципліни праці, а тому ці 
питання впорядковувалися розділом про 
правила внутрішнього трудового розпо-
рядку, які передбачали як загальні, так і 
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спеціальні обов’язки працівників і адміні-
страції та обсяг і порядок відповідальнос-
ті за їх порушення (ст. 51 КЗпП). Власне, 
дисципліні праці була присвячена лише 
одна стаття 43 КЗпП 1922 р., що заборо-
няла дисциплінарні штрафи за винятком 
випадків, передбачених спеціальними за-
конами або правилами внутрішнього тру-
дового розпорядку. Ця тенденція зміни-
лась ближче до 30-х років з прийняттям 
Постанови «Про Основи дисциплінарного 
законодавства Союзу РСР і союзних респу-
блік» 13 жовтня 1929 р.. Дисциплінарними 
стягненнями, які накладались у порядку 
підлеглості, були такі: а) зауваження; б) до-
гана; в) переведення на нижчу за ієрархією 
посаду на строк не більше одного року;-
г) звільнення з посади (ст. 7). Також у цей 
рік за злісне порушення трудової дисциплі-
ни була введена кримінальна відповідаль-
ність (як у період воєнного комунізму), а за 
запізнення більше ніж на 20 хвилин запро-
ваджене звільнення. З 1932 р. за один про-
гул працівника звільнювали, а також по-
збавляли відомчого житла, продовольчих і 
промтоварних карток [10,с. 66].
Таким чином, можемо констатувати, що 

вказаний вище етап становлення право-
вого регулювання дисциплінарної відпові-
дальності характеризується тим, що норми 
чинного законодавства поширювалися на 
всі категорії працівників, без виокремлен-
ня категорій, роду заняття, напряму тру-
дової діяльності працівників. При цьому 
спостерігалось повернення до вже існуючої 
тенденції зближення дисциплінарної від-
повідальності до кримінальної та адміні-
стративної.
Переходячи до наступного етапу, від-

значимо, що регулювання дисципліни 
праці поступово опинилося в залежності 
від статутів, які запроваджувалися у межах 
компетенції того чи іншого наркомату. Із 
закінченням війни перехід до мирної праці 
надав можливість відмовитись від «воєнн-
них методів» правового регулювання, але 
трудова дисципліна ще регулювалась тота-
літарним методами «сталінського» режиму. 
Після смерті І.В. Сталіна розпочався цілком 
новий етап розвитку радянської держави, 
який характеризувався поступовою лібера-

лізацією радянського режиму, радянської 
державної та громадянської систем, у тому 
числі й у галузі трудового законодавства, 
яке поступово набувало демократичного 
характеру. Так, на початку хрущовської 
«відлиги» (1953-1964 рр.) реформування 
законодавства про дисципліну праці знову 
базувалося на підзаконних нормативно-
правових актах, які приймалися, як пра-
вило, спільними постановами ЦК КПРС і 
Ради Міністрів СРСР [11, с.26].  У цей пері-
од було прийнято ряд нормативно-право-
вих актів, які внесли суттєві демократичні 
зміни в інститут правового регулювання 
дисципліни праці у відношенні до правово-
го статусу профспілок, участі працівників в 
управлінні виробництвом, що надалі спри-
яло покращенню діяльності підприємств у 
цілому. Дисципліна праці все більше під-
тримувалась методами переконання, захо-
дами заохочення. Спостерігалася більша 
підтримка методів переконання та заохо-
чення з пом’якшення дисциплінарної від-
повідальності.
З переходом до часів «застоя» 

з’являються нові методи господарювання, 
розширенням прав підприємств і підви-
щенням ролі трудового колективу, впрова-
дженням демократії й самоуправлінням на 
виробництві. Наприклад, Верховна Рада 
СРСР прийняла закон «Основи законодав-
ства Союзу РСР та союзних республік про 
працю» від 15 липня 1970 р., що набрав 
чинності 01 червня 1972, який став пер-
шим в історії СРСР єдиним загальносоюз-
ним законом про працю, який об’єднав усі 
основні норми, що регулюють працю робіт-
ників і службовців [12, с. 39].
Останній акт став основою для нової 

редакції КЗпП від 10 грудня 1972 р., що 
символізує перехід до нового етапу розви-
тку інституту дисциплінарної відповідаль-
ності, адже питання правового регулюван-
ня дисципліни праці виділив окремий X 
розділ під назвою «Трудова дисципліна». 
Цей розділ закріплював обов’язки робіт-
ників, службовців, адміністрації, правила 
внутрішнього трудового розпорядку, мето-
ди забезпечення трудової дисципліни, за-
охочення і стягнення за порушення трудо-
вої дисципліни і порядок їх застосування. 
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Згідно зі ст.147 КЗпП, за порушення дис-
ципліни праці встановлювалися такі дис-
циплінарні стягнення: 1) зауваження; 2) 
догана; 3) сувора догана; 4) переведення на 
нижчеоплачувану роботу на строк до трьох 
місяців або заміщення на нижчу посаду на 
той же строк; 5) звільнення (пункти 3 і 4 ст. 
40) [13]. Загалом, розпочинаючи з другої 
половини 70-х та до 90-х рр. відбуваються 
переломні моменти, які були пов’язані з 
майбутнім переходом до політики ринко-
вої економіки, що супроводжується при-
йняттям великої кількості актів «Положен-
ня про порядок розгляду трудових спорів» 
від 20 травня 1974 р.; Постанова ЦК КПРС, 
РМ СРСР і ВЦРПС від 13.12.1979 р. «Про 
подальше зміцнення трудової дисципліни і 
скорочення плинності кадрів у народному 
господарстві»; Постанова Ради Міністрів 
СРСР і ВЦРПС від 28 липня 1983 р. «Про 
додаткові заходи щодо зміцнення трудової 
дисципліни», у якій зазначалося, що за сис-
тематичне порушення трудової дисциплі-
ни, прогул без причин або появу на роботі 
в нетверезому стані робітник міг бути пе-
реведений на нижче оплачувану роботу без 
урахування спеціальності на термін до 3-х 
місяців [14].
Останній етап нашої періодизації роз-

починається 20 березня 1991 р., коли було 
прийнято перші поправки до КЗпП, відпо-
відно до яких встановлювалися дві основні 
зміни до попередніх норм щодо відпові-
дальності за трудові порушення: за пору-
шення трудової дисципліни до працівника 
може бути застосовано лише один із заходів 
стягнення - догана або звільнення; власник 
або уповноважений ним орган має право 
замість накладання дисциплінарного стяг-
нення передати питання про порушення 
трудової дисципліни на розгляд трудового 
колективу чи його органу [15]. Прийнят-
тя Закону з поправками до чинного КЗпП 
дало чітко зрозуміти курс України на отри-
мання незалежності. Прийняті норми мали 
більш гуманістичний характер та дозволя-
ли роботодавцеві доручати розгляд мір по-
карання за порушення умов праці проф-
спілковим організаціям та/ або трудовому 
колективу. Такі зрушення дають зрозуміти 
вектор політики української влади, орієн-

тованої на проєвропейський курс розвитку. 
12 вересня 1991 р. була прийнята Постано-
ва Верховної Ради України «Про порядок 
тимчасової дії на території України окре-
мих актів законодавства Союзу РСР» [16]. 

Висновок
Таким чином, інститут дисциплінарної 

відповідальності пройшов довгий шлях 
свого розвитку, однак поки що не можна 
говорити про те, що процес його станов-
лення є завершеним. Крім того, за резуль-
татами проведеного нами дослідження 
можна дійти наступних висновків:

1. Перші ознаки дисциплінарної від-
повідальності були виявлені на терито-
рії України ще у XVII–XVIII ст. за часів 
гетьманщини, але зміст цього інституту не 
відповідав сьогоднішньому уявленню про 
порядок його застосування та рівню тяж-
кості застосовуваних стягнень. Тому коло 
суб’єктів, на яких поширювались встанов-
лені на той час заходи дисциплінарного 
впливу, обмежувалось лише службовцями, 
з одночасним прирівнюванням їх проти-
правних дій до злочинів, із подальшим за-
стосуванням до винних кримінальних засо-
бів впливу.

2. Визначальними для становлення 
відповідальності саме у вітчизняному тру-
довому праві та цієї галузі загалом мав пе-
ріод з початку XIX до початку XX століття 
(до 1917 р.) так як у цей час відбувався по-
ступовий відхід від забезпечення дисциплі-
ни праці кримінально-правовими засобами 
з одночасним підвищенням ролі та дії норм 
цивільного та трудового права. Почали 
формуватися юридичні риси саме трудової 
відповідальності з появою ознак, хоча і роз-
пливчастими, між дисциплінарною та мате-
ріальною відповідальністю.

3. У період від Жовтневої революції до 
Великої Вітчизняної війни (у часи дії пер-
ших КЗпП початку XX сторіччя) показує, 
що Кодекси 1918 та 1922 років віддзерка-
лювали державну політику у сфері регулю-
вання трудових відносин, коли у вигляді 
дисциплінарних стягнень знов застосову-
валась кримінальна відповідальність, при 
цьому вже застосовувались інші заходи дис-
циплінарного впливу. У цей історичний пе-
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ріод застосовувались жорстокі методи укрі-
плення дисципліни праці, а також жорсткі 
заходи дисциплінарної відповідальності. 

4. З кінця 80-х років і на початку 90-х 
років почалося пристосування КЗпП до 
умов ринкової економіки з одночасним сти-
мулюванням розвитку демократичних за-
сад. При цьому знову ж таки посилювалась 
соціальна значущості дисципліни праці та 
дисциплінарні стягнення за її порушення.
У підсумку хотілося б відзначити, що 

на сьогодні процес розвитку трудового за-
конодавства взагалі, та у сфері правового 
регулювання дисциплінарної відповідаль-
ності, зокрема, все ще не є завершеним. За-
значене, перш за все, пов’язано із тим, що 
чинний КЗпП дістався Україні «у спадок» 
від радянської епохи, а відтак, більшість 
його положень є морально застарілими та 
не дозволяють належним чином врегулю-
вати суспільні  відносини у сфері праці. За-
значене, безумовно, стосується й і нститу-
ту дисциплінарної відповідальності. Саме 
тому важливим напрямом діяльності нау-
ков ців та законодавця є подальший розви-
ток трудового законодавства України у сфе-
рі правового регулювання ди сциплінарної 
відповідальності. І першим кроком у цьому 
напрямку має бути прийняття Трудового 
кодексу України.
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SUMMARY 
It is argued that in order for the norms of labor 

legislation in the fi eld of disciplinary responsibility to 
correspond to the level of development of social and 
market relations in society, it is necessary to conduct 
research in its historical and legal aspect, which is 
necessary for the positive experience of past years to 
be properly refl ected in legislation of modern Ukraine.

It was established that the fi rst signs of disci-
plinary responsibility were found on the territory of 
Ukraine in the XVII-XVIII centuries. during the 
time of the hetmanship, but the content of this institute 
did not correspond to today’s idea of   the order of its 
application and the level of severity of the penalties 
applied. Therefore, the range of subjects to whom the 
measures of disciplinary infl uence established at that 
time were applied was limited only to employees, with 
the simultaneous equating of their illegal actions to 
crimes, with the subsequent application of criminal 
means of infl uence to the guilty.

It was found that the period from the beginning 
of the 19th to the beginning of the 20th century (until 
1917) was decisive for the formation of responsibility 
in domestic labor law and this fi eld in general, since 
at that time there was a gradual departure from en-
suring labor discipline by criminal legal means with 
simultaneous increasing the role and effect of norms 
of civil and labor law. The legal features of labor re-
sponsibility began to take shape, with the appearance 
of signs, albeit vague, between disciplinary and mate-
rial responsibility.

Attention is drawn to the fact that in the period 
from the October Revolution to the Great Patriotic 
War (during the period of the fi rst Labor Code of the 
beginning of the 20th century), the Codes of Labor 
Laws of 1918 and 1922 refl ected the state policy in 
the fi eld of labor relations regulation, when criminal 
liability was again applied in the form of disciplin-
ary sanctions, at the same time, other measures of 
disciplinary infl uence were already applied. In this 
historical period, brutal methods of strengthening la-
bor discipline were used, as well as strict measures of 
disciplinary responsibility.

It was found out that from the end of the 80s and 
the beginning of the 90s, the adaptation of the KZpP 
to the conditions of the market economy with the simul-
taneous stimulation of the development of democratic 
principles began. At the same time, the social signifi -
cance of labor discipline and disciplinary sanctions 
for its violation increased again.

Keywords: history, development, labor legislation, 
legal regulation, disciplinary responsibility.

АНОТАЦІЯ 
Аргументовано, що для того, щоб норми 

трудового законодавства у сфері дисциплінар-
ної відповідальності відповідали рівню розвитку 
соціальних та ринкових відносин у суспільстві, 
необхідно проводити дослідження в його істори-
ко-правовому аспекті, що є необхідним для того, 
щоб позитивний досвід минулих років був належ-
ним чином відображений у законодавстві сучас-
ної України.
Встановлено, що перші ознаки дисциплінар-

ної відповідальності були виявлені на території 
України ще у XVII–XVIII ст.ст. за часів геть-
манщини, але зміст цього інституту не від-
повідав сьогоднішньому уявленню про порядок 
його застосування та рівню тяжкості застосо-
вуваних стягнень. Тому коло суб’єктів, на яких 
поширювались встановлені на той час заходи 
дисциплінарного впливу, обмежувалось лише 
службовцями, з одночасним прирівнюванням 
їх протиправних дій до злочинів, із подальшим 
застосуванням до винних кримінальних засобів 
впливу. 
Виявлено, що визначальним для становлен-

ня відповідальності саме у вітчизняному тру-
довому праві та цієї галузі загалом був період з 
початку XIX до початку XX століття (до 1917 
р.), так як у цей час відбувався поступовий відхід 
від забезпечення дисципліни праці кримінально-
правовими засобами з одночасним підвищенням 
ролі та дії норм цивільного та трудового пра-
ва. Почали формуватися юридичні риси саме 
трудової відповідальності з появою ознак, хоча і 
розпливчастих, між дисциплінарною та мате-
ріальною відповідальністю. 
Акцентовано увагу, що у період від Жовтне-

вої революції до Великої Вітчизняної війни (у 
часи дії перших КЗпП початку XX сторіччя) 
Кодекси законів про працю 1918 та 1922 ро-
ків віддзеркалювали державну політику у сфері 
регулювання трудових відносин, коли у вигляді 
дисциплінарних стягнень знов застосовувалась 
кримінальна відповідальність, при цьому вже 
застосовувались інші заходи дисциплінарного 
впливу. У цей історичний період застосовувались 
жорстокі методи укріплення дисципліни праці, 
а також жорсткі заходи дисциплінарної відпо-
відальності. 
З’ясовано, що з кінця 80-х років і на почат-

ку 90-х років почалося пристосування КЗпП до 
умов ринкової економіки з одночасним стиму-
люванням розвитку демократичних засад. При 
цьому, знову ж таки посилювались соціальна 
значущості дисципліни праці та дисциплінарні 
стягнення за її порушення.
Ключові слова: історія, розвиток, трудове 

законодавство, правове регулювання, дисциплі-
нарна відповідальність.
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У статті розглянуто проблеми та супе-
речності, що існують у визначенні правового 
статусу ембріона, зародка, зачатої та нена-
родженої дитини. Виокремлено принцип роз-
межування категорій «ембріон», «зародок», 
«зачата, але ненароджена дитина» в націо-
нальному законодавстві. Проаналізовано сучас-
ні погляди на визначення моменту початку 
життя та їх нормативно-правове закріплен-
ня, запропоновано розмежування ембріона, 
зародка, зачатої, але ненародженої дитини як 
суб’єктів чи об’єктів права, а також проведено 
аналіз міжнародних стандартів та світової су-
дової практики. Описано аспекти справедливо-
го співвідношення захисту прав вагітної жінки 
та інтересів її плоду з можливістю їх подаль-
шого вивчення та імплементації.
Ключові слова: ембріон, зародок, зачата 

та ненароджена дитина, плід, початок жит-
тя, правоздатність, право на життя.
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гальнено в достатній мірі, аби з цього при-
воду не точилися як юридичні, медичні, так 
і філософсько-теологічні дискусії. По-третє, 
невпинний розвиток науки та технологій 
зокрема у сфері репродуктивних технологій 
продовжує порушувати біоетичні питання 
щодо правого статусу ембріона – зачатої, але 
ненародженої дитини.

Стан дослідження проблеми
Увагу цій проблематиці у своїх роботах 

приділяли такі науковці як Водоп’ян Т. В., 
Ромовська З.В, Стефанчук Р. О., Щербина Є. М., 
Романовський Г. Б., Заболотна Н. Я., Москален-
ко К. В. та інші. Однак досі не було проана-
лізовано норми національного права щодо 
визначення правового статусу таких катего-
рій як ембріона, зародка, зачатої та ненаро-
дженої дитини у порівнянні та через призму 
зарубіжної правової думки, міжнародних 
стандартів та світової судової практики.

Метою статті є з’ясувати та проаналізу-
вати проблеми та суперечності, що існують 
у визначенні правового статусу ембріона, 
зародка, зачатої та ненародженої дитини. 
Поставлена мета вимагає виконання таких 
завдань, як виокремлення та пояснення ка-
тегорій «ембріон», «зародок», «зачата, але 
ненароджена дитина», встановлення існую-
чих поглядів на визначення моменту почат-
ку життя та їх закріплення в національному 
законодавстві, розмежування ембріона, за-
родка, зачатої, але ненародженої дитини як 

Постановка проблеми
Міжнародна правова спільнота наразі 

немає однозначного та єдино правильного 
підходу до визначення правового статусу 
таких категорій, як ембріон, зародок, зача-
та та ненароджена дитина. Перш за все, ця 
проблема зумовлена відсутністю консенсусу 
щодо розуміння правової природи цих по-
нять, що ґрунтується на законодавчих роз-
біжностях національного законодавства різ-
них країн світу, зокрема і європейських. По-
друге, співвідношення захисту прав матері 
та інтересів ембріону залежить від кожного 
окремого випадку, тому не може бути уза-
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суб’єктів чи об’єктів права, аналіз міжнарод-
них стандартів та світової судової практики.

Наукова новизна дослідження
Наукова новизна полягає в аналізі ві-

тчизняних підходів до визначення право-
вого статусу ембріона, зародка, зачатої та 
ненародженої дитини у порівнянні та через 
призму зарубіжної правової думки, міжна-
родних стандартів та світової судової прак-
тики задля виокремлення аспектів справед-
ливого співвідношення захисту прав вагіт-
ної жінки та інтересів її плоду для подаль-
шої імплементації.

Виклад основного матеріалу
Тому для кращого розуміння правово-

го статусу зачатої, але ненародженої дити-
ни варто детальніше розібратися, коли і за 
яких умов вона набуває правоздатності і чи 
взагалі набуває. Для досягнення цієї мети 
варто зазначити, що ні в українській, ні в за-
рубіжній літературі не було знайдено чітко-
го розмежування між такими категоріями, 
як «ембріон», «зародок», «зачата, але нена-
роджена дитина». Проте варто зазначити, 
що у статті 2 Закону України «Про заборону 
репродуктивного клонування людини» на-
дається визначення ембріона людини як за-
родка людини на стадії розвитку до восьми 
тижнів [1]. Тому усі вище зазначені категорії 
можна узагальнити однією, а саме «зачата, 
але ненароджена дитина», оскільки це по-
няття є ширшим за смисловим навантажен-
ням і включає в себе терміни «ембріон» та 
«зародок». У законодавстві України, а саме 
в Цивільному кодексі, вживається поняття 
«зачата, але ненароджена дитина» у сфері 
спадкових відносин. Неможливість дифе-
ренціації цих термінів пояснюється Парла-
ментською Асамблеєю Ради Європи (далі – 
ПАРЄ) в Рекомендації 1046 так: «з моменту 
запліднення яйцеклітини життя людини 
розвивається безперервно, що неможливо 
виокремити перші (ембріональні фази) її 
розвитку» [2]. З іншого боку, американський 
професор Стефан Гікс у своїй праці вводить 
два терміни: «embryo» (український відпо-
відник – «ембріон») та «fetus» (український 
відповідник – «плід, зародок») [3, с. 805-806]. 
Однак, як зазначає автор, мета цього поді-

лу полягає радше задля встановлення «ме-
дичної справедливості» та виокремлення 
певних біологічних аспектів розвитку пло-
ду, оскільки ембріоном вважається зародок 
віком до 8 тижнів, від 8 тижнів і аж до наро-
дження – плодом [3]. Однак жодного запе-
речення у науковців не викликає той факт, 
що ембріон має безліч біологічних ознак, 
притаманних людині і потребує ставлення, 
гідного людини [2].
Тут же постає питання, чи є зачата, але 

ненароджена дитина, що фізіологічно зна-
ходиться в утробі матері, суб’єктом права, 
що наділений правоздатністю, зокрема, на 
таке особисте немайнове право як право на 
життя, право на повагу до гідності та інші.-
З одного боку, суб’єктом права може бути 
людина, не залежно від можливості здійсню-
вати свої права та нести обов’язки, зокрема 
від стану її здоров’я та можливості самостій-
но реалізувати свої права [4, c. 134]. З іншо-
го, немає чіткого правового обґрунтування, 
що стосувалося б визнання моменту, з якого 
ембріон вважається людиною, аби «користу-
ватися» притаманній йому як людині право-
здатністю. 
Погляди на визначення моменту по-

чатку життя. У сучасній правовій доктрині 
є два основні підходи для визначення мо-
менту початку життя. Згідно з ембріональ-
ною концепцією людське життя починається 
з моменту запліднення [4, c. 136] і має охо-
ронятися законом ще до факту народжен-
ня. Прихильники цього підходу, зокрема 
Ромовська З., Грищенко В., Яхно Г., у сво-
їх аргументах в основному спираються на 
медичні та теологічні підстави виникнен-
ня життя людини [5, c. 50]. Відтак, описа-
на думка закріпляються у статті 4 Амери-
канської Конвенції про права людини, яка 
стверджує, що «кожен має право на пова-
гу до життя, що захищається законом, як 
правило, з моменту зачаття» [6]. Крім того, 
у Декларації з прав дитини до людської іс-
тоти закріплюється застосування поняття 
«дитина» до зародку в утробі матері ще до 
її народження, оскільки дитина через її фі-
зичну та розумову незрілість потребує спе-
ціальної охорони та турботи, включаючи 
належний правовий захист як до, так і піс-
ля народження [7]. 
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Відповідно до натусіальної концепції, се-
ред прихильників якої є Стефанчук Р., існу-
вання ембріона або зародка немає ніякого 
значення для суспільства, якщо не завер-
шиться народженням людини [8, c. 39-40]. 
Ще ця парадигма отримала назву «умовної 
правоздатності», коли потенційні інтереси 
та права ще не народженої дитини захи-
щаються до її народження, але повноцінно 
правоздатності вона набуває лише після 
нього. Історія розвитку цієї концепції бере 
свій початок ще з часів Стародавнього Риму, 
де, на думку римських юристів, зачата дити-
на прирівнювалася до суб’єкта цивільного 
права та наділялася умовною правоздатніс-
тю у тих випадках, якщо вона народжувала-
ся живою і коли це відповідало її інтересам 
[4, c. 136]. Tобто правоздатність ембріона є 
умовна, і її реалізація залежить від того, чи 
народиться він живим [9, c. 38]. Багато єв-
ропейських країн втілило положення цього 
підходу у своєму законодавстві. 
Також варто зазначити ще одну теорію 

щодо визначення моменту початку життя та 
виникнення права на нього, яка є найменш 
популярною за дві попередні, оскільки ру-
бежем у парадигмі слугує фаза внутрішньо 
утробного розвитку плоду. Як відзначає її при-
хильник Романовський Г., право життя у за-
родка має з’являтися після досягнення пев-
ного рівня розвитку коли починають функ-
ціонувати всі його системи (початок роботи 
мозку, розвиток дихальної системи – як пра-
вило, на 12–14 тижні вагітності) [10, c. 67], 
що свідчить про те, що в утробі матері вже 
знаходиться повністю сформована людина, 
що має всі ознаки, які її індивідуалізують 
[11, c. 47]. Українське законодавство обрало 
натусіальну концепції виникнення право-
здатності дитини, яка проходить усі стадії 
розвитку від ембріона до плоду, що наго-
лошує, що правоздатність виникає лише в 
момент народження. Цей факт відображено 
в статті 25 Цивільного кодексу (далі – ЦК) 
[12]. Відтак, стаття 1225 ЦК встановлює, 
що спадкоємцями можуть бути особи, зача-
ті при житті спадкодавця і народжені після 
його смерті [12], а в статті 1200 ЦК відносин 
щодо відшкодування шкоди зазначається, 
що у випадку смерті потерпілого право на 
відшкодування шкоди має дитина, наро-

джена після його смерті [12]. Тобто наро-
дження зародка є обов’язковою умовою для 
набуття правоздатності, оскільки впливати 
на юридичні відносини яким-небуть чином 
може тільки фізично матеріалізована осо-
ба. Однак свій початок вплив бере саме з 
моменту зародка, як початку факту свого іс-
нування, що не може не привносити певні 
зміни в об’єктивні обставини, поза якими 
цей зародок тимчасово існує. Отже, зача-
та, але ненароджена дитина не визнається 
повноцінним суб’єктом права, однак її інте-
реси до народження підпадають під право-
ву охорону.
Ембріон, зародок, зачата, але ненаро-

джена дитина як суб’єкт чи об’єкт права. 
Ембріон, зародок, зачата, але ненародже-
на дитина, на думку багатьох науковців, не 
може вважатися суб’єктом права, зважаючи 
на ряд причин:

 Оскільки суб’єкт права може реалі-
зувати свої права лише особисто та тільки 
таким чином ставати учасником будь-яких 
правових відносин, ембріон не може цього 
зробити, не звільнившись від лона матері. 
Не будучи самостійним суб’єктом, плід, на-
ділений правоздатністю, не зможе скориста-
тися обсягом прав, які нею надані.

 Постає питання балансу інтересів за-
чатої, але ненародженої дитини та вагітної 
жінки. [13, c. 22], які можуть конфліктувати 
між собою, зокрема в момент здійснення 
аборту. Європейський суд з прав людини 
неодноразово розглядав справи, пов’язані з 
проблематикою штучного переривання ва-
гітності в контексті статті 8 Конвенції (право 
на повагу до приватного життя). В одній із 
них, A. B. C. проти Ірландії [14], три заяв-
ниці подали скаргу до Суду, посилаючись 
на те, що держава порушила їхнє право на 
повагу до приватного життя за статтею 8 
Конвенції. В Ірландії законодавчо заборо-
нене штучне переривання вагітності, однак 
дозволене лише у разі існування серйозного 
ризику для життя матері. У зв’язку з цим, 
три заявниці, що мали незаплановану ва-
гітність, повинні були виїжджати у Велику 
Британію, аби там зробити цю процедуру 
в приватній клініці, що було непосильним 
фінансовим та психологічним тягарем для 
матерів-одиначок. Суд не визнав порушен-
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ня державою статті 8 стосовно перших двох 
заявниць, вказавши, що заборона на про-
ведення абортів в Ірландії, що супроводжу-
ється одночасно правом особи скористатися 
цією послугою за кордоном і потім отримати 
відповідну післяопераційну допомогу вже 
в Ірландії, свідчить про дотримання чесно-
го балансу між правами заявниць на повагу 
до приватного життя і захисту прав ще не 
народженої дитини. Стосовно третьої заяв-
ниці, то Суд визнав порушення державою 
статті 8 Конвенції, оскільки заявниця мала 
рідкісний вид раку, а держава не прийняла 
відповідної процедури, за допомогою якої 
заявниця б отримала необхідну інформацію 
щодо ризику, який становить вагітність, для 
її життя та для перебігу її хвороби. У справі 
Босо проти Італії [15] заявник, посилаючись 
на статтю 2 (право на життя) і 8 Конвенції, 
стверджував, що законодавство Італії до-
зволяє жінкам самостійно приймати рішен-
ня щодо проведення аборту, не беручи до 
уваги думку і бажання батька дитини. Суд 
визнав цю заяву неприйнятною, оскільки 
законодавство Італії (штучне переривання 
вагітності дозволене до 12 тижнів, після – за 
медичними показаннями) у своїх положен-
нях дотримується необхідного балансу між 
конкуруючими інтересами у сфері захисту 
жінки та плоду. 
Тобто надання правоздатності ембріону 

ще з початку його розвитку в утробі мате-
рі призведе до серйозних юридичних супе-
речностей та дилем, пов’язаних із співвід-
ношенням захисту прав вагітної жінки та 
інтересів її плоду. Зокрема, у такій парадиг-
мі штучне переривання вагітності ймовірно, 
можна буде прирівняти до вбивства люди-
ни, що є недоречним та непропорційним.
До того ж, ембріон не можна вважати 

об’єктом права, тобто об’єктом цивільних 
прав, оскільки зародок не є річчю, яка може 
бути відчyжена чи яка є об’єкт, допустимо, 
приватної власності. Відтак, у справі Пар-
рілло проти Італії [16], яка була подана 
до ЄСПЛ, заявниця поскаржилася на по-
рушення державою статті 8 Конвенції та 
Протоколу 1 до Конвенції (захист приват-
ної власності), оскільки за її бажанням було 
отримано 5 ембріонів шляхом in vitro, які 
згодом вона хотіла віддати для проведен-

ня наукових досліджень на них. Проте за-
конодавство Італії встановлює кримінальну 
відповідальність за проведення досліджень 
на ембріонах, тому заявниця стверджувала, 
що держава перешкоджає їй мирно володі-
ти та розпоряджатися своїм майном. Однак 
Суд не визнав порушення статті 8 і Першо-
го Протоколу, вказавши, що бажання відда-
ти ембріони для дослідів ніяким чином не 
стосується можливістю реалізації її права 
на батьківство і що ембріони не людини не 
допустимо розглядати як об’єкт права влас-
ності. Отже, щодо визнання ембріона/плоду/
зачатої, але ненародженої дитини об’єктом 
права існує чіткий правовий консенсус.
Позиція Європейського суду з прав лю-

дини щодо визначення правового статусу 
ненародженої дитини (зокрема ембріона) 
відносно можливості застосування поло-
жень про право на життя до цієї категорії 
нагадав, що питання про те, коли вини-
кає право на життя у людської істоти, вхо-
дить до сфери оцінювання держави [17, c. 
23]. По-перше, кожна держава зобов’язана 
прийняти відповідне законодавство, вихо-
дячи з позитивних зобов’язань держави, 
які випливають з частини 2 статті 2 Кон-
венції [18], та позитивного зобов’язання по 
забезпеченню поваги до приватного життя 
людини згідно зі статтею 8 Конвенції. Од-
нак під цим положенням, скоріше маєть-
ся на увазі радше не виникнення права на 
життя, а початок охорони права на життя 
ембріона з моменту його зачаття. ЄСПЛ як 
єдиний орган, що може трактувати Кон-
венцію, визначив, що в ембріона (мається 
на увазі імплантованого) немає «абсолют-
ного права» на життя, що означає, що за-
хист прав ембріона не може розглядатися 
окремо від життя вагітної жінки, в утробі 
якої він розвивається [19, c. 84].

Висновки
Отже, правовий статус ембріона, зарод-

ка, зачатої, але ненародженої дитини все 
ще підлягає постійним дискусіям, є неви-
значеним та таким, що характеризується 
відсутністю консенсусу щодо його правово-
го визначення у науковій спільноті. З тер-
мінологічної точки зору, ні в українській, 
ні в зарубіжній літературі не було знайдено 
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чіткого розмежування між такими катего-
ріями, як «ембріон», «зародок», «зачата, але 
ненароджена дитина». Ембріоном прийня-
то вважати зародок, який досяг віку 8 тиж-
нів, а після категоризується як плід. Тому 
всі вище зазначені категорії можна узагаль-
нити однією, а саме «зачата, але ненаро-
джена дитина», оскільки це поняття є шир-
шим за смисловим навантаженням і вклю-
чає в себе терміни «ембріон» та «зародок». 
Однак жодного заперечення не викликає 
той факт, що ембріон має безліч біологіч-
них знак, притаманних людині і потребує 
ставлення, гідного людини. Погляди на ви-
значення моменту початку життя в сучас-
ній правовій доктрині характеризуються 
наявністю двох основних підходів для ви-
значення моменту – ембріональна концеп-
ція (людське життя починається з моменту 
запліднення і має охоронятися законом ще 
до факту народження) і натусіальна (пара-
дигма «умовної правоздатності», коли по-
тенційні інтереси та права ще не народже-
ної дитини захищаються до її народження, 
але повноцінно – після нього). В україн-
ському законодавстві була втілена натусі-
альна концепція. До того ж, зважаючи на 
аргументи вище, ембріон не може вважати-
ся ані суб’єктом права, а ні об’єктом права, 
оскільки такі положення, по-перше, супе-
речать природі поняття, а по-друге, не ви-
рішують проблему його правового статусу, 
а лише її поглиблюють. Критерієм у вирі-
шенні цього питання має слугувати співвід-
ношення захисту прав матері та інтересів 
ембріону, щодо якого ЄСПЛ має обширну 
судову практику, де закликає зберігати чес-
ний баланс між правами матері та інтереса-
ми зачатої, але ненародженої дитини.
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SUMMARY 
The article examines the problems and con-

tradictions in determining the legal status of an 
embryo, fetus, conceived, and unborn child. The 
principle of distinguishing the categories “embryo,” 
“fetus, and “conceived but an unborn child” in 
the national legislation was outlined. The existing 
views on the defi nition of the moment of the begin-
ning of life and its normative-legal consolidation 
were analyzed, the distinction between an embryo, a 
fetus, and a conceived but unborn child as subjects 
or objects of law was proposed, and the research on 
international standards and world judicial practice 
was also carried out. Aspects of a fair ratio of pro-
tection of the rights of a pregnant woman and the 
interests of her fetus were described, with the pos-
sibility of their further study and implementation.
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У статті окреслено завдання органів ад-
вокатського самоврядування як суб’єктів 
відносин щодо забезпечення дотримання 
Правил адвокатської етики. Висвітлено про-
позиції змін щодо наявних механізмів функ-
ціонування українського адвокатського само-
врядування. Акцентовано на негативних та 
позитивних змінах, що пропонуються цими 
Правилами адвокатської етики. Схаракте-
ризовано багато позитивних новел, які по-
силюють гарантії адвокатської діяльності, 
створюють необхідні умови для самостій-
ності та незалежності регіональних органів 
самоврядування. 
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етики, адвокатське самоврядування, Наці-
ональна Асоціація Адвокатів України, Рада 
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Розробка питань діяльності органів ад-
вокатського самоврядування як суб’єктів 
відносин щодо забезпечення дотриман-
ня Правил адвокатської етики зумовлено 
складними процесами правової трансфор-
мації українського суспільства в умовах 
приведення всіх сфер юридичної діяль-
ності у відповідність до стандартів грома-
дянського суспільства.
У соціальному житті відбуваються цін-

нісні трансформації, які виявляють зако-
номірності та особливості формування мо-
ральних основ діяльності інституту адво-
катури та адвокатського самоврядування. 
Одним із факторів їх формування є пошук 
підходів до розв’язання ціннісних про-
блем адвоката в практичній (професійній) 
діяльності, розбіжності та неузгодженості 
в процесуальному і матеріальному пра-
вах. Осмислення і вироблення пропозицій 
щодо їх попередження і рішення пов’язані 
зі здійсненням правосуддя, де одну з клю-
чових функцій у відновленні порушеного 
права людини й досягненні справедливос-
ті виконує адвокатура.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Дослідженнями тематики етики в 
професійній діяльності адвоката висвіт-
лювалися у працях багатьох науковців, 
серед них наукові праці Н. М. Бакаяно-
вої, Т. В. Варфоломєєвої, Т. Б. Вільчик, 
С. В. Гончаренко, С. О. Іваницький, О. Д. 
Святоцький, О. Г. Яновська та інші. Попри 

Постановка проблеми
Приведення українського адвокат-

ського самоврядування до міжнародного 
рівня є необхідною вимогою в побудові 
громадянського суспільства. Адвокати в 
силу своїх професійних обов’язків щодня 
виступають правовими представниками 
громадян, з яких складається громадян-
ське суспільство. У практичній діяльності 
деяких адвокатів спостерігається мораль-
на спустошеність, байдужість, відсутність 
будь-яких моральних засад. Традиційне 
розуміння понять «обов’язок», «честь», 
«гідність», «совість» нині нехтується пев-
ним відсотком представників адвокатської 
професії. 
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те, комплексного дослідження органів ад-
вокатського самоврядування як суб’єктів 
відносин щодо забезпечення дотримання 
Правил адвокатської етики проведено не 
було.

Постановка завдання. Мета дослі-
дження полягає в теоретичному осмис-
ленні нормативно-правових засад функці-
онування адвокатського самоврядування, 
об’єктивованих у Правилах адвокатської 
етики. 
Наукова новизна полягає у вироблен-

ні конкретних практичних пропозицій і 
наукових рекомендацій щодо розвитку й 
удосконалення нормативно-правового ре-
гулювання адвокатського самоврядування 
в Україні.
Методологія дослідження. Методоло-

гія дослідження інституту адвокатського 
самоврядування в умовах сьогодення по-
требує критичного перегляду й уточнен-
ня традиційних методологічних засобів, 
сформованих українськими та закордон-
ними науковцями. При цьому ми цілком 
поділяємо думку сучасних дослідників, що 
потрібно говорити не про «кардинальний 
перегляд» здобутків попередників, а про 
певні уточнення меж і напрямів та реалі-
зацію їх евристичного потенціалу.
Наукове вирішення окресленого вище 

завдання покладено на теорію адвокатури. 
Саме аналіз її сутності, загальних норм і 
правовідносин дає змогу оцінити ефектив-
ність механізму правового регулювання 
інституту адвокатури та адвокатського са-
моврядування та забезпечення прав і сво-
бод людини.
У роботі використано діалектичний, 

системно-структурний і структурно-функ-
ціональний методи, метод інтерпрета-
ції. Діалектичний метод традиційно став 
способом розв’язання проблем, які тісно 
пов’язані з парністю та полярністю діалек-
тичних категорій, шляхом установлення 
протилежностей, аналізу й розмежування, 
синтезу їх в одне ціле, розкриття станов-
лення відповідних структур, специфічних 
тенденцій їх розвитку. Використання діа-
лектичного методу дало можливість шля-
хом викриття протилежностей у досліджу-

ваному явищі – принципів адвокатської 
етики, і визначити рівень його необхід-
ності в соціумі, пояснити його онтологічну 
сутність. Так, зокрема, сутність, соціальну 
цінність та роль принципів адвокатської 
етики визначає поєднання публічного та 
приватного інтересу. 
Досліджуючи закономірності функціо-

нування інституту адвокатського самовря-
дування, його принципів, звертаємося од-
ночасно як до теорії, так і до практики, що 
за своєю сутністю є взаємопохідними, але 
перебувають у відповідному діалектично-
му взаємозв’язку.
Застосування системно-структурного 

методу дослідження положень та принци-
пів адвокатської етики, обов’язки адвокат-
ського самоврядування в цілісній системі 
реалізації прав та обов’язків органів ад-
вокатського самоврядування щодо дотри-
мання Правил адвокатської етики дає змо-
гу проаналізувати структуру цієї системи 
принципів та положень Правил адвокат-
ської етики, ролі адвокатського самовряду-
вання як правового інституту в належному 
дотриманні цих Правил, визначити наявні 
зв’язки, дослідити відносини, що виника-
ють у цій сфері, організацію та функціону-
вання тощо. Системно-структурний метод 
у юридичних дослідженнях розглядають 
як певну сукупність загальнонаукових ме-
тодологічних прийомів вивчення, прин-
ципів, підходів та конструювання право-
вих явищ як систем, тобто цілісної множи-
ни елементів у єдності відносин і зв’язків 
між ними. 
Варто підкреслити, що системний під-

хід до правових явищ передбачає їх комп-
лексне дослідження, яке насамперед по-
требує з’ясування якостей системності та 
структурно-функціональних залежностей. 
Методологічна цінність застосованого під 
час дослідження компрехендного підходу 
полягає в об’єктивному, реальному, не іде-
алізованому та деідеологізованому пізнан-
ні права. Чим об’єктивніше оцінюється 
право, якість та ефективність його норм, 
тим швидше воно сприймається (пізнаєть-
ся). З метою досягнення об’єктивності та 
повноти доцільно пізнавати право з оці-
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нюванням також його негативних рис [1, 
с. 48]. 
Метод інтерпретації принципів та по-

ложень Правил адвокатської етики ви-
ступає одним із найважливіших напрямів 
удосконалення правового змісту системи 
принципів та положень Правил адвокат-
ської етики, організації та діяльності ор-
ганів адвокатського самоврядування в їх 
дотриманні, допомагає виявити колізії та 
суперечності, а також їх усувати. За допо-
могою методу інтерпретації з’ясовано, що 
тлумачення норм Правил та їх роз’яснення 
не повинні суперечити одне одному, адже 
лише системний зв’язок між положеннями 
Правил забезпечує їх сприйняття як єди-
ного зводу етичних норм.

Виклад основних положень
9 червня 2017 року Звітно-виборчий 

з’їзд адвокатів України затвердив нову 
редакцію Правил адвокатської етики 
(далі - Правила), яка відрізнялась від по-
передньої редакції. 15 лютого 2019 року 
З’їздом адвокатів України затверджено 
зміни та доповнення до чинних Правил, 
зокрема, Розділ ІІ Правил адвокатської 
етики був доповнений ст. 12-1 «Чесність та 
добропорядна репутація», а до ст. ст. 44, 
65 внесено зміни [2]. 
Принцип чесності й добропорядної ре-

путації адвоката є визнаним міжнародним 
стандартом здійснення адвокатської діяль-
ності, який зображений в етичних кодек-
сах поведінки адвокатів різних країн, тому 
удосконалення Правил адвокатської етики 
з цього питання було вкрай необхідним.
Норми Правил не скасовують і не за-

мінюють положень чинного законодавства 
про адвокатуру та адвокатську діяльність, 
а доповнюють і конкретизують його. Дія 
Правил поширюється на всіх адвокатів 
України, на адвокатів іноземних держав, 
які здійснюють адвокатську діяльність 
в Україні, незалежно від обраних ними 
форм здійснення адвокатської діяльнос-
ті (індивідуально, у формі адвокатського 
бюро чи адвокатського об’єднання), а та-
кож на членів органів адвокатського само-
врядування, помічників та стажистів адво-
катів, працівників адвокатських бюро та 

об’єднань у частині, яка застосовна до їх 
діяльності.
Статтею 5 Правил адвокатської етики 

«Тлумачення Правил адвокатської етики» 
визначено, що «Право офіційного тлума-
чення Правил адвокатської етики нале-
жить тільки З’їзду адвокатів України та 
Раді адвокатів України». Якщо положення 
Правил допускають їх різне тлумачення, 
то такі положення підлягають застосуван-
ню у найбільш сприятливому для адвоката 
їх тлумаченню», а стаття 69 «Роз’яснення 
Правил адвокатської етики» встановлює: 
«У випадках, коли в конкретній ситуації 
адвокату важко визначити варіант пове-
дінки, який у певних обставинах відпові-
дав би нормам Правил, він може зверну-
тися за роз’ясненням до Ради адвокатів 
України чи з’їзду адвокатів України. Дії 
адвоката, що відповідають роз’ясненню 
Ради адвокатів України чи з’їзду адвокатів 
України, не можуть бути поставлені йому 
за провину і мати наслідком накладення 
дисциплінарного стягнення» [2].
Проте процедура звернення до Ради 

адвокатів України, а тим більше до з’їзду 
адвокатів України, для отримання офіцій-
ного тлумачення змісту положень Правил 
або роз’яснення стосовно поведінки адво-
ката у конкретній ситуації вбачається за-
надто ускладненою, такою, що не дозволяє 
адвокату оперативно отримати відповідь, 
як саме з позицій адвокатської спільноти 
застосовується етичне правило. Крім того, 
тлумачення норм Правил та їх роз’яснення 
не повинні суперечити одне одному, адже 
лише системний зв’язок між положеннями 
Правил забезпечує їх сприйняття як єди-
ного зводу етичних норм. У зв’язку з наве-
деним вбачається за доцільне передбачити 
у Правилах адвокатської етики, що тлума-
чення та роз’яснення Правил є комента-
рями до Правил та неодмінною складовою 
Правил. Такі роз’яснення та офіційне тлу-
мачення, у тому числі вимоги чесності та 
добропорядної репутації, повинні ґрунту-
ватися на узагальненнях дисциплінарної 
практики кваліфікаційно-дисциплінарних 
комісій адвокатури, формуватися, виходя-
чи з реальних проблем та дискусійних пи-
тань у діяльності адвокатів.



174Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2022

Ñóäîóñòð³é, àäâîêàòóðà, ïðîêóðàòóðà

 15 лютого 2019 р. З’їздом адвокатів 
України Правила адвокатської етики було 
доповнено ст. 12-1 «Чесність та добропо-
рядна репутація адвоката». Зазначимо, що 
принцип чесності та порядності, як один 
з основних принципів адвокатської етики, 
був закріплений ще у Правилах адвокат-
ської етики 1999 року.
Активна міжнародна діяльність Націо-

нальної асоціації адвокатів України дозво-
лила досягти таких важливих результатів, 
як вступ у міжнародні громадські органі-
зації – IBA, CCBE; для членів цих орга-
нізацій дотримання адвокатом принципу 
чесності, наявність бездоганної репутації в 
адвоката є обов’язковими.
Відповідно до принципу, закріпленого 

у ст. 12-1 Правил, адвокат повинен бути 
добропорядним, чесно та гідно виконува-
ти свої професійні обов’язки [2]. Адвокату 
заборонено робити неправдиві заяви сто-
совно суті доручення, фактичних обставин, 
що мають до нього відношення, їх правової 
оцінки, прав і обов’язків адвоката, клієн-
та, а також обсягу своїх повноважень щодо 
представництва інтересів клієнта.
Оскільки всі норми Правил адвокат-

ської етики знаходяться у нерозривному 
зв’язку між собою, то було також внесено 
зміни до ст. 44 Правил адвокатської ети-
ки «Дотримання принципів чесності та 
добропорядної репутації під час здійснен-
ня професійної діяльності в суді». Під час 
здійснення професійної діяльності в суді 
адвокат повинен бути добропорядним, по-
водити себе чесно та гідно, стверджуючи 
повагу до адвокатської професії. Адвокат 
має поважати процесуальні права адво-
ката, який представляє іншу сторону, і 
не вдаватись до дій, що грубо порушують 
останні. Адвокат не повинен вчиняти дій, 
спрямованих на невиправдане затягуван-
ня судового розгляду справи.
Слід звернути увагу на те, що хоча іс-

тина і чесність, безумовно, пов’язані, про-
те, як поняття, вони не ідентичні. Істина 
по справі стосується конкретних обставин 
і фактів, які встановлюються судом. Чес-
ність адвоката фокусується на точності та 
правдивості тверджень адвоката. Усякий 
раз, коли адвокат повідомляє суд, іншу 

сторону, колег-адвокатів або свого клі-
єнта, це повідомлення має бути чесним. 
Принцип чесності регулює діяльність ад-
воката у всіх видах представництва, а не 
тільки тоді, коли він діє в інтересах клієн-
та в ході судового розгляду. Цей принцип 
стосується вираження фактів, юридичних 
аргументів або позиції, яку займає адвокат 
у переговорах.
Чесність адвоката має значення для до-

віри суспільства до адвокатури, для пре-
стижу адвокатської професії. Престиж (від 
фр. prestige – авторитет, повага) розгляда-
ється як громадська оцінка суспільної ваго-
мості індивіда, соціальної групи, професії, 
організації, певної норми тощо. Престиж 
пов’язаний з поняттями авторитету, по-
ваги, впливу. Ставлення до адвоката іно-
ді переноситься згодом на всю професію в 
цілому. Втім, є й зворотний зв’язок: рівень 
довіри до адвокатури, рівень її престижу в 
суспільстві відображаються й на ставленні 
громадян до адвокатів.
Так, Н. М. Бакаянова зазначає, що ана-

ліз міжнародних стандартів здійснення 
адвокатської діяльності, історичного роз-
витку української адвокатури, досвіду за-
кордонних країн дозволяє дійти до висно-
вку, що чесність та чесна репутація – фун-
даментальний, базовий принцип адвокат-
ської етики, який має розповсюджуватися 
на всі напрями професійної діяльності 
адвоката, його складові мають бути харак-
теристикою особистості адвоката, у зв’язку 
з чим цей принцип потребує закріплення 
серед Основних принципів адвокатської 
етики (Розділ II Правил) [3, с. 5].
Принцип чесності та справедливості є 

загальним для професійних етичних прин-
ципів усіх держав, стверджує В. А. Гвоз-
дій, учений вказує, що Національні ко-
декси адвокатської етики тлумачать цей 
принцип в якості обов’язку адвоката до-
тримуватися чесності з клієнтом, відвер-
тості з судом, особистої гідності, поваги та 
ввічливості до колег [4, с. 31].
Репутація адвоката завжди є резуль-

татом його поведінки під час взаємин з 
клієнтами, колегами, іншими особами. Як 
узагальнена характеристика особистості 
адвоката репутація формується під впли-
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вом не тільки свідомих дій адвоката, але 
також його реакцій, інстинктивних про-
явів, навіть пристрастей та схильностей, 
залежить від поведінки адвоката під час 
професійних перемог, причому не лише 
його, але й колег, під час кризових ситуа-
цій, у яких виявляється здатність адвоката 
їх подолати. Добропорядна репутація ад-
воката, таким чином, – це стійке уявлення 
про гідну поведінку адвоката, його честь, 
порядність та відповідність його діяльнос-
ті вимогам закону.
Допустимі форми реагування адвоката 

на незаконні або неетичні дії іншого адво-
ката зазначені у ст. 52 Правил адвокатської 
етики. Так, допустимими формами реагу-
вання адвоката на незаконну або неетичну 
поведінку іншого адвоката, якою заподі-
яна або може бути заподіяна шкода інте-
ресам адвоката, його клієнта, адвокатсько-
го об’єднання, бюро, органів адвокатсько-
го самоврядування або адвокатури як та-
кої, слід вважати звернення (заяви, скарги) 
до органів адвокатського самоврядування, 
у тому числі наділених дисциплінарними 
повноваженнями стосовно адвокатів, а 
також використання інших форм захисту 
прав та законних інтересів особи, перед-
бачених законодавством України.
Не допускається зловживання правом 

на звернення до органів адвокатського 
самоврядування, у тому числі наділених 
дисциплінарними повноваженнями, щодо 
ініціювання питання про дисциплінарну 
відповідальність адвоката без достатніх 
підстав і використання зазначеного права 
як засобу тиску на адвоката.
Кожен адвокат має вжити заходи мир-

ного врегулювання конфлікту з участю ін-
шого адвоката. У разі ініціації адвокатом 
дисциплінарного провадження стосовно 
іншого адвоката він має попередньо по-
відомити про це Раду адвокатів регіону за 
робочим місцем адвоката згідно з відомос-
тями в Єдиному реєстрі адвокатів Украї-
ни, а стосовно адвоката іноземної держави 
– асоціацію адвокатів чи правове товари-
ство відповідної держави для пошуку шля-
хів мирного залагодження конфлікту.
Діяльність органів адвокатського са-

моврядування як суб’єктів відносин щодо 

забезпечення дотримання Правил адво-
катської етики регулюється нормами ст. 
64- 65 Правил адвокатської етики.
Органи адвокатського самоврядування 

діють з метою забезпечення дійсної неза-
лежності адвокатів у здійсненні їх профе-
сійної діяльності. Органи адвокатського 
самоврядування сприяють та контролю-
ють дотримання Правил адвокатської ети-
ки всіма адвокатами України та адвоката-
ми іноземних держав, які у відповідності 
до законодавства України здійснюють в 
Україні адвокатську діяльність. Органи 
адвокатського самоврядування та їх чле-
ни самі мають у своїй діяльності неухиль-
но керуватись загальними принципами 
адвокатської етики, не допускати дій чи 
бездіяльності, що їх порушують, виявляти 
повагу як до професійних прав адвокатів, 
так і до права кожного адвоката на участь 
в адвокатському самоврядуванні.
За статтею 65 «Етичні особливості від-

носин між адвокатами та органами адво-
катського самоврядування» Правил адво-
катської етики в редакції згідно з рішен-
ням З’їзду адвокатів України (від 15 лю-
того 2019 року) адвокат зобов’язаний ви-
конувати рішення органів адвокатського 
самоврядування, прийняті в межах їх ком-
петенції в спосіб, передбачений Законом 
України «Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність»; рішення органів адвокатського 
самоврядування, прийняті в межах їхньої 
компетенції, є обов’язковими до виконан-
ня адвокатськими бюро та адвокатськими 
об’єднаннями; адвокати, яких обрано до 
органів адвокатського самоврядування, 
зобов’язані неухильно виконувати свої по-
вноваження згідно із законодавством, бра-
ти участь у роботі органів адвокатського 
самоврядування, до яких їх обрано, дотри-
муватись вимог закону та рішень З’їзду, 
актів РАУ, НААУ, не допускати дій чи без-
діяльності, що завдають шкоди адвокату-
рі в цілому, або блокують роботу окремих 
органів адвокатського самоврядування; у 
межах дотримання принципу чесності й 
добропорядної репутації адвокат має на-
давати правдиву інформацію до Єдиного 
реєстру адвокатів України, органам адво-
катського самоврядування, членам орга-
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нів адвокатського самоврядування під час 
здійснення ними повноважень [2].
Затверджені зміни та доповнення до 

Правил адвокатської етики спрямовані на 
підвищення престижу адвокатської про-
фесії, удосконалення вимог до адвокатів, 
належне здійснення діяльності з надан-
ня професійної правничої допомоги. Без-
умовно, лише певний період дії новел до-
зволить оцінити їх значення для розвитку 
української адвокатури.

Висновки
1. У підсумку зазначимо, що в чинно-

му Законі «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» 2012 р. закріплено обов’язок 
адвокатів дотримання Правил адвокат-
ської етики (п. 1 ч. 1 ст. 21).

2. Правила адвокатської етики, неза-
лежно від того, у якій саме країні та яким 
способом вони тлумачаться, об’єднують 
усю адвокатську спільноту, роблять від-
мінними від інших професій, уповноваже-
ними захищати права та інтереси окремих 
суб’єктів, закріплюють основні принципи, 
що регулюють професійну діяльність адво-
ката в усьому світі.

3. Діяльність органів адвокатсько-
го самоврядування як суб’єктів відносин 
щодо забезпечення дотримання Правил 
адвокатської етики, унормовано ст. 64- 65 
Правил адвокатської етики.
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АНОТАЦІЯ 
Мета дослідження полягає в теоретич-

ному осмисленні нормативно-правових засад 
функціонування адвокатського самоврядуван-
ня, об’єктивованих у Правилах адвокатської 
етики. Наукова новизна полягає у виробленні 
конкретних практичних пропозицій і науко-
вих рекомендацій щодо розвитку й удоскона-
лення нормативно-правового регулювання ад-
вокатського самоврядування в Україні.
З’ясовано роль етичних особливостей від-

носин між адвокатами та органами адвокат-
ського самоврядування. Здійснено короткий 
огляд основних підходів до розв’язання вказа-
них проблем. Обґрунтовано, що оскільки ді-
яльність адвокатів має публічно-правовий 
характер, деонтологічні основи на всіх етапах 
захисту інтересів осіб, які звернулися за право-
вою допомогою, пізнання ступеня усвідомлен-
ня адвокатом своїх професійних обов’язків слід 
визнати актуальною проблемою наукового на-
пряму.
Показано, що адвокатська діяльність не є 

підприємницькою, хоча адвокат має право на 
отримання винагороди за виконувану роботу 
і на відшкодування понесених ним витрат. З 
точки зору суб’єктивної сторони оцінки ор-
ганами адвокатського самоврядування, пове-
дінки адвоката бажання наживи, корислива 
мотивація вбачається умисне порушення 
адвокатом вимог законодавства про адво-
катську діяльність і адвокатуру та Правил 
адвокатської етики. Виконання професійних 
обов’язків (надання юридичної допомоги) ад-
вокатом повинно мати для адвоката пріори-
тетне значення над іншою діяльністю (отри-
манням прибутку).
Ключові слова: Правила адвокатської ети-

ки, адвокатське самоврядування, Національ-
на Асоціація Адвокатів України, Рада адвока-
тів України, принципи.
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BAR SELF-GOVERNMENT BODIES AS 
SUBJECTS OF RELATIONS TO ENSURE 
COMPLIANCE WITH THE RULES OF LE-
GAL ETHICS

Purpose. The purpose of this article is to 
analyze the provisions of the Rules of Legal 
Ethics in their observance by the bar self-gov-
ernment bodies.

Methodology. The research methodology 
of the Institute of Bar Self-Government in 
today’s conditions requires a critical review 
and clarifi cation of traditional methodologi-
cal tools developed by Ukrainian and foreign 
scientists. At the same time, we fully share the 
view of modern researchers that we should 
not talk about a «fundamental reconsidera-
tion» of the achievements of our predeces-
sors, but certain clarifi cations of boundaries 
and directions and a more complete realiza-
tion of their heuristic potential.

Dialectical, systemic-structural and struc-
tural-functional methods, interpretation 
method are used in the work.

Originality. The scientific novelty con-
sists in the theoretical understanding of 
the normative and legal bases of the func-
tioning of the bar self-government, pre-
scribed in the Rules of Legal Ethics, con-
ducting a critical analysis of existing dis-
advantages, developing concrete practical 
proposals and scientific recommendations 
for the progress and improvement of the 
legal regulation of the bar self-government 
in Ukraine.

Results. The results of the study are the 
considered provisions of the Rules of Le-
gal Ethics, its principles, the observance of 
which is the duty of the bar self-government 
bodies.

Practical importance. The results of the 
research can be applied in law enforcement 
and regulation. Suggestions may be taken 
into account when making changes to the 
Rules of Legal Ethics.

Keywords: the Rules of Legal Ethics, the 
bar self-government, Ukrainian National 
Bar Association, the Bar Council of Ukraine, 
principles.
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тет сприяли поступовому та якісному 
вдосконаленню правничої освіти та на-
уки, підготовці висококваліфікованих 
юристів, чимало з яких стали відомими 
в Україні та за кордоном.
Зокрема, доцент Г. Рябошапко, 

всебічно досліджуючи проблематику 
суверенітету в 1960-х роках, зробила 
вагомий особистий внесок для подаль-
шого вивчення цієї теми, що стало іс-
тотним поштовхом та джерелом роз-
витку юридичної науки і практики в 
період відродження української дер-
жавності 1980-х років.
Акцентуємо увагу і на тому, що ба-

гатогранний науковий доробок зазна-
чених осіб відображено не тільки у тео-
ретичній площині. Прикладом цього 
є діяльність професора П. Недбайла 
як делегата сесій ООН, нагородження 
премією ООН «За видатні досягнен-
ня в галузі прав людини» та Золотою 
відзнакою ООН, присвоєння звання 
почесного доктора права університету    
м. Лодзь.
Виходячи з наведеного вище, з ме-

тою відзначення життя та діяльнос-
ті доцента Г. Рябошапко, професора 
П. Недбайла, доцента В. Калиновича, 
на підтримку громадської ініціативи 
до Дня юриста України встановлена 
відповідна інформаційна таблиця на 
вул. Русових, б. 8 у місті Львові.

14 липня 2022 року минуло
100 років від дня народження вчено-
го секретаря університету ЛНУ імені 
Івана Франка, кандидата юридичних 
наук, доцента кафедри державного 
(конституційного) права, доцента ка-
федри теорії та історії держави і пра-
ва юридичного факультету Галини 
Рябошапко. Внаслідок історичних 
обставин після Другої світової війни 
Г. Рябошапко тривалий період часу 
проживала в одному будинку в міс-
ті Львові з визначними науковцями 
– деканами юридичного факультету, 
завідувачами кафедри теорії та історії 
держави і права, доктором юридичних 
наук, професором П. Недбайлом і кан-
дидатом юридичних наук, доцентом 
В. Калиновичем, а також працювала з 
ними в цьому виші.
Характерним для їх науково-педа-

гогічної діяльності було стратегічне ба-
чення наукових проблем, уміння фор-
мувати наукові школи в галузях теорії 
та історії держави і права, конституцій-
ного права. Наукові праці професора 
П. Недбайла про застосування право-
вих норм, доцента В. Калиновича про 
українську політико-правову думку та 
українсько-польські відносини, доцен-
та Г. Рябошапко про діяльність і напря-
ми вдосконалення роботи Львівської 
міської ради та український суверені-
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Володимир Калинович (12.ХII.1907-
19.VII.1994) — проректор університету, декан 
юридичного факультету, завідувач кафедри теорії 
та історії держави і права, кандидат юридичних 

наук, доцент.

Петро Недбайло (29.VII.1907-31.Х.1974) 
— декан юридичного факультету, завідувач ка-
федри теорії та історії держави і права, доктор 
юридичних наук, професор, член- кор. АН УРСР, 
делегат УРСР на сесіях ООН, нагороджений пре-
мією ООН «За видатні досягнення в галузі прав 
людини» та Золотою відзнакою ООН, почесний 

доктор права університету м.Лодзь.

Галина Рябошапко (14.VII.1922-2.V.2017) 
— вчений секретар університету, кандидат юри-
дичних наук, доцент кафедри конституційного 
права, доцент кафедри теорії та історії держави і 

права.

 
Будинок (колишня вулиця Вишневецьких) 

введено в експлуатацію у 1929 році. Будівництво 
здійснювала фірма «T.Iwanowicz i J. Mikes »

У цьому будинку проживали визна-
чні вчені юридичного факультету ЛНУ 
імені Івана Франка, які зробили ваго-
мий особистий внесок у вдосконален-
ня правничої освіти та науки, підго-
товку висококваліфікованих юристів, 
чимало з них стали відомими в Україні 
та закордоном.
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Обсяг та значимість завдань, що сто-
ять в умовах евроінтеграції України перед 
правоохоронною системою, вимагають по-
силення взаємодії правоохоронних органів із 
населенням з метою підвищення ефектив-
ності забезпечення правопорядку та про-
тидії кримінальним правопорушенням. 
Поліція не має достатніх ресурсів для 

того, щоб самотужки впоратися з вирішен-
ням проблем зростання злочинності, і по-
требує підтримки інших суспільних інсти-
тутів, зокрема громадянського суспільства. 
Евроінтеграційна концепція правоохорон-
ної діяльності будується на активному за-
лученні представників суспільства в про-
цеси виявлення проблем та безпосереднього 
їх вирішення. Необхідність удосконалення 
практики соціального партнерства праців-
ників Національної поліції та населення є 
один із пріоритетів зміцнення взаємодії по-
ліції та суспільства в охороні громадського 
порядку та профілактики правопорушень.
Прийняття Закону України «Про На-

ціональну поліцію» передбачає розвиток 
взаємодії з населенням у формі – соціаль-
ного партнерства, що сприяє досягненню 
залучення громадян у вирішення завдань з 
охорони правопорядку та протидії кримі-
нальним правопорушенням. Партнерство 
між цими суб’єктами має певні цілі та за-
вдання, на дослідження яких направлена 
стаття.
Ключові слова: поліція, правоохоронні 

органи, взаємодія, громада, правопорядок.
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Постановка проблеми
Взаємодія поліції з інститутами гро-

мадського суспільства – це свого роду 
різновид моделі соціального партнер-
ства, де, з одного боку, поліція, а з ін-
шого - громадяни. У такій моделі сфера 
відповідальності перерозподіляються і на 
громадське суспільство, покладаються де-
які функціональні обов’язки, які реалізу-
ються за допомогою поліції. Модель такої 
партнерської взаємодії передбачає вве-
дення у реальне життя діалогу держави в 
особі органів поліції з інститутами грома-
дянського суспільства.
Визначення цілей та завдань взаємодії 

між правоохоронними органами та інститу-
тами громадських формувань є важливим та 
потребує додаткового дослідження.

Стан дослідження проблеми
Питання взаємодії поліції та населення у 

виконанні державної правоохоронної функ-
ції було і на разі залишається актуальним. 
Його досліджували окремі вчені-юристи: 
О.М. Бандурка, О.І. Безпалова, Т.Ю. Дашо, 
А.Т. Комзюк, О.В. Джафарова, І.В. Зозуля, 
Д.В. Швець, В.К. Колпаков, О.П. Клюшні-
ченко, О.С. Проневич, В.В. Сокуренко та 
інші. 

Мета дослідження полягає у досліджен-
ні цілей та завдань взаємодії поліції з інсти-
тутами громадянського суспільства.
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Наукова новизна дослідження
Участь громадян індивідуально та гро-

мадських організацій раніше розглядалася 
лише у форматі інформування відповідних 
правоохоронних органів щодо потенцій-
но можливих або тих, що вже вчинились 
правопорушень, а також конфіденційного 
співробітництва лише окремих громадян зі 
спеціалізованими оперативно-розшуковими 
підрозділами, що є в структурі правоохо-
ронних органів. 
Сьогодні погляди на систему взаємодії 

правоохоронних органів та громадських 
організацій при виконанні правоохоронних 
функцій кардинально змінилися, а в зако-
нодавство України за останні кілька років 
розробили комплекс заходів організаційно-
правового характеру, що мають на меті вдо-
сконалити взаємодію. Наразі взаємодія між 
поліцією та громадою знаходиться на етапі 
становлення і тому має низку недоліків, чим 
і зумовлює проведення додактового дослі-
дження.

Виклад основного матеріалу
Взаємодія поліції з інститутами грома-

дянського суспільства, що розглядається за-
раз як необхідна умова ефективного функ-
ціонування правоохоронної системи, має 
ґрунтуватися на єдності цілей та завдань, 
співпадіння інтересів.
Згідно з Академічним тлумачним слов-

ником української мови, завдання – це на-
перед визначений, запланований для ви-
конання обсяг роботи, справа і т. ін. [1, с. 
40]. Ціль (те саме, що і мета) – це те, до чого 
хтось прагне, чого хоче досягти [1, c. 683].
Цілі поліції прямо не визначені в законо-

давстві, насамперед у Законі України «Про 
Національну поліцію», але можуть бути ви-
ведені з основних положень. Якщо підходи-
ти до визначення цілей органів державної 
влади, то мета правоохоронних органів у 
цілому і мета поліції більш конкретно вияв-
ляється у реалізації правоохоронної функ-
ції держави. Системоутворюючий характер 
правоохоронної функції держави займає 
особливе місце в системі функцій держави 
та характеризується як внутрішня, постій-
на, основна, соціальна, що забезпечує націо-
нальну безпеку.

Завдання Національної поліції України 
чітко визначені у ст. 2 Закону України «Про 
Національну поліцію», а саме: поліція надає 
поліцейські послуги у сферах:

1) забезпечення публічної безпеки і по-
рядку;

2) охорони прав і свобод людини, а та-
кож інтересів суспільства і держави;

3) протидії злочинності;
4) надання в межах, визначених зако-

ном, послуг з допомоги особам, які з особис-
тих, економічних, соціальних причин або 
внаслідок надзвичайних ситуацій потребу-
ють такої допомоги [2].
Сучасна складність завдань, які постав-

лені перед Національною поліцією Украї-
ни у мирний час (ст.2 Закону України «Про 
національну поліцію»), а саме протидія зло-
чинності, котра дедалі стає більш пошире-
ною і небезпечною, забезпечення публічної 
безпеки і порядку, охорони прав і свобод 
людини, а також інтересів суспільства і дер-
жави, надання послуг з допомоги особам, 
які з особистих, економічних, соціальних 
причин або внаслідок надзвичайних ситуа-
цій потребують такої допомоги, винятково 
важкі умови, у яких ведеться ця робота, ви-
магають постійного зростання професіона-
лізму кадрів поліцейських, високого рівня 
наукового забезпечення процесів їх підго-
товки та практичної діяльності [3, с.124].

30 квітня 2022 року Президент Украї-
ни підписав ухвалений Верховною Радою 
України 15.03.2022 законопроєкт № 7147 
«Про внесення змін до законів України 
«Про Національну поліцію» та «Про Дис-
циплінарний статут Національної поліції 
України» з метою оптимізації діяльності по-
ліції, у тому числі під час дії режиму воєн-
ного стану, внаслідок збройного нападу Ро-
сійської Федерації на Україну. Нові повно-
важення отримали Збройні Сили України, а 
також правоохоронні органи України. Так, 
набули чинності зміни до Закону України 
«Про Національну поліцію», якими перед-
бачено розширення повноважень поліціян-
тів на період введення в Україні воєнного 
стану та 60 днів після його припинення або 
скасування:

1) за письмовим запитом безоплатно 
одержує від державних органів, органів 



182Íàøå ïðàâî ¹ 3, 2022

Îáãîâîðåííÿ, äèñêóñ³¿, àêòóàëüíî

місцевого самоврядування, юридичних осіб 
державної форми власності інформацію, 
необхідну для виконання завдань і повно-
важень поліції, зокрема про військовополо-
нених;

2) конвоювання осіб, затриманих за 
підозрою в учиненні кримінального право-
порушення, узятих під варту, обвинуваче-
них або засуджених до позбавлення волі, а 
також охорона їх у залі суду;

3) може утримувати в ізоляторах тим-
часового тримання осіб, затриманих за вчи-
нення кримінальних або адміністративних 
правопорушень, осіб, щодо яких як запобіж-
ний захід застосовано т римання під вартою, 
осіб, підданих адміністративному арешту, а 
також обвинувачених і засуджених;

4) оперативне розмінування: виявлен-
ня, знешкодження та знищення вибухоне-
безпечних предметів;

5) техніко-криміналістичне забез-
печення огляду місця події, у тому числі 
пов’язаної з пожежами, та спеціальні вибу-
хотехнічні роботи за фактами скоєння ви-
бухів, надходження повідомлень про вияв-
лення підозрілих вибухонебезпечних пред-
метів, загрозу вибуху;

6) представництво та виконання 
зобов’язань України в Міжнародній органі-
зації кримінальної поліції – Інтерполі;

7) співробітництво з Європейським по-
ліцейським офісом (Європолом);

8) збір біометричних даних осіб, у тому 
числі шляхом дактилоскопіювання;

9) адміністративний нагляд відповідно 
до закону [9].
У Законі України «Про участь грома-

дян в охороні громадського порядку і дер-
жавного кордону», а саме в ст. 9 визначені 
основні завдання громадських формувань з 
охорони громадського порядку і державно-
го кордону: 1) у сфері охорони громадського 
порядку: надання допомоги органам Націо-
нальної поліції у забезпеченні громадського 
порядку і громадської безпеки, запобіганні 
адміністративним і кримінальним право-
порушенням; інформування органів Націо-
нальної поліції про вчинені або ті, що готу-
ються, кримінальні правопорушення, місця 
концентрації злочинних угруповань; спри-
яння органам Національної поліції у вияв-

ленні і розкритті кримінальних правопору-
шень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті 
інтересів держави, підприємств, установ, 
організацій, громадян від кримінально про-
типравних посягань; участь у гарантуванні 
безпеки дорожнього руху та боротьбі з ди-
тячою бездоглядністю і правопорушеннями 
неповнолітніх [8].
Визначені в Законі України «Про Наці-

ональну поліцію» та в Законі України «Про 
участь громадян в охороні громадського по-
рядку і державного кордону» завдання та 
функції повною мірою узгоджуються з ін-
тересами громадян, громадських об’єднань, 
всього суспільства. Звичайно, у будь-якому 
суспільстві завжди присутні соціальні групи, 
інтереси яких збігаються і навіть суперечать 
інтересам іншого суспільства. Разом з тим, 
здорові сили суспільства, усі законослухняні 
громадяни зацікавлені у під тримці право-
порядку, збереження належного рівня гро-
мадської безпеки, безпеки дорожньо го руху. 
Крім того, усі зацікавлені особи в тому, щоб 
існував державний орган, який би забезпе-
чував реалізацію цих інтересів.
Це видно з декл арованих цілей та за-

вдань, планів та результа тів роботи громад-
ських організацій, як об’єкти взаємодії з 
поліцією. Наприклад, Добровольчий пошу-
ково-рятувальний загін «Мілена», який був 
сформований простими людьми, яких не за-
лишила байдужими новина про зникнення 
маленької дівчинки Мілени у м. Харкові [4]. 
Таким чином, Добровольчий пошуково-ря-
тувальний загін «Мілена», який продовжує 
свою діяльність під час введення в Украї-
ні режиму воєнного стану та ставить своїм 
основним завданням оперативне реагуван-
ня та громадянське сприяння у пошуку зни-
клих дітей (дорослих). Як заявлено на сайті 
Добровольчий пошуково-рятувальний загін 
«Мілена» - це добровільне об’єднання гро-
мадян, незалежне від політичних та релі-
гійних поглядів. Пріоритетна мета загону – 
шукати зниклих дітей (дорослих). При цьо-
му Загін не бере на себе функції МВС, МНС 
та інших державних органів, а співпрацює з 
ними, надає посильну допомогу та сприян-
ня у пошуку зниклих дітей (дорослих).
Громадська організація «Країна без нар-

котиків», яка була створена у м. Львові [5], 
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називає своїм основним завданням домогти-
ся припинення наркоторгівлі у Львівській 
області та створити, таким чином, преце-
дент для всієї України. Громадська органі-
зація вважає за необхідне співробітництво 
з урядовими організаціями та силовими ві-
домствами, координацію діяльності різних 
відомств, організацій та населення. Крім 
того, Громадська організація здійснює вза-
ємодію із засобами масової інформації та 
громадськими організаціями, організовує 
та надає спеціалізовану немедичну реабілі-
таційну, психологічну та юридичну допо-
могу людям, які страждають залежністю від 
наркотиків, здійснює профілактичну роботу 
з дітьми та молоддю, проводить лекції та ви-
ступає в засобах масової інформації.
Громадська організація «Західноукра-

їнський рух автомобілістів», яка була ство-
рена у м. Івано- Франківськ [6], що має на 
меті суспільну підтримку та захист прав та 
законних інтересів громадян та юридичних 
осіб, діяльність яких пов’язані з володінням, 
користуванням, розпорядженням, експлуа-
тацією чи керуванням автотранспортними 
засобами, і навіть інших учасників дорож-
нього руху. Завдання цієї організації спря-
мовані на підготовку пропозицій, проєктів 
нормативних правових актів з питань захис-
ту прав автомобілістів; взаємодія з органами 
державної влади, органами місцевого само-
врядування, політичними партіями та інши-
ми громадськими об’єднаннями; розробка 
та впровадження рекомендацій щодо захис-
ту прав автомобілістів та інших учасників 
дорожнього руху; вивчення, узагальнення 
та поширення вітчизняного та зарубіжного 
досвіду регулювання суспільних відносин 
за участю автомобілістів; надання учасни-
кам дорожнього руху правової, методичної, 
інформаційної, експертно-консультаційної 
та іншої допомоги в реалізації та захисті їх 
прав та законних інтересів.
Громадське формування з охорони гро-

мадського порядку «Міська варта», яке було 
створено у м. Запоріжжя [7], формування 
створене як громадське об’єднання на до-
бровільних засадах з метою сприяння ор-
ганам місцевого самоврядування, право-
охоронним органам та органам виконавчої 
влади, а також посадовим особам у запобі-

ганні та припиненні кримінальних і адміні-
стративних правопорушень, захисті життя 
та здоров’я громадян, інтересів суспільства 
і держави від протиправних посягань, а та-
кож профілактики негативних явищ серед 
неповнолітніх. 
Основними завданнями формування є: 
1) у сфері охорони громадського поряд-

ку:
 - надання допомоги органам Національ-

ній поліції у забезпеченні громадського по-
рядку і громадської безпеки, запобіганні 
кримінальним і адміністративним правопо-
рушенням;

 - інформування органів Національної 
поліції про вчинені або ті, що готуються, 
кримінальні правопорушення, місця зосе-
редження злочинних угруповань; 

- сприяння органам Національної поліції 
у виявленні кримінальних правопорушень, 
розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтер-
есів держави, підприємств, установ, органі-
зацій, громадян від злочинних посягань;

 - участь у боротьбі з дитячою бездогляд-
ністю і правопорушеннями неповнолітніх;

 - проведення роз’яснювальної роботи в 
навчальних закладах; 

- патріотичне виховання молоді, популя-
ризація здорового способу життя.

 2) у разі виникнення надзвичайних си-
туацій: 

- надання невідкладної допомоги осо-
бам, які потерпіли від нещасних випадків 
чи правопорушень;

 - участь у рятуванні людей і майна, під-
триманні громадського порядку у разі сти-
хійного лиха та інших надзвичайних обста-
вин [7].
Характер та спрямованість взаємовід-

носин між державою та суспільством ви-
значаються цілями та завданнями учас-
ників взаємодії, ступенем їх соціально-
політичної активності, рівнем культури, 
актуальністю вирішуваних ними проблем. 
Як видно з наведених прикладів, цілі та 
завдання поліції та громадських об’єднань 
правоохоронної спрямованості у певній 
частини збігаються, що дозволяє виділи-
ти основні напрямки діяльності, за якими 
необхідно взаємодіяти:

1) охорона громадського порядку;
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2) гарантування безпеки дорожнього 
руху;

3) боротьба з наркоманією;
4) пошук дітей і дорослих, що загубили-

ся.
Усе це — найгостріші соціальні пробле-

ми, цілеспрямовано, але недостатньо успіш-
но, які вирішують правоохоронні органи та 
інші державні органи. 
Можливості громадського суспільства не 

вичерпуються названими напрямами. Інші, 
ймовірно, не менш важливі і також пов’язані 
із загальними цілями та завданнями поліції 
напрями, за якими можливо і навіть необ-
хідна взаємодія між інститутами державної 
влади та інститутами громадського суспіль-
ства: ресоціалізація тих, хто звільнився з 
місць позбавлення волі, допомога безробіт-
ним у професійній орієнтації, навчанні, ви-
ховання підростаючого покоління, у тому 
числі, фізичне виховання тощо.
Не можна заперечувати, що неможли-

вість повернення до нормального життя 
людині, яка відбула покарання у вигляді 
позбавлення волі і повернулася додому, 
безробіття, неувага до виховання дітей та 
підлітків зрештою стають криміногенними 
факторами, що сприяють зростанню зло-
чинності. І водночас це не означає, що всіма 
подібними питаннями має займатися полі-
ція. У системі державної влади існують спе-
ціально уповноважені органи зі сфер праці, 
освіти, охорони здоров’я, економічного роз-
витку тощо. 
Окремо необхідно назвати бороть-

бу з корупцією та підвищення якості та 
ефективності діяльності самої поліції. Це 
взаємопов’язані напрямки діяльності, вони, 
безумовно, пов’язані і з вищеназваними, 
оскільки неможлива боротьба з наркомані-
єю в умовах, коли корумповані співробіт-
ники поліції «кришують» або навіть беруть 
участь у наркобізнесі. За цими напрямками 
необхідно розвивати нові форми взаємодії 
— громадське обговорення, антикорупцій-
на експертиза та оцінка регулюючого впли-
ву проєктів нормативних правових актів, 
участь представників громадських органі-
зацій у роботі громадських рад при органах 
виконавчої влади, у роботі комісій з дотри-
мання державними службовцями вимог до 

службової поведінки та врегулювання кон-
флікту інтересів тощо.
Особливу увагу слід зосередити на цілі 

та завдання взаємодії поліції та громади під 
час дії воєнного стану в Україні. З 24 люто-
го 2022 року по теперішній час на території 
України діє воєнний стан внаслідок повно-
масштабного збройного нападу Російської 
Федерації на Україну. Широке коло осіб, які 
проживають на території України як інди-
відуально, так і колективно, громадські ор-
ганізації, які були створені у мирний час, 
виявили добровільне бажання взаємодіяти 
(допомагати) Збройним Силам Україні, На-
ціональній поліції з метою відстоювання 
національних інтересів, державного суве-
ренітету, територіальної цілістності, демо-
кратично-конституційного ладу, охорону 
громадського порядку, забезпечення пра-
вопорядку, припинення, попередження, 
протидія кримінальним правопорушенням 
(у тому числі і воєнних). Так цивільні особи 
були сформовані у підрозділи добровільних 
формувань територіальної оборони, що ді-
ють на підставі Закону України «Про основи 
національного спротиву». 
Завдання територіальної оборони чітко 

визначені у ч. 3 ст. 3 Закону України «Про 
основи національного спротиву», у кож-
ному пункті завдань добровільного фор-
мування прослідковується їх взаємодія з 
правоохоронними органами, Збройними 
Силами України, місцевими державними 
адміністраціями, місцевим самоврядуван-
ням, громадянами тощо, яка направлена на 
підвищення обороноздатності, збереження 
суверенітету держави та цілісності її терито-
рії, охорону національної безпеки, захисту 
державного кордону, прав та свобод грома-
дян, забезпечення правопорядку тощо [10].
Цивільні особи індивідуально (колектив-

но), громадські формування, громадські ор-
ганізації, волонтери, благодійники, медики, 
бізнесмени та інші взаємодіють з правоохо-
ронними органами під час надання гумані-
тарної, волонтерської, благодійної допомо-
ги, перевезення постраждалих осіб у більш 
безпечне місце тощо. Також громадяни вза-
ємодіють з поліцією під час виявлення та 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності колаборантів. 
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 Таким чином, очевидна спільність цілей 
і завдань представників громадського сус-
пільства та поліції. Взаємодія має здійсню-
ватися цілеспрямовано і вона сама по собі 
повинна вирішувати якісь важливі завдання 
незалежно від режиму, що введено на тери-
торії України. Цим питанням у юридичній 
науці приділяється явно недостатньо уваги.
Отже, розвиток взаємовідносин між по-

ліцією та інститутами громадського суспіль-
ства зумовлюється наступними завданнями 
взаємодії:

1) розвиток взаємодії правоохоронних 
органів з громадськими об’єднаннями;

2)  удосконалення організаційного 
забезпечення взаємодії з громадськими 
об’єднаннями.
Перше завдання (розвиток взаємодії 

із громадськими об’єднаннями) включає 
вдосконалення нормативно-правового ре-
гулювання участі громадських об’єднань у 
правоохоронній діяльності; посилення зво-
ротнього зв’язку між населенням і право-
охоронними органами; розробку та реаліза-
цію комплексу інформаційно-пропагандист-
ських заходів, спрямованих на подолання 
правового нігілізму та підвищення правової 
культури суспільства; виховання у населен-
ня активної громадянської позиції щодо на-
дання сприяння поліції у запобіганні, при-
пиненні правопорушень.
Друге завдання (удосконалення орга-

нізаційного забезпечення взаємодії з гро-
мадськими об’єднаннями) включає вдо-
сконалення нормативної бази, що регу-
лює взаємодію правоохоронних органів із 
громадськими об’єднаннями; оптимізацію 
структури та чисельності підрозділів, а та-
кож кількості працівників поліції, на яких 
покладено функції забезпечення зв’язків із 
громадськими об’єднаннями; удосконален-
ня системи підвищення кваліфікації цієї ка-
тегорії працівників правоохоронної систе-
ми; підвищення організаційно-методичного 
впливу підрозділів інформації та громад-
ських зв’язків на стан взаємодії з громад-
ськими об’єднаннями; покращення матері-
ально-технічного забезпечення взаємодії з 
громадськими формуваннями.
Таким чинном, мета (цілі) взаємодії - 

ефективне комплексне використання сил та 

засобів правоохоронних органів та інститу-
тів громадського суспільства у правоохорон-
ній сфері. Тобто мета (ціль) такої взаємодії 
полягає в досягненні синергетичного ефек-
ту, коли в результаті об’єднання зусиль кіль-
кох учасників спільної діяльності виходить 
бажанний кінечний результат.
Завдання взаємодії правоохоронних ор-

ганів та інститутів громадського суспільства 
мають бути такими:

1) охорона громадського порядку, попе-
редження та припинення кримінальних та 
адміністративних правопорушень;

2) боротьба із наркоманією;
3) надання допомоги громадянам, які 

постраждали від протиправних посягань;
4) пошук зниклих;
5) протидія корупції в поліції, виявлення 

фактів порушення працівниками поліції ви-
мог законності та службової дисципліни;

6) виховання та навчання громадян за 
декількома основними напрямами: правове 
виховання та навчання, навчання способів 
самозахисту, дій у разі потрапляння в небез-
печні ситуації тощо;

7) взаємодія під час впровадження воєн-
ного, надзвичайного стану.

Висновки
Таким чинном, взаємодія поліції з ін-

ститутами громадського суспільства при 
виконанні правоохоронних функцій – це 
пріоритетний напрямок розвитку дер-
жавності в сучасній Україні, що представ-
ляє собою модель соціального партнер-
ства. 
Не заперечуючи важливість такої вза-

ємодії, реалізується вона в різних формах 
спільної діяльності між поліцією та гро-
мадою. Для кращого розуміння напрямку 
розвитку взаємодії (партнерства) поліції 
з інститутами громадського суспільства 
необхідно виокремлення завдань та ці-
лей такого партнерства, що супроводжу-
ється загальними інтересами між цими 
суб’єктами та досягненням позитивного 
результату у забезпеченні правопорядку 
та протидії, припиненні кримінальних 
правопорушень, враховуючи мирний та 
воєнний час.
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GOALS AND OBJECTIVES OF POLICE 
INTERACTION WITH INSTITUTIONS OF 

PUBLIC SOCIETY
The scope and signifi cance of the tasks 

facing the law enforcement system in the con-
text of the European integration of Ukraine 
require strengthening the interaction of law 
enforcement agencies with the population in 
order to increase the effectiveness of law en-
forcement and combating criminal offenses.

The police do not have suffi cient resourc-
es to deal with the problem of increasing 
crime on their own, and need the support 
of other social institutions, including civil 
society. The European integration concept 
of law enforcement activities is based on the 
active involvement of society representatives 
in the processes of identifying problems and 
directly solving them. The need to improve 
the practice of social partnership between 
the employees of the National Police and the 
population is one of the priorities of strength-
ening the interaction between the police and 
society in the protection of public order and 
crime prevention.

The adoption of the Law of Ukraine “On 
the National Police” provides for the devel-
opment of interaction with the population in 
the form of social partnership, which contrib-
utes to achieving the involvement of citizens 
in solving the tasks of law enforcement and 
combating criminal offenses. The partner-
ship between these subjects has certain goals 
and objectives, which the article is aimed at 
researching.

Keywords: police, law enforcement agencies, 
interaction, community, law and order.
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ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß ßÊ ÔÎÐÌÀ ÏÐÀÂÎÂÎ¯ 
ÏÎÂÅÄ²ÍÊÈ: ÇÎÂÍ²ØÍ²É ÒÀ ÂÍÓÒÐ²ØÍ²É 

ÊÎÍÒÅÊÑÒ ÄÈÔÅÐÅÍÖ²ÀÖ²¯

Стаття присвячена зовнішньому та 
внутрішньому контексту диференціації пра-
вопорушення як форми правової поведінки.
Актуальність цього дослідження поля-

гає у необхідності чіткого окреслення по-
няття правопорушення як необхідного чин-
ника стандартизації правової науки.
З’ясовано, що ототожнення будь-якої 

протиправної поведінки із правопорушен-
ням далеко не завжди відповідає дійсності. 
Обґрунтовано, що відмежування правопо-
рушення від об’єктивно-протиправного ді-
яння здійснюється залежно від суб’єкта: в 
умовах правопорушення суб’єкт, як деліктоз-
датна особа, існує, а в умовах об’єктивно-
протиправного діяння – ні. Розкрито про-
типравний характер зловживання правом, 
оскільки воно, хоча й не порушує право в 
об’єктивному сенсі, проте завдає шкоди пра-
ву в суб’єктивному сенсі. Доведено, що дер-
жава може бути суб’єктом правопорушення. 
Обґрунтована необхідність або більш чітко-
го відокремлення непрямого умислу і само-
впевненості одна від одної, або їх об’єднання 
у єдину форму вини. З’ясовано, що окрім 
доктринальних визначень видів правопору-
шень, які закріплюються на рівні науково-
навчальної літератури, існують і легальні 
визначення, які закріплюються на рівні за-
конодавства. Доведено, що понятійна стан-
дартизація розуміння правопорушень у на-
прямі їх подальшої легалізації сприятиме 
більш загальному усвідомленню самого по-
няття правопорушення.
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В ході дослідження ми дійшли висновку, 
що окрім доктринальних визначень видів 
правопорушень, які закріплюються на рів-
ні науково-навчальної літератури, існують 
і легальні визначення, які закріплюються 
на рівні законодавства. Як уявляється по-
нятійна стандартизація розуміння право-
порушень у напрямі їх подальшої легалізації 
сприятиме більш загальному усвідомленню 
самого поняття правопорушення. Доведено, 
що  розуміння правопорушення як суспільно 
небезпечного або шкідливого діяння є недо-
речним, якщо не брати до уваги обов’язковий 
наслідок вчинення правопорушення, тобто 
юридичну відповідальність.
Практична цінність цього досліджен-

ня полягає у формуванні загальновизнаного 
розуміння правопорушення, що сприятиме 
більшій стандартизації юридичної науки.
Ключові слова: правова поведінка, пра-

вомірна поведінка, правопорушення, склад 
правопорушення, злочин.

Постановка проблеми
Утвердження України як демократич-

ної і соціально-правової держави ставить на 
порядок денний питання про активне залу-
чення громадськості до зазначеного проце-
су. При цьому, важливою є не лише участь 
громадян в управлінні державними і місце-
вими справами, що, без сумніву відповідає 
цілям сталого розвитку ООН, а й подолання 
соціально негативних явищ в українському 
суспільстві, зокрема, корупції. Проте, поді-
бне подолання є неможливим без належно-
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го теоретичного обґрунтування. Одним із 
проявів останнього є створення загально-
визнаних концептуальних понять, зокрема, 
правопорушення. Як уявляється, найбільш 
ефективним способом це можна зробити че-
рез його зовнішню та внутрішню диферен-
ціацію. Загалом поняття диференціації ви-
значається, як розділення, відмінність, по-
діл, розходження, або розмежування цілого 
на різнорідні елементи тощо [1, с. 301]. З 
урахуванням цього зовнішня диференціація 
полягатиме у відокремленні поняття право-
порушення від інших видів правової пове-
дінки. Щодо внутрішньої диференціації, то 
вона може бути здійснена шляхом виділен-
ня основних різновидів правопорушення.

Аналіз останніх досліджень
Проблематика взаємодії поведінки 

суб’єкта та правової регламентації вже була 
предметом дослідження вітчизняної юри-
спруденції. Зокрема, можна згадати від-
повідні дослідження кримінальних [10]. 
та адміністративних [18]. правопорушень. 
Були також дослідження правопорушень у 
певних сферах [20]. Є навіть роботи, автори 
яких намагалися дослідити природу самої 
правової поведінки [6].
Не применшуючи доробку попередніх 

науковців, слід зазначити, що абстрактна 
природа правопорушення як суто теоре-
тичної категорії, поки що залишається поза 
фундаментальних правових досліджень ві-
тчизняних вчених.

Цілі і завдання
Отже метою нашого дослідження має 

стати зовнішній та внутрішній контекст 
диференціації правопорушення як форми 
правової поведінки. Для реалізації зазна-
ченої мети слід вирішити наступні завдан-
ня. По-перше, загалом охарактеризувати 
правову поведінку. По-друге, провести зо-
внішню диференціацію поняття правопо-
рушення. По-третє, здійснити внутрішню 
диференціацію правопорушень.

Виклад основного матеріалу
Будь-яка поведінка суб’єкта, що, так 

чи інак ше, урегульована нормами права, є 
правовою.

Загальними ознаками правової по-
ведінки є її соціальна значущість та 
суб’єктивність. При цьому, соціальна зна-
чущість полягає у тому, що будь-який люд-
ський вчинок породжує схвальну чи осудну 
реакцію оточення. Щодо суб’єктивності, то 
саме унаслідок неї суб’єкт, залежно від спів-
відношення своїх дій із наявними нормами, 
приймає рішення, яке визначає напрям та 
інтенсивність поведінки. Водночас, пра-
вова поведінка характеризується такими 
юридичними ознаками як підконтрольність 
політичних партій державі в особі право-
охоронних органів та органів застосування 
права, наявність юридичних наслідків як 
позитивного, так і негативного характеру і, 
головне, правова регламентація, під якою 
розуміють суб’єктивні й об’єктивні момен-
ти поведінки, які відображаються у право-
вих розпорядженнях [14, с. 502].
Залежно від наявності для суспільства 

наслідків позитивного або негативного ха-
рактеру, правова поведінка може розгляда-
тися як правомірна або протиправна.
Щодо правомірної поведінки, то вона 

розглядається як вид юридично значущої 
усвідомленої і цілеспрямованої поведінки, 
яка відповідає нормам і принципам пра-
ва [8, с. 568].
Протилежністю правомірної поведін-

ки виступає протиправна поведінка, яку 
зазвичай ототожнюють із правопорушен-
ням [4, с. 199]. Зазвичай, ця категорія роз-
глядається як с успільно небезпечне або 
шкідливе діяння (дія або бездіяльність), 
яке порушує норму права [15]. Проте, по-
дібна характеристика фактично й дозволяє 
ототожнювати будь-яку протиправну по-
ведінку із правопорушенням, що далеко не 
завжди відповідає дійсності.
Зокрема, кримінальне законодавство 

трактує вбивство як «протиправне запо-
діяння смерті іншій людині» (ч. 1 ст. 115 
Кримінального кодексу (КК) України) [7]. 
Суб’єктом цього правопорушення, згідно 
ч. 2 ст. 22 КК України, є особа, яка дося-
гла віку 14 років. Проте, не виключною є 
така ситуація, коли акт вбивства вчиняє 
підліток, якому ще не виповнилося 14 ро-
ків. У цьому випадку ми маємо парадок-
сальну ситуацію: у наявності є криміналь-
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не правопорушення (фактично – злочин), 
але особа, яка його вчинила, не може бути 
суб’єктом цього злочину. З іншого ж боку, 
особа вже може досягти 14 років, але, вна-
слідок відставання в психічному розвитку, 
не пов’язаним з психічним розладом, під 
час вчинення злочину не могла повною 
мірою усвідомлювати фактичний характер 
і суспільну небезпечність своїх дій чи без-
діяльності або керувати ними [13, с. 65]. У 
цьому випадку, згідно ч. 2 ст. 19 КК Украї-
ни, зазначена особа не підлягає криміналь-
ній відповідальності, хоча до неї можуть за-
стосовуватися примусові заходи медичного 
характеру.
Саме для позначення подібних видів 

протиправної правової поведінки викорис-
товується термін «об’єктивно-протиправне 
діяння», тобто таке діяння, яке, з одного 
боку, порушує правові норми, а з іншого – 
не тягне за собою юридичної відповідаль-
ності [14, с. 503].
Як ми бачимо, відмежування правопо-

рушення від об’єктивно-протиправного ді-
яння здійснюється залежно від суб’єкта: в 
умовах правопорушення суб’єкт, як делік-
тоздатна особа, існує, а в умовах об’єктивно-
протиправного діяння – ні.
Проте, є ще один вид правової проти-

правної поведінки, який навіть формально 
відповідає приписам правових норм. Мова 
йде про так зване зловживання правом. 
Так, звісно, вітчизняне законодавство по-
ступово перетворює подібне зловживання 
на правопорушення.
Зокрема, в цивільному праві містить-

ся норма, яка прямо забороняє зловжива-
ти своїми цивільними правами (ч. 3 ст. 13 
Цивільного кодексу (ЦК) України), у якос-
ті санкції встановлюючи, що суд може 
зобов’язати особу припинити зловживання 
своїми правами, а також застосувати інші 
наслідки, встановлені законом (ч. 6 ст. 13 
ЦК України) [17].
У кримінальному праві, наприклад, міс-

титься норма, пов’язана із можливим зло-
вживанням опікунськими правами (ст. 167 
КК України) [7]. За загальним правилом, 
опіка над дітьми розглядається як система 
передбачених законом заходів, спрямова-
них на забезпечення права дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, які не досягли 14 років, на сімейне 
виховання та захист їхніх майнових та осо-
бистих немайнових прав і законних інтер-
есів [19, с. 221–222]. Згідно ч. 3 ст. 41 ЦК 
України, усі правочини, від імені недієздат-
ної фізичної особи та в її інтересах, вчиняє 
її опікун [17]. Водночас, існує небезпека 
зловживання опікуном своїми опікунськи-
ми правами (зайняття житлової площі, ви-
користання майна тощо). У цьому випадку 
ст. 167 КК України встановлює відповідне 
покарання [7], тим самим перетворюючи 
означене зловживання на правопорушен-
ня.
Аналогічною є ситуація і в адміністра-

тивному праві, де ч. I ст. 17213 Кодексу 
України про адміністративні правопору-
шення (КУпАП) перетворює на правопо-
рушення зловживання військовою службо-
вою особою своєю владою або службовим 
становищем [5].
Проте, подібна ситуація далеко не за-

вжди реалізується вітчизняним законодав-
ством. Так,  зокрема, на сьогодні практич-
но не врегульоване питання зловживань 
трудовими правами, на чому наголошувала 
Я. Сімутіна, зазначивши: «Питання закрі-
плення принципу заборони зловживання 
правами у трудових відносинах заслуговує 
посиленої уваги ще й тому, що кількість 
видів зловживання правами збільшуєть-
ся. Практика регулювання трудових від-
носин засвідчує, що існування такої нор-
ми в трудовому законодавстві викликане 
об’єктивною необхідністю, внаслідок чого 
можна говорити про доцільність закріплен-
ня названого принципу на законодавчому 
рівні» [11, с. 202–203].
Отже, саме у цьому випадку ми й має-

мо справу із зловживанням правом – вжи-
ванням права на зло в тих випадках, коли 
правомочний суб’єкт володіє суб’єктивним 
правом, діє в його межах, але завдає певно-
го збитку правам інших осіб або суспільству 
в цілому [14, с. 503].
Я. Сімутіна виділяє 4 різновиди зло-

вживання правами у трудових відносинах: 
1) зловживання правами роботодавцем; 
2) зловживання правами працівником; 
3) зловживання правами обома сторонами 
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трудових правовідносин; 4) зловживання, 
пов’язані з профспілками та профспілковою 
діяльністю. Конкретним же зловживанням 
трудовими правами з боку працівників, 
може бути, наприклад, приховування тим-
часової непрацездатності [11, с. 201].
Будь-яке зловживання правом характе-

ризується наступними ознаками:
1. Наявність у особи суб’єктивних 

прав.
2. Діяльність з реалізації цих прав.
3. Використання прав усупереч їхньо-

му соціальному призначенню або заподі-
яння цим збитку суспільним чи особистим 
інтересам.

4. Відсутність порушення конкретних 
юридичних заборон або обов’язків.

5. Встановлення факту зловживання 
компетентним органом застосування пра-
ва.

6. Настання юридичних наслідків [14, 
с. 503].
Отже, як ми бачимо, зловживан-

ня правом, хоча й не порушує право в 
об’єктивному сенсі, проте завдає шкоди 
праву в суб’єктивному сенсі. З цієї точки 
зору зловживання правом належить до 
протиправної правової поведінки.
Таким чином, ставлення до правопору-

шення як до будь-якого діяння, яке пору-
шує норми права є неприпустимим унаслі-
док існування об’єктивно-протиправного 
діяння. З іншого ж боку, і зловживання 
правом не може бути правопорушенням, 
оскільки формально відповідає приписам 
правових вимог.
Саме тому більш вірним розумінням 

правопорушення є «протиправне, соціаль-
но шкідливе, винне діяння деліктоздатної 
особи, вчинення якого тягне негативні на-
слідки – застосування державно-правового 
примусу у вигляді юридичної відповідаль-
ності певного виду та міри» [9, с. 574].
Правопорушення займають значну час-

тину неправомірної поведінки [16, с. 155].
Базовою характеристикою будь-якого 

правопорушення є склад правопорушення 
– сукупність ознак правопорушення в єд-
ності його об’єктивної та суб’єктивної сто-
рін, необхідних і достатніх для покладання 
юридичної відповідальності на суб’єкта [14, 
с. 510].

Елементами складу правопорушення 
є об’єкт, суб’єкт, об’єктивна і суб’єктивна 
сторона. При цьому об’єктом правопо-
рушення виступають ті суспільні відно-
сини, на які посягає правопорушення, 
а суб’єктом є деліктоздатна особа чи ор-
ганізація, яка вчиняє правопорушення. 
Що стосується об’єктивної сторони, то 
це – зовнішній прояв правопорушення. 
Суб’єктивною ж стороною є ставлення до 
правопорушення.
Досить цікавим при цьому є 

суб’єктивний контекст складу правопору-
шення. Зокрема, коли характеризується 
деліктоздатна особа, мається на увазі не 
лише фізична осудна особа, тобто людина, 
яка здатна відповідати за свої вчинки, а й 
деліктоздатна юридична особа, тобто орга-
нізація, яка може відповідати своїм майном 
за свою діяльність. Водночас, при характе-
ристиці організації, ми розглядаємо як дер-
жавні, так і недержавні організації, які, до 
того ж далеко не завжди можуть бути юри-
дичними особами, проте можуть і повинні 
відповідати за свою діяльність. До держав-
них організацій відносяться державні під-
приємства, державні установи та державні 
органи [3, с. 142]. Окрім них до катего рії 
державних організацій можна віднести й 
державу.
Тим більше, що держава, як основний 

суб’єкт міжнародного права, може бути й 
суб’єктом міжнародного правопорушення, 
зокрема, міжнародного злочину. Зокрема, 
до міжнародних злочинів відноситься агре-
сія – застосування збройної сили однією 
державою (групою держав) проти сувере-
нітету, територіальної цілісності, політич-
ної незалежності іншої держави або народу 
(нації) [2, с. 38]. У декларації Генеральної 
Асамблеї ООН про принципи міжнародно-
го права, які стосуються дружніх відносин і 
співробітництва держав 1970 р., агресивна 
війна кваліфікується як злочин проти миру, 
що тягне за собою міжнародно-правову 
відповідальність [2, с. 39]. Як ми бачимо, 
суб’єктом агресивної війни виступає саме 
держава. Скориставшись цією обставиною, 
Україна звернулася до Міжнародного суду 
ООН в Гаазі, який 16 березня 2022 р. за-
довольнив вимогу нашої держави щодо 
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зупинення військового вторгнення Росії в 
Україну [12].
Не менш цікавою проблемою уявля-

ється суб’єктивна сторона правопорушен-
ня, яка втілюється у вині. Як відомо, існує 
чотири форми вини: прямий умисел, не-
прямий умисел, самовпевненість та недба-
лість. І якщо прямий умисел та недбалість 
можуть бути усвідомлені достатньо чітко: 
прямий умисел фактично означає бажання 
настання соціально негативних наслідків, а 
недбалість взагалі виключає усвідомлення 
означених наслідків (хоча суб’єкт і пови-
нен був їх усвідомлювати), то з дихотомією 
««непрямий умисел» – «самовпевненість»» 
подібне усвідомлення не тяжіє до чіткості. 
Річ у тім, що «свідоме припущення настан-
ня соціально негативних наслідків» і «са-
мовпевнене припущення про ненастання 
соціально негативних наслідків» не мають 
чіткої грані для їхнього відокремлення. 
Фактично ж це може обернутися тим, що 
встановлення форми вини перетворюється 
на позицію слідства. Як уявляється, було б 
доречним або більш чітко їх відокремити 
одна від одної, або взагалі об’єднати непря-
мий умисел і самовпевненість у єдину фор-
му вини.
За галузевою приналежністю норми 

права, що порушується, правопорушення 
може бути конституційним, кримінальним, 
адміністративним, цивільно-правовим, 
процесуальним, міжнародним чи дисциплі-
нарним.
Зокрема, конституційне правопору-

шення – це суспільно шкідливе, винне ді-
яння, що порушує норми конституційного 
права. Цивільно-правове правопорушення 
(делікт) – це протиправне діяння фізичних 
та юридичних осіб, щ о завдає шкоди май-
новим та особистим немайновим відноси-
нам, урегульованим нормами цивільного 
права [9, с. 577].
Дисциплінарне правопорушення – це 

протиправне винне невиконання праців-
ником або службовцем своїх трудових або 
службових обов’язків, яке порушує пра-
вила внутрішнього трудового  розпорядку. 
Процесуальне правопорушення – це про-
типравне, винне порушення процесуально-
го законодавства. Міжнародне правопору-

шення – протиправне діяння, яке полягає 
в порушенні державою чи іншим суб’єктом 
міжнародного права своїх міжнародних 
зобов’язань [14, с. 510].
Згідно ч. I ст. 9 КУпАП, адміністратив-

ним правопорушенням (проступком) ви-
знається протиправна, винна (умисна або 
необережна) дія чи бездіяльність, яка по-
сягає на громадський порядок, власність, 
права і свободи громадян, на встановле-
ний порядок управління і за яку законом 
передбачено адміністративну відповідаль-
ність [5].
Щодо кримінального правопорушення, 

то, відповідно до ч. 1 ст. 11 КК України, 
ним є передбачене Кримінальним кодек-
сом суспільно небезпечне винне діяння (дія 
або бездіяльність), вчинене суб’єктом кри-
мінального правопорушення. При цьому, 
далеко не всі кримінальні правопорушення 
є злочинами. Згідно ст. 12 КК України, усі 
кримінальні правопорушення поділяють-
ся на злочини і проступки (ч. 1). Своєю 
чергою злочини можуть бути нетяжкими, 
тяжкими та особливо тяжкими (ч. 3). Кри-
мінальним проступком є передбачене цим 
Кримінальним кодексом діяння (дія чи без-
діяльність), за вчинення якого передбачене 
основне покарання у виді штрафу в розмірі 
не більше трьох тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або інше по-
карання, не пов’язане з позбавленням волі 
(ч. 2). Нетяжким злочином є передбачене 
Кримінальним кодексом діяння (дія чи без-
діяльність), за вчинення якого передбачене 
основне покарання у виді штрафу в розмірі 
не більше десяти тисяч неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або позбав-
лення волі на строк не більше п’яти років 
(ч. 4). Тяжким злочином є передбачене 
Кримінальним кодексом діяння (дія чи без-
діяльність), за вчинення якого передбачене 
основне покарання у виді штрафу в розмірі 
не більше двадцяти п’яти тисяч неоподат-
ковуваних мінімумів доходів громадян або 
позбавлення волі на строк не більше десяти 
років (ч. 5). Особливо тяжким злочином є 
передбачене Кримінальним кодексом діян-
ня (дія чи бездіяльність), за вчинення яко-
го передбачене основне покарання у виді 
штрафу в розмірі понад двадцять п’ять ти-
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сяч неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян, позбавлення волі на строк понад 
десять років або довічного позбавлення 
волі (ч. 6) [7].
Отже, як ми бачимо , окрім доктриналь-

них визначень видів правопорушень, які 
закріплюються на рівні науково-навчальної 
літератури, існують і легальні визначення, 
які закріплюються на рівні законодавства. 
Як уявл яється понятійна стандартизація 
розуміння правопорушень у напрямі їх 
подальшої легалізації сприятиме більш 
загальному усвідомленню самого поняття 
правопорушення.

Висновки
Таким чином, підсумовуючи вищенаве-

дене, ми констатуємо, що розуміння право-
порушення як суспільно небезпечного або 
шкідливого діяння є недоречним, якщо не 
брати до уваги обов’язковий наслідок вчи-
нення правопорушення, тобто юридичну 
відповідальність.
Поширення ж легальних визначень ви-

дів правопорушень у вітчизняному законо-
давстві дозволить більш чітко та стандарт-
но розуміти категорію правопорушення.
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SUMMARY 
The article is devoted to the external and internal 

context of the differentiation of an offense as a form 
of legal behavior.

The relevance of this study lies in the need for a 
clear defi nition of the concept of an offense as a neces-
sary factor in the standardization of legal science.

It was found that the identifi cation of any ille-
gal behavior with an offense is far from always true. 
It is substantiated that the demarcation of the offense 
from the objectively illegal act is carried out depend-
ing on the subject: in the conditions of the offense, the 
subject as a person capable of delict exists, but not in 
the conditions of the objectively illegal act. The illegal 
nature of the abuse of the right is revealed, since it, 
although it does not violate the right in the objective 
sense, nevertheless damages the right in the subjec-
tive sense. It has been proven that the state can be the 
subject of an offense. There is a well-founded need 
for either a clearer separation of indirect intent and 
self-confi dence from each other, or their unifi cation 
into a single form of guilt. It was found that in ad-
dition to the doctrinal defi nitions of types of offenses 
that are established at the level of scientifi c and edu-
cational literature, there are also legal defi nitions that 
are established at the level of legislation. It has been 
proven that the conceptual standardization of the un-
derstanding of offenses in the direction of their further 
legalization will contribute to a more general under-
standing of the very concept of an offence.

In the course of the research, we came to the con-
clusion that in addition to the doctrinal defi nitions of 
types of offenses that are established at the level of sci-
entifi c and educational literature, there are also legal 
defi nitions that are established at the level of legisla-
tion. It seems that the conceptual standardization of 
the understanding of offenses in the direction of their 
further legalization will contribute to a more general 
awareness of the very concept of an offence. It has 
been proven that the understanding of a crime as a 
socially dangerous or harmful act is inappropriate, if 
one does not take into account the mandatory conse-
quence of committing a crime, that is, legal responsi-
bility.

The practical value of this study lies in the forma-
tion of a generally recognized understanding of the 
offense, which will contribute to greater standardiza-
tion of legal science.

Key words: legal behavior, lawful behavior, of-
fense, composition of offense, crime.
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ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÈÉ ÌÎÍ²ÒÎÐÈÍÃ 
ßÊ ÅËÅÌÅÍÒ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈ×ÍÎÃÎ 

ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËÞ Ó ÑÔÅÐ² 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÎÐÃÀÍ²Â ÏÓÁË²×ÍÎ¯ ÂËÀÄÈ 
ÒÀ ÏÓÁË²×ÍÎÃÎ ÓÏÐÀÂË²ÍÍß Â ÓÊÐÀ¯Í²

Стаття присвячена дослідженню осо-
бливостей організаційно-правових засад здій-
снення механізму громадського моніторингу 
в контексті реформування сучасної системи 
публічної влади та трансформації інституту 
публічного управління. Проаналізовано науко-
ві підходи вітчизняних та зарубіжних вчених 
щодо правової природи механізму громадського 
моніторингу в парадигмі модернізації системи 
органів публічної влади. Обґрунтовано, що гро-
мадський моніторинг розглядається дослід-
никами, як постійний, систематичний збір 
громадськими організаціями або ініціативни-
ми групами інформації про дотримання прав 
і законних інтересів громадян органами дер-
жавної влади, місцевого самоврядування, гос-
подарюючими суб’єктами. Доведено, що при-
сутність в сучасній системі органів публічної 
влади та управління явищ порушення прозо-
рості процедури ухвалення рішень без дорад-
чо-консультаційних рішень територіальних 
громад, впливають на зростання рівня коруп-
ційних ризиків в сфері державної служби і, як 
наслідок, соціального гостро зростає високий 
ступінь недовіри до державних інституцій. 

 Ключові слова: держава, державні органи, 
державна влада, публічне управління, громад-
ський контроль, громадський моніторинг.
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точкою цього контролю має бути прагнення 
надати громадянам можливість перевірки 
та оцінки державного управління, а отже, і 
конкретного впливу на його функціонуван-
ня та виконання державних завдань. 
Феномен контролю спостерігається в 

кожній організованій діяльності окремих 
людей та більших спільнот, до яких, зокре-
ма, належать суспільство та держава. Звід-
си випливає, що в демократичній правовій 
державі одним із найважливіших аспектів 
функціонування публічної влади є її ефек-
тивний контроль. Цей контроль був присут-
ній в адміністрації протягом тривалого часу, 
фактично з самого початку свого формуван-
ня, і на окремих етапах свого розвитку він 
мав багатогранний характер. 
На сьогоднішній день, громадяни пови-

нні володіти публічною інформацією про 
стан реалізації публічної влади в державі. 
Діяльність, ця певною мірою забезпечуєть-
ся доступом до публічної інформації. Доступ 
до інформації – лише одна з сфер соціаль-
ного контролю над державними органами. 
Найважливішим інструментом для громад-
ського контролю діяльності державних ор-
ганів є ефективна система громадського мо-
ніторингу. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Окремі проблеми організаційно-право-
вих засад здійснення громадського моніто-
рингу були предметом наукових праць ба-
гатьох науковців, таких як В.Б. Авер’янов, 

Постановка проблеми
Соціальний контроль адміністрації, та-

кож відомий як громадський, є елементом 
зовнішнього контролю за адміністрацією, 
який певним чином доповнює систему дер-
жавних установ. Ідеологічною відправною 
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В.Д. Бакуменко, О.А. Дащаківська, А.І. 
Дешко, В.І. Луговий, В.М. Князєв, І.Б. Ко-
ліушко, О.Ю. Оболенський, О.В. Ольшан-
ський, А.В. Петриків, І.І. Репін, А.В. Дайне-
ко, М.О. Лугіна, А.Є. Слівак, Ю.П. Сурмін та 
ін.
Тим не менше, більшість праць вітчиз-

няних і зарубіжних вчених та практиків 
присвячено дослідженню переважно право-
вої природи громадського моніторингу за 
наданням публічних послуг, співпраці ор-
ганів державної влади з інститутами грома-
дянського суспільства. В той же час, пробле-
ма удосконалення організаційно-правових 
засад здійснення громадського моніторингу 
в контексті подальшої реалізації процесів 
децентралізації є надзвичайно актуальною в 
сучасних умовах розвитку України і зумови-
ла вибір даної теми дослідження.

Метою даного дослідження є формулю-
вання авторських підходів щодо розуміння 
організаційно-правових засад здійснення 
громадського, а також розробка рекоменда-
цій щодо удосконалення ефективності реа-
лізації громадського моніторингу.

Виклад основних положень
Стратегічні завдання в галузі публічно-

го управління впроваджуються уповнова-
женими державними органами, обраними 
безпосередньо чи опосередковано грома-
дянами. Рішення та дії, вжиті державною 
владою, особливо органами місцевого само-
врядування, часто сприяють змінам життя 
територіальних громад. 
Тим не менше, організаційні та юридич-

ні рішення, які приймаються на законодав-
чому рівні і мають пряме відношення до 
правозастосовчої сфери публічного управ-
ління, не завжди забезпечують ефективну 
участь громадян у прийнятті конкретних рі-
шень владою, як урядом, так і місцевим са-
моврядуванням. Як наслідок, трансформа-
ційні зміни соціально-економічного серед-
овища та прогресивний процес глобалізації 
економіки часто спричиняють конфлікти та 
непорозуміння між державними органами 
та громадянами. 

«Досвід європейських держав з розви-
нутою демократією дає змогу громадськості 

висловлювати поради, надавати рекоменда-
ції, оскаржувати дії посадових осіб публіч-
ної адміністрації, правоохоронних органів, 
вирішувати питання щодо суспільних умов 
життя та вдосконалення правового забезпе-
чення громадського життя, інших соціаль-
них, культурних сфер діяльності держави та 
суспільства» [1, c. 34].
Тому можна припустити, що «основою 

соціального контролю є діяльність кожного 
громадянина, що займається його поточни-
ми справами. Тільки у фоновому режимі, 
при соціальному контролі, соціальні орга-
нізації, які здійснюють загально зрозумілий 
контроль» [2, с. 362].
У контексті представлених підходів до 

громадянського контролю слід звернути 
увагу на інший підхід, представлений П. 
Штомпеком, який визначає «соціальний 
контроль адміністрації як сукупність фак-
торів, що формують поведінку особистості в 
соціально бажаному порядку. 
Ці фактори мають два аспекти – статич-

ний та динамічний. Статичний аспект – це 
соціальна нормативна система, що пред-
ставляє модель необхідної поведінки. Дина-
мічний аспект – це соціально-репресивний 
та превентивний ефект, який здійснюється 
в результаті виявлення розбіжностей між 
поточною або ймовірною поведінкою осо-
би та вимогами нормативної системи, діями, 
спрямованими на усунення або зменшення 
цієї невідповідності» [3, с. 100]. 
Отже, «громадський контроль адміні-

страції – це не людина і не установа, це 
скоріше щось, що відбувається між індиві-
дами, закодовано в наших діях. Незалежно 
від суб’єктивного та об’єктивного розмаїття 
визначення соціального контролю в адміні-
страції, науковець припускає, що «соціаль-
ний контроль управління є формою люд-
ської діяльності –  незалежною від ступеня 
організованості (індивідуального, групово-
го) та формалізації (формальної, неформаль-
ної) – що полягає у дослідженні конкретних 
сфер соціального життя на межі між грома-
дянами та державою та порівняння фактич-
ного стану в результаті діяльності адміні-
страції, що представляє державні органи, з 
бажаним результатом, тобто раніше визна-
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ченими прийнятими закономірностями» [3, 
с. 150]. 
З іншого боку, у вужчому розумінні со-

ціальний контроль над адміністрацією роз-
глядається через інституційну та правову 
призму. Отже, як пише Е. Очендовський, 
«іноді без використання терміна «громадян-
ський контроль» він згадується як контроль, 
який здійснюється безпосередньо громадя-
нами та їх організаціями та засобами масо-
вої інформації, поряд із контролем, що здій-
снюється державними органами» [2].  
На думку Я. Ягельського, «важливо, що 

окремі терміни соціального контролю за-
звичай посилаються на суб’єктивні крите-
рії. Іншими словами, категорію соціального 
контролю виділяють, в першу чергу, на вка-
зівці суб’єктів, для яких призначені функції 
контролю, означають здійснення соціально-
го контролю (ці суб’єкти – це фізична особа, 
групи людей, асоціації осіб, а також харак-
терні інститути» [4].
Якість державних послуг, що надаються 

місцевим громадам підрозділами державно-
го управління, з особливим акцентом на ад-
мініструванні самоврядування, стає в зрілих 
демократіях необхідною вимогою до ефек-
тивної (з економічної точки зору) та при-
йнятої жителями та суб’єктами господарю-
вання, що здійснюють свою діяльність.
Через складність поняття державні по-

слуги, що включає адміністративні, соці-
альні та технічні послуги, можна вказати 
щонайменше два напрямки аналізу. Перш 
за все, адміністрація місцевого самовряду-
вання приділяє особливу увагу адміністра-
тивним послугам і в цій галузі намагається 
поліпшити “якість” функціонування офісів. 
По-друге, жителі інтуїтивно розуміють дер-
жавні послуги набагато ширше, відносячи їх 
насамперед до якості їхнього життя в місті. 
У цьому контексті покращення якості 

функціонування публічної адміністрації є 
важливим саме для себе, оскільки це дозво-
ляє підвищити ефективність та результатив-
ність запланованих та реалізованих завдань, 
а отже, посилити ефекти розвитку місцево-
го самоврядування. З іншого боку, з точки 
зору групи користувачів тобто мешканців, 
соціальних організацій, підприємців, це 
може посилити відчуття ефективності здій-

снення влади завдяки високій якості надан-
ня їм державних послуг, моніторингу якості 
державних послуг.

«Зрозуміло, що за таких умов трапляють-
ся неузгодженість, дублювання, відсутність 
взаємодії, а іноді й суперечності, що свідчить 
про недосконалість чинної системи держав-
ного контролю в Україні. Тобто існуюча 
система державного контролю не враховує 
реалій сьогодення, суперечить принципам 
побудови демократичної правової держави 
і потребує невідкладного, належним чином 
опрацьованого якісного її реформування та 
постійного спостереження за управлінськи-
ми процесами, що відбуваються в її межах» 
[5, с. 100].

«Найдієвішим інструментом здійснен-
ня постійного спостереження за управлін-
ськими процесами у сфері публічної влади 
в розвинутих країнах світу вважається мо-
ніторинг. Етимологічно слово «моніторинг» 
походить від лат. monitor «той, хто нагадує; 
радник; наглядач»; із monere «нагадувати, 
звертати увагу; перестерігати»» [6, с. 34].

«Закордонні джерела тлумачать цю ка-
тегорію як процес постійного накопичення 
інформації з усіх визначених аспектів, мета 
якого – визначити хід виконання та остаточ-
не завершення запланованих дій, а також 
сприяти досягненню заданої мети. Моніто-
ринг виявляє проблеми у процесі реалізації 
завдань, дає змогу вносити вчасні коректи-
ви до того, як вони стануть занадто серйоз-
ними та некерованими» [7].
Вітчизняний словник-довідник дає ви-

значення моніторингу як «спеціальної під-
системи системи управління, пов’язаної з 
отриманням і аналізом інформації щодо 
певного об’єкта управління» [8].
Узагальнення результатів досліджень за-

значеного напряму дає можливість зробити 
висновок, що основними елементами моні-
торингу є спостереження, аналіз, прогноз, 
оцінювання, розробка рекомендацій, визна-
чення напрямів корегування заходів із ви-
конання програми (проекту)  (табл. 1).

Відповідно до проекту Закону України 
«Про громадський контроль» від 14 квітня 
2014 р. № 4697, «громадський моніторинг 
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Таблиця 1.
Характеристика елементів моніторингу у системі публічного управління [9]

Елемент моніторингу Характеристика елемента
Спостереження Сприяє стеженню за соціально-економічними тенденціями 

в суспільстві
Аналіз Використовується для зняття синдрому «надлишок даних – 

недостатність інформації»
Прогноз Вибір інформації для співставлення фактів та цифр, а також 

реагування на тривожну «інформаційну сигналізацію»
Оцінювання Систематичний аудит результатів програм у порівнянні з 

комплексом явних чи неявних стандартів із метою удосконален-
ня цих програм

Розробка рекомендацій Внесення пропозицій щодо вирішення існуючих проблем та 
удосконалення складових управлінської практики

Визначення напрямів 
корегування заходів із вико-
нання програм (проекту)

Застосування набору інструментів та механізмів через 
рішення та дії, що мають забезпечити органу влади досягнення 
наперед заданої мети

Рис. 1. Завдання громадського моніторингу
Примітка: складена автором за [10].
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– загальна процедура громадського контр-
олю щодо безперервного регламентованого 
нагляду суб’єктами громадського контролю 
за відповідністю діяльності об’єктів громад-
ського контролю суспільним інтересам» [10].
Громадському моніторингу підлягають 

наступні напрями діяльності об’єктів гро-
мадського контролю:

1) якість надання адміністративних по-
слуг;

2) стан навколишнього природного се-
редовища;

3) використання бюджетних коштів;
4) реалізація державних, регіональних 

та галузевих програм [10].
Вважаємо, що у сучасну практику варто 

впроваджувати саме людиноорієнтований 
підхід, оскільки він більш відповідає базо-
вим демократичним принципам. Однак при 
цьому не варто зменшувати оцінювання 
самими виконавцями, вони на відміну від 

споживачів переважно є спеціалістами, зна-
ються на тонкощах процесу. Головне, щоб у 
своїй діяльності та оцінюванні якості вико-
навці враховували думку споживачів.
Рейтинг ЦНАП за рівнем інтегрованості 

послуг зображено на рис. 2.
Однією з першорядних проблем рес-

понденти визначили відсутність належної 
інформації, складність процедур надання 
послуг, чималі черги тощо. Відчувається на-
явність перед місцевим органам влади зна-
чної проблеми, що виражається у нестачі 
прозорих та чітко визначених механізмів 
налаштування зворотного зв’язку з грома-
дянами.
Говорячи про характерні особливості 

людино-орієнтованого підходу, варто від-
мітити, що він полярно протилежний по-
передньому. Оцінювання результативності 
механізму надання адміністративних послуг 
при цьому орієнтовано на підсумковий ре-

Рис. 2. Рейтинг ЦНАП за рівнем інтегрованості послуг
Примітка: складена автором за [11].
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зультат, котрим в ідеалі має бути задоволен-
ня потреб споживачів послуг.
В свою чергу, А. Є. Слівак, А. І. Дешко 

пропонують такі заходи для проведення 
моніторингу надання адміністративних по-
слуг:

1) по-перше, має проводитись соціоло-
гічне опитування серед споживачів віднос-
но отриманих адміністративних послуг;

2) по-друге, організація інтерв’ю серед 
виконавців, котрі безпосередньо прийма-
ють участь у процесі надання послуг;

3) по-третє, має проводитись розгляд до-
кументів, котрі продукуються під час надан-
ня послуг;

4) по-четверте, проведення аналізу ін-
струкцій, відповідно до яких виконавці реа-
лізують свої повноваження з надання послуг;

5) по-п’яте, проведення аналізу ресурс-
ного забезпечення суб’єкта надання адміні-
стративних послуг;

6) по-шосте, проведення перевірки норм 
взаємодії між інституціями, котрі задіяні у 
процесі надання адміністративних послуг 
[12-13].
Найбільш важливими методами громад-

ського контролю виступають моніторинг і 
експертиза. Громадський моніторинг роз-
глядається дослідниками, як постійний, сис-
тематичний збір громадськими організація-
ми або ініціативними групами інформації 
про дотримання прав і законних інтересів 
громадян органами державної влади, міс-
цевого самоврядування, господарюючими 
суб’єктами.
Безперечно, законність стосується будь-

якого контролю, оскільки в демократичній 
правовій державі діяльність усіх органів 
державного управління повинна відповіда-
ти закону. Економіка, як і законність, також 
є універсальною, оскільки дозволяє переві-
рити, чи контролюються суб’єкти господа-
рювання, витрачають надані кошти належ-
ним чином та відповідно до цілей. 

Висновки
Таким чином, зміни у функціонуванні 

публічного управління в Україні, включа-
ючи, зокрема, необхідність впровадження 
сучасних методів управління якістю дер-
жавних послуг (включаючи необхідність їх 

моніторингу), зумовлені такими передумо-
вами, як: глобалізація економіки, значне 
збільшення використання технологій сус-
пільством та організаціями, організаційний 
тиск на підвищення ефективності та зроста-
юче усвідомлення необхідності бути орієн-
тованими на споживача та громадянина при 
наданні державних послуг.
Тим не менше, присутність в сучасній 

системі органів публічної влади та управлін-
ня явищ порушення прозорості процедури 
ухвалення рішень без дорадчо-консуль-
таційних рішень територіальних громад, 
впливають на зростання рівня корупційних 
ризиків в сфері державної служби і, як на-
слідок, соціального гостро зростає високий 
ступінь недовіри до державних інституцій.
Але в той же час, громадянам слід на-

дати можливість постійно здійснювати гро-
мадський моніторинг якості роботи органів 
публічної влади та публічного управління. В 
той же час, громадяни не мають можливос-
ті безпосередньо особистої перевірки своєї 
роботи та діяльності підпорядкованих владі 
громадських організацій. Ці завдання від їх 
імені виконуються державними органами, 
які призначаються до цього, які мають від-
повідні права та інструменти. 
Відповідно до цього, на часі є прийняття 

Закону України «Про громадський контр-
оль», в якому чітко мають бути визначені 
наступні положення щодо правової приро-
ди реалізації інституту громадського моні-
торингу: порядок організації та проведення 
громадського моніторингу; суб’єкти громад-
ського моніторингу; об’єкти громадського 
моніторингу; напрями громадського моні-
торингу; механізм проведення громадсько-
го моніторингу; результати громадського 
моніторингу та їх використання.
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PUBLIC MONITORING AS 
AN ELEMENT OF DEMOCRATIC 

PUBLIC CONTROL IN THE FIELD OF 
PUBLIC AUTHORITIES AND PUBLIC 

ADMINISTRATION IN UKRAINE
The article is devoted to the study of the 

peculiarities of the organizational and legal 
basis for the implementation of the mechanism 
of public monitoring in the context of 
reforming the modern public power system 
and the transformation of the Institute of Public 
Administration. The scientifi c approaches of 

domestic and foreign scientists on the legal 
nature of the mechanism of public monitoring 
in the paradigm of modernization of the public 
authorities system are analyzed.

It is substantiated that public monitoring 
is considered by researchers as a permanent, 
systematic collection of public organizations 
or initiative groups of information on the 
observance of the rights and legitimate interests 
of citizens by public authorities, local self 
-government, business entities. It is proved that 
the presence in the modern system of public 
authorities and managing the phenomena of 
transparency of decision-making procedure 
without advisory and consulting decisions of 
territorial communities, infl uence the increase 
in the level of corruption risks in the fi eld of 
civil service.

It is specifi ed that organizational and legal 
decisions, which are made at the legislative 
level and are directly related to the law 
enforcement sphere of public administration, 
do not always ensure the effective participation 
of citizens in making specifi c decisions by the 
authorities, both government and local self-
government.

It has been established that improving the 
quality of functioning of public administration 
is important for itself, as it allows to increase 
the effi ciency and effectiveness of the planned 
and realized tasks and therefore to enhance the 
effects of local self-government development.

Based on the study, it was concluded 
that changes in the functioning of public 
administration in Ukraine are due to such 
prerequisites as: globalization of the economy, 
a signifi cant increase in the use of technologies 
by society and organizations, organizational 
pressure on improving effi ciency.

In addition, in national legislation it is 
advisable to determine specifi c provisions 
on the legal nature of the implementation 
of the Institute for Public Monitoring: the 
procedure for organizing and conducting 
public monitoring; public monitoring subjects; 
public monitoring objects; directions of public 
monitoring; mechanism of public monitoring; 
Results of public monitoring and their use.

Key words: state, state bodies, legal 
principles, public administration, democracy, 
legal guarantees, legislation.
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ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ Â ÓÊÐÀ¯Í² 
Ç ÓÐÀÕÓÂÀÍÍßÌ ÓÌÎÂ ÂÎªÍÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ

В статті досліджено основополож-
ні принципи діяльності суб’єктів забез-
печення громадської безпеки. Розглянуто 
думки сучасних учених щодо побудови сис-
теми принципів забезпечення громадської 
безпеки. Виділено принцип законності, 
роз’яснено його значення для правоохо-
ронних органів, а також інших суб’єктів 
забезпечення громадської безпеки. Наголо-
шено на необхідність забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина з урахуван-
ням всіх наслідків війни Російської Феде-
рації проти України та обмежень спри-
чинених, запровадженням воєнного стану. 
Зроблено акцент на дотриманні принципу 
об’єктивності у повсякденній діяльності 
вищезазначених суб’єктів. Приділяється 
увага принципу взаємодії між суб’єктами 
забезпечення громадської безпеки, а також 
їх співпраці з громадськістю. Зазначено 
про важливість взаємного обміну інформа-
цією, матеріально-технічними ресурсами, 
постійної підтримки та взаємодопомоги 
державних органів і громадських об’єднань. 
Запропоновано долучити до системи за-
значених принципів принцип розвитку. 
Висвітлено його важливість у зв’язку із по-
стійними змінами в законодавстві і вне-
сенням коректив до практичної діяльності 
органів і структур, що забезпечують гро-
мадську безпеку.
Ключові слова: громадська безпека, гро-

мадський порядок, принципи, законодав-
ство, правоохоронні органи, права, свободи.
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Постановка проблеми
Принципи діяльності суб’єктів забезпе-

чення громадської безпеки встановлюють 
основні засади, на яких ґрунтується вико-
нання обов’язків такими суб’єктами. Виді-
ляючи кожен принцип із системи ми мо-
жемо встановити його значення та особли-
вості практичного застосування. Крім того, 
принципи мають колосальне значення для 
побудови законодавчої бази, що регулює 
сферу забезпечення громадської безпеки. 
Існує чимало наукових досліджень, що ви-
світлюють питання принципів діяльності 
правоохоронних органів, органів місцевого 
самоврядування, органів місцевої виконав-
чої влади, проте відсутнє чітке формулюван-
ня принципів, яких повинні дотримуватися 
державні органи, громадські організації при 
забезпеченні громадської безпеки. Введен-
ня воєнного стану в Україні спричинило 
зміни в усіх сферах життєдіяльності суспіль-
ства та держави. Особливої уваги заслуговує 
питання принципів забезпечення громад-
ської безпеки в умовах війни.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Основоположні принципи діяльності 
правоохоронної системи досліджені О. М. 
Бандуркою, Ю. П. Битяком, С. М. Гусаро-
вим, Р. А. Калюжним. Щодо принципів охо-
рони громадського порядку викладає свою 
думку М. Ю. Березін. Сокуренко В. В., Про-
невич О. С. виділяють принципи діяльності 
поліції. Принципам забезпечення громад-
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ської безпеки присвячені наукові праці Н. 
О. Ярмиш, В. О. Антонова та ін. 

Невирішені раніше частини загальної 
проблеми

Реалії сьогодення створюють умови для 
запровадження змін у діяльність всіх без 
виключення державних органів і структур, 
на які покладено обов’язок забезпечення 
громадської безпеки. Повномасштабна ві-
йна Російської Федерації проти України, 
кардинальні зміни в управлінні державою, 
пов’язані із децентралізацією влади, еко-
номічна нестабільність, а також епідемія, 
пов’язана із розповсюдженням COVID-19 
вимагають прийняття нових дієвих рі-
шень і запровадження ефективних заходів 
суб’єктами забезпечення громадської безпе-
ки. Тому при побудові системи принципів 
діяльності суб’єктів забезпечення громад-
ської безпеки необхідно враховувати ви-
щевказані обставини. 

Таким чином метою дослідження є 
з’ясування основоположних принципів, 
яких мають дотримуватися суб’єкти забез-
печення громадської безпеки, а також вста-
новлення проблемних питань у вказаній 
сфері, надання пропозицій стосовно їх ви-
рішення. 

Виклад основного матеріалу
У законодавстві чітке формулювання 

принципів діяльності суб’єктів забезпе-
чення громадської безпеки відсутнє. Тому 
доцільним буде розглянути бачення та ви-
сновки сучасних учених стосовно вказаного 
питання.
Дослідивши основні принципи охоро-

ни громадського порядку М. Ю. Березін 
[1], зазначає, що систему принципів забез-
печення охорони громадського порядку 
складають соціально-правові та організацій-
но-правові. До групи соціально-правових 
входять принципи, що мають загально-
соціальний характер і реалізуються в 
забезпеченні громадського порядку неза-
лежно від місця того чи іншого суб’єкта 
охорони громадського порядку. Соціально-
правові принципи є основоположними пра-
вилами забезпечення громадського поряд-

ку та безпеки. До організаційно-правових 
відносяться принципи, на основі яких 
практично організовується забезпечення 
громадського порядку, тобто принципи 
єдності і взаємозв’язку всіх видів безпеки, 
їх підконтрольності відповідним держав-
ним органам і громадським інститутам. Ке-
руючись зазначеними принципами, можна 
обрати найбільш оптимальні варіанти охо-
рони громадського порядку, раціонально 
розподілити компетенцію між суб’єктами 
безпеки, усунути дублювання в реалізації 
функцій забезпечення громадської безпеки. 
Сутність соціально-правових принципів за-
безпечення охорони громадського поряд-
ку, які мають найбільш важливе практичне 
значення в сучасних умовах криміногенних 
загроз. До таких, вчений відносить: 
законність; розмежування компетенції; 
рівноправність населення щодо встановлен-
ня адміністративної відповідальності в сфері 
охорони громадського порядку; гуманізм; 
соціальна справедливість; об’єктивність; 
конкретність; ефективність; поєднання 
централізації і децентралізації; участь гро-
мадян в охороні громадського порядку.
Проневич О. С. щодо принципів діяль-

ності поліції, зазначає, що при визначенні 
теоретичної бази правотворчості у поліцей-
сько-правовій галузі правовими принципа-
ми мають бути визнані не лише офіційно-за-
кріплені у законодавстві основоположні ідеї 
правосвідомості, традиції та етичні правила, 
які сформувалися у сфері поліцейської ді-
яльності та сприяють підвищенню ефек-
тивності функціонування інституту поліції. 
Водночас вченим визнано доцільним ар-
тикулювати правові принципи правозасто-
совної діяльності поліції, як основоположні 
ідеї (положення), що мають характер без-
умовних вимог, закріплюються у законах 
і підзаконних нормативно-правових актах 
(деонтологічних кодексах, статутах тощо) 
та є керівними началами для органів і поса-
дових осіб, уповноважених на забезпечення 
публічної безпеки та охорону публічного по-
рядку. Запропоновано принципи діяльнос-
ті поліції класифікувати на загально правові 
(такі, що поширюються на діяльність усього 
конгломерату державних органів виконав-
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чої влади) та спеціальні (властиві виключно 
інституту поліції) [2, с. 14].
Основоположним принципом, на яко-

му, на думку автора дослідження, має бути 
побудована діяльність усіх органів і струк-
тур, що забезпечують громадський поря-
док і безпеку є принцип законності. Так, 
принципу законності присвячено багато 
робіт, в яких даються різні його визначен-
ня. Термін «законність» набув поширення 
не тільки в науковій літературі, а й широко 
використовується на буденному, побутовому 
рівні і в різнобічній практичній діяльності. 
[3, с. 100].
Бандурка О. М. [4, c. 202-204] зазначає, 

що будучи принципом і методом суспільних 
відносин, режимом соціального життя, за-
конність являється основою діяльності дер-
жави і всіх її органів. Вона є складовою час-
тиною механізму регулювання суспільних 
відносин, представляє собою обов’язкову 
умову правопорядку, державної і громад-
ської дисципліни, важливий елемент де-
мократії і культури. Принцип законності 
вимагає від суб’єктів забезпечення громад-
ської безпеки дотримання і забезпечення 
гарантій прав і свобод людини, консолідації, 
гуманізму, рівності всіх перед законом. Що 
стосується принципу законності забезпечен-
ня громадської безпеки Національною полі-
цією, то проблема забезпечення законності 
полягає у двох площинах: - по-перше сама 
професійна діяльність правоохоронних ор-
ганів направлена на забезпечення суворого 
і неухильного дотримання, виконання гро-
мадянами, посадовими особами, організа-
ціями і установами норм права, охороняю-
чи суспільство від злочинних посягань, що 
представляє собою головну ціль їх функці-
онування; - по-друге: забезпечення закон-
ності в діяльності правоохоронних органів, 
що фактично є засобом досягнення цілей їх 
функціонування. Без дотримання законнос-
ті діяльність правоохоронних органів буде 
недійсною, її результати не будуть визнава-
тися ні суспільством, ні державою.
Необхідно звернути увагу на дотриман-

ня принципу законності в умовах воєнного 
стану. Статтею 1 Закону України «Про пра-
вовий режим воєнного стану» від 12 трав-
ня 2015 року № 389-VIII встановлено, що 

«воєнний стан» - це особливий правовий 
режим, що вводиться в Україні або в окре-
мих її місцевостях у разі збройної агресії чи 
загрози нападу, небезпеки державній неза-
лежності України, її територіальній ціліс-
ності та передбачає надання відповідним 
органам державної влади, військовому ко-
мандуванню, військовим адміністраціям та 
органам місцевого самоврядування повно-
важень, необхідних для відвернення загро-
зи, відсічі збройної агресії та забезпечення 
національної безпеки, усунення загрози не-
безпеки державній незалежності України, її 
територіальній цілісності, а також тимчасо-
ве, зумовлене загрозою, обмеження консти-
туційних прав і свобод людини і громадяни-
на та прав і законних інтересів юридичних 
осіб із зазначенням строку дії цих обмежень 
[5]. У зв’язку із введенням в Україні воєнно-
го стану тимчасово, на період дії правового 
режиму воєнного стану, можуть обмежува-
тися конституційні права і свободи людини 
і громадянина, передбачені статтями 30 - 34, 
38, 39, 41 - 44, 53 Конституції України [6].
Моца А. А., Моца В. В. зазначили, 

що «права людини в умовах війни – це 
невід’ємна від прогресивного сучасного со-
ціуму цінність; вона виступає ключовим 
об’єктом конституційного і нормативно-
правового регулювання, що є безумовною 
функцією національного законодавства. 
Пріоритетність дотримання прав людини 
є не лише свідченням досягнення високого 
рівня демократії у державі, ступеня розви-
неності суспільства, а й індикатором визна-
ння громадян найвищою соціальною цінніс-
тю, національним пріоритетом» [7, с. 282]. 
Констатуємо факт, що в умовах війни, наша 
держава фізично не може забезпечити деякі 
гарантії прав і свобод людини в населених 
пунктах, що перебувають під тимчасовою 
окупацією чи знаходяться на території ве-
дення бойових дій і щодня зазнають впливу 
з боку держави-агресорки. Проте, навіть в 
надскладних умовах, які обумовлені війною, 
принцип законності є основним і непохит-
ним, він передбачає забезпечення прав лю-
дини і громадянина, з урахуванням перед-
бачених законом обмежень.
Серед організаційно-правових принци-

пів діяльності суб’єктів забезпечення гро-



205

ªâäîê³ìåíêî Ñ.À. - Ïèòàííÿ äîòðèìàííÿ îñíîâîïîëîæíèõ ïðèíöèï³â ä³ÿëüíîñò³...

мадської безпеки особливу увагу слід при-
ділити принципу їх взаємодії між собою, а 
також взаємодії з громадськістю. Взаємодія 
суб’єктів забезпечення громадської безпеки 
між собою полягає і об’єднанні сил і засобів 
заради єдиної мети. В даному випадку немає 
місця формальності при вирішенні спільних 
завдань. Громадська безпека – це глобальне 
поняття, що вимагає задіяння максимальної 
кількості державних інституцій. Починаючи 
від розробки і запровадження нормативно-
правової бази, продовжуючи і закінчуючи 
їх запровадженням у дію, у тому числі ор-
ганами місцевої влади у регіонах, існує на-
гальна необхідність безперервної взаємодії 
і залагодженої діяльності всіх причетних до 
створення безпекового середовища органів 
і структур. Взаємодія між суб’єктами гро-
мадської безпеки передбачає:

- обмін інформацією, що стосується за-
безпечення громадської безпеки, як на регі-
ональному, так і на державному рівні;

- проведення спільних заходів із за-
безпечення громадського порядку і громад-
ської безпеки;

- створення і прийняття підзаконних 
нормативно-правових актів, що передбача-
ють взаємодію суб’єктів забезпечення гро-
мадської безпеки;

- внесення законодавчих ініціатив 
щодо покращення законодавства, що регу-
лює забезпечення громадської безпеки;

- взаємна матеріальна і технічна під-
тримка суб’єктів забезпечення громадської 
безпеки один одного та ін. 

 Децентралізація державної влади 
сприяє більш тісному контакту громад-
ськості із місцевою владою. Розширюються 
можливості населення впливати на рівень 
безпеки в регіонах. Орієнтуючись на Євро-
пейську модель устрою зарубіжних країн, 
Україна обрала важкий, проте правильний 
орієнтир розвитку і напрямку до розвиненої 
демократичної держави.
Сокуренко В. В. [8] зазначає, що рівень 

довіри населення до поліції є основним 
критерієм оцінки ефективності діяльності 
органів і підрозділів поліції. Оцінка рівня 
довіри населення до поліції проводиться 
незалежними соціологічними службами в 
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. Для планування службової 
діяльності працівники органів поліції 
повинні аналізувати проблеми місцевого 
населення та окремих груп. Пріоритет у 
діяльності поліції – не стільки реагування 
на кримінальні прояви, скільки участь у 
вирішенні всього комплексу проблем, які 
має населення конкретної місцевості у сфері 
дотримання закону. 
Принцип відкритості та прозорості 

діяльності субєктів забезпечення 
громадської безпеки беззаперечно є дуже 
важливою основою побудови розвиненої 
держави. Обов’язковим в даному випадку 
виступає безперешкодний доступ населен-
ня до представників місцевої влади, пра-
воохоронних органів. Вказаний принцип 
тісно переплітається із попереднім (прин-
ципом взаємодії суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки із громадськістю). Ке-
руючись цим принципом місцева влада має 
безперервно інформувати населення тери-
торіальної громади про заплановані заходи, 
важливі події в регіоні, а також про хід та 
результати виконання регіональних про-
грам і проектів тощо. Розвиток інформацій-
них технологій дозволяє тримати зв’язок із 
населенням шляхом викладення необхідної 
інформації в соціальних мережах, на офі-
ційних веб-порталах. Надання інформації 
на офіційні запити громадян має носити не 
лише офіційний, але й практичний харак-
тер, виключаючи формальний підхід. 
Принцип об’єктивності. Об’єктивність 

повинна прослідковуватися у всіх видах ді-
яльності суб’єктів забезпечення громадської 
безпеки. Об’єктивне прийняття управлін-
ських рішень передбачає, вирішення під-
звітних та підконтрольних певному держав-
ному органу, підрозділу, посадовій особі ор-
гану чи підрозділу питань, використовуючи 
лише достовірні відомості, а також дотри-
муючись законодавства. Об’єктивності при 
цьому потребує кожна дія усіх представни-
ків суб’єктів забезпечення громадської без-
пеки. Керованість власними переконання-
ми не допустима при вирішенні завдань, що 
стосуються громадської безпеки. Протисто-
яння політичних сил між собою, викорис-
тання інформаційного простору в такому 
протистоянні створюють значні перешкоди 
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для дотримання такого принципу. Нерідко 
населення сприймає недостовірну інформа-
цію, інформацію з індивідуальними висно-
вками конкретної людини, що є не допусти-
мим у цивілізованій розвиненій державі. Та-
ким чином держава має найбільш демокра-
тичним шляхом контролювати інформацію, 
що надається засобами масової інформації, 
тим самим уникаючи та перешкоджаючи 
загрозам громадській безпеці. Контроль 
має передбачати встановлення конкретних 
обмежень, які повинні носити загальний 
характер і стосуватися усіх засобів масової 
інформації без виключень. Не має м’ясця ін-
дивідуального застосування обмежень, при 
цьому такі обмеження повинні бути спрямо-
вані на об’єктивне висвітлення інформації 
для населення. Принцип об’єктивності тіс-
но переплітається із принципом законності. 
Об’єктивність завжди передбачає керуван-
ня законодавством, не відступаючи від його 
норм. Суб’єкти забезпечення громадської 
безпеки зобов’язані бути неупередженими в 
усіх сферах своєї діяльності.
Досить цікавою є думка В. О. Антоно-

ва, який дослідив принципи системи за-
безпечення національної безпеки Украї-
ни, а також їх характеристики, зауважив 
про такий принцип, як принцип розвитку. 
Методологічне значення принципу розви-
тку набуває вираження у низці певних ви-
мог стосовно теоретичної та практичної 
діяльності суб’єктів системи забезпечення 
національної безпеки. По-перше, це вимо-
га розглядати будь-які потенційні загрози 
національним інтересам з точки зору їхніх 
безперервних змін та розвитку. Суб’єкти си-
стеми забезпечення національної безпеки 
держави повинні виходити із того, що умови 
і чинники, засоби і способи, зміст та форми 
їхньої діяльності перебувають у постійному 
русі та змінах. Бачити ці зміни, аналізувати 
їх динаміку та спрямованість, де своєчасне 
виявлення, запобігання і нейтралізація ре-
альних та потенційних загроз національним 
інтересам постає як неодмінна умова забез-
печення національної безпеки. Крім того, 
суб’єктам забезпечення громадської без-
пеки необхідно враховувати, чим наявні та 
потенційно можливі явища та чинники, що 
створюють небезпеку для суспільства і дер-

жави були раніше, якими вони стали тепер 
у процесі історичних перетворень, які тен-
денції цих змін можливі у майбутньому і їх 
межі розвитку [9, с. 248, 249]. Погоджуємось 
із думкою В. О. Антонова [9] і вважаємо за 
необхідне долучити до принципів діяльнос-
ті суб’єктів забезпечення громадської без-
пеки принцип розвитку, оскільки удоскона-
лення їх роботи проводиться безперервно, 
розвивається як практична складова діяль-
ності таких суб’єктів, так і нормативно-пра-
вове забезпечення. 

Висновки
Неможливо розділити принципи діяль-

ності суб’єктів забезпечення громадської 
безпеки на основні та другорядні, оскільки 
всі вони мають істотне значення для усієї 
системи забезпечення громадської безпеки. 
Дотримання зазначених вище принципів є 
передумовою розбудови демократичної дер-
жави, до чого з часів здобуття незалежності 
прагне Україна. Безперервні зміни в зако-
нодавстві, а також у суспільстві створюють 
передумови для розробки і запровадження 
новітніх підходів вирішення питань, що сто-
суються загроз громадській безпеці. Право-
охоронні органи, місцева влада, дотриму-
ючись таких принципів, має розвиватися і 
удосконалюватися. Війна Російської Феде-
рації проти України кинула нові виклики 
суб’єктам забезпечення громадської безпе-
ки, яким необхідно гідно протистояти, до-
тримуючись законодавства і встановлених 
принципів.
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Yevdokimenko Serhii Anatoliiovych
ISSUE OF COMPLIANCE WITH 

FUNDAMENTAL PRINCIPLES OF PUBLIC 
SAFETY ENTITIES’ ACTIVITIES IN 

UKRAINE CONSIDERING THE TERMS OF 
MARTIAL LAW

The author of the article has studied the ba-
sic principles of entities that ensure public safe-
ty. The opinions of modern scholars on the con-
struction of the system of principles of ensuring 
public safety have been studied. The rule of law 
principle has been singled out; its signifi cance 
for law enforcement agencies, as well as other 
entities that ensure public safety has been ex-
plained. The author has emphasized the need 
to ensure human and civil rights and freedoms, 
taking into account all the consequences of the 
war of the Russian Federation against Ukraine 
and restrictions caused by the introduction of 
the martial law. The emphasis has been placed 
on the need to adhere to the principle of ob-
jectivity in the daily activities of the specifi ed 
entities. Particular attention has been paid to 
the principle of interaction between the enti-
ties that ensure public safety, as well as their 
cooperation with the public. The importance 
of mutual exchange of information, material 
and technical resources, constant support and 
mutual assistance of state authorities and pub-
lic associations has been noted. It has been of-
fered to include the principle of development 
into the system of the specifi ed principles. The 
author has highlighted its importance in con-
nection with the constant amendments in the 
legislation and the introduction of adjustments 
to the practical activities of agencies and struc-
tures that ensure public safety.

Key words: public safety, public order, 
principles, legislation, law enforcement agen-
cies, rights, freedoms.
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ÂÈÄÂÎÐÅÍÍß ßÊ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÅ ÑÒßÃÍÅÍÍß: 
ÎÑÎÁËÈÂÎÎÑÒ² ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß ÑÒÎÑÎÂÍÎ 

²ÍÎÇÅÌÖ²Â Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ ÇÀÊÎÐÄÎÍÎÌ

Стаття присвячена важливій темі – 
особливостям застосування видворення як 
стягнення до осіб, які притягаються до 
адміністративної відповідальності. Вста-
новлено, що видворення – це акт держав-
ного органу, яким іноземця під загрозою 
покарання або, у разі необхідності, зму-
шують покинути територію країни його 
проживання чи перебування. Під час до-
слідження встановлено, що «стандарти» 
видворення закладені в міжнародно-право-
вих актах, крім того, кожна держава має 
свої організаційні та інституційні особли-
вості його здійснення. У статті зосеред-
жено увагу на державах, які належать до 
різних правових сімей (Латвійській Респу-
бліці, Великобританії, Китаї та Україні). 
Відзначено, що міждержавні внутрішні 
заборони щодо видворення осіб, які потре-
бують особливого захисту, є стандарти-
зованими для всіх держав. Це положення 
найбільшою мірою стосується забезпечен-
ня прав біженців.
Ключові слова: адміністративна від-

повідальність, видворення, іноземці, особи 
без громадянства, права біженців, зару-
біжний досвід. 
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Постановка проблеми
Питання особливостей адміністратив-

ної відповідальності іноземців та осіб без 
громадянства завжди було важливим як в 
контексті внутрішньої політики держави та 
її правового режиму відносно цих категорій 
осіб, так і в контексті міжнародного режиму 
охорони людини та громадянина, а також 
окремих категорій осіб, які потребують до-
даткового чи особливого захисту, зокрема, 
біженців.
Видворення – це акт державного органу, 

яким іноземця під загрозою покарання або, 
у разі необхідності, змушують покинути те-
риторію країни його проживання чи пере-
бування. Вираз «депортація» вживається в 
законодавстві англомовних країн; воно має 
зовсім інше значення у франкомовних кра-
їнах, де воно позначає місце покарання за 
межами метрополії країни. Видворення слід 
відрізняти від вигнання, оскільки видворен-
ня впливає на в’їзд іноземців до країни. Різ-
ниця між видворенням і вигнанням чітко не 
визначена в законодавстві деяких держав та 
іноді обидва є результатом одних і тих самих 
адміністративних процедур. Практично в 
усіх державах існує тісний зв’язок між цими 
двома заходами: видворення може бути ви-
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користано для примусового вигнання, а іно-
земці можуть бути видворені без будь-яких 
часових обмежень на тій підставі, що вони 
підлягали вигнанню на момент свого в’їзду.
Іншим заходом, який слід відрізняти 

від видворення, є екстрадиція – видворен-
ня є результатом одностороннього рішення 
держави проживання або перебування іно-
земця, і це захід, прийнятий в інтересах цієї 
держави і не перешкоджає видвореній особі 
після виїзду території держави. Екстрадиція 
є результатом двосторонньої домовленості 
між двома зацікавленими державами, і це 
захід, який вживається в інтересах держави 
примусового призначення у випадках, коли 
особа, яка підлягає екстрадиції, звинувачу-
ється у вчиненні кримінального правопо-
рушення (крім політичного злочину або де-
зертирства) і полягає у передачі цієї особи 
органам держави, яка вимагає екстрадиції.
Видворення здійснюється, коли подаль-

ша присутність іноземця вважається неба-
жаною владою країни його проживання чи 
перебування. Таким чином, цей захід за-
безпечує виконання імміграційної політики 
країни; висилає зі своєї території іноземців, 
які, оскільки вже вчинили протиправні ді-
яння, вважаються здатними знову вчинити 
такі діяння, а також іноземців, політичні по-
гляди яких не збігаються з поглядами уря-
ду; вигнання зменшує державні витрати на 
допомогу особам, які страждають від біднос-
ті, хвороби та інвалідності.
Для країни призначення видвореної 

особи (зазвичай країни її народження) її 
прибуття, очевидно, у більшості випадків 
вважається зобов’язанням. Навіть родина 
іноземця, що повертається, якщо вона у 
нього є, може не розкривати обіймів надто 
широко; а хворі, злочинці, старі та залежні, 
що повертаються, часто є додатковими про-
блемами для країни, яка зазвичай більше 
«забезпечена» ними, ніж держава, яка їх ви-
гнала [1].

Стан дослідження проблеми
Питання адміністративної відповідаль-

ності іноземців в цілому, а особливо підстави 
та заходи застосування видворення у різних 
державах завжди було предметом науково-
го інтересу вчених. Так, його досліджували 

L. Chin, N. Nason, В. Чумак, B. Lev-Williams 
та інші. Поза тим, наше дослідження виріз-
няється з поміж іншим своєрідним підходом 
до обрання країн стосовно компаративного 
дослідження та бажанням віднайти більше 
спільних рис, аніж відмінних. 

Мета і завдання дослідження
Метою статті є порівняльно-правова ха-

рактеристика особливостей застосування 
видворення як адміністративного стягнен-
ня в Україні та окремих зарубіжних держа-
вах.

Виклад основного матеріалу
В Україні якщо іноземець або особа без 

громадянства, які прибули в Україну з тим-
часовою метою (бізнес, освіта, туризм тощо), 
порушили строк перебування в Україні, ви-
значений законами України, підлягають ад-
міністративній відповідальності. 
Відповідно до положень статей 26 та 30 

Закону України «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства» іноземця-
ми-порушниками законодавства можуть 
бути:

1) примусово повернуті або примусово 
видворені з території України до країни по-
ходження чи третьої країни.

2) примусове повернення (ст. 26 Зако-
ну України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства») застосовується до 
іноземців, якщо їхні дії порушують закони 
про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства або суперечать інтересам за-
хисту національної безпеки чи охорони гро-
мадського порядку, або якщо такі дії необ-
хідні для охорони здоров’я, права та законні 
інтереси громадян України.
У цих випадках рішення про примусове 

повернення може супроводжуватися забо-
роною в’їзду в Україну строком на 3 роки.
Примусове видворення (ст. 30 Закону 

України «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства») застосовується на 
підставі рішення суду у випадках невико-
нання рішення про примусове повернення 
протягом встановленого строку без поваж-
них причин або якщо є обґрунтовані під-
стави вважати, що іноземець чи особа без 
громадянства намагатиметься уникнути ви-
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конання такого рішення.
Примусове видворення іноземців 

обов’язково супроводжується забороною 
в’їзду в Україну строком на 5 років [2].
Іноземець або особа без громадянства 

зобов’язані самостійно залишити територію 
України у строк, зазначений у рішенні про 
примусове повернення. При цьому в пас-
портному документі іноземця або особи без 
громадянства скасовується віза і вилучають-
ся документи, що підтверджують законні 
підстави перебування в Україні та простав-
ляється відповідний штамп.
Окрім цього, начальником територіаль-

ного органу, територіального підрозділу 
Державної міграційної служби України та 
органу Служби безпеки України, яким при-
йнято рішення, надсилається відповідний 
запит до Головного центру обробки спеці-
альної інформації Держприкордонслужби 
України. Інформація на виконання такого 
запиту, про перетинання іноземцем держав-
ного кордону на виїзд з України, надається 
у місячний строк після його отримання.
Примусове повернення не застосовуєть-

ся до іноземців та осіб без громадянства, які 
не досягли 18-річного віку, до іноземців та 
осіб без громадянства, на яких поширюєть-
ся дія Закону України «Про біженців та осіб, 
які потребують додаткового або тимчасово-
го захисту» [3].
Так, біженець чи особа, яка потребує 

додаткового захисту або якій надано тим-
часовий захист, не може бути вислана або 
примусово повернута до країни, де їх жит-
тю або свободі загрожує небезпека за озна-
ками раси, віросповідання, національності, 
громадянства (підданства), належності до 
певної соціальної групи або політичних пе-
реконань, а також з інших причин, що ви-
знаються міжнародними договорами чи 
міжнародними організаціями, учасниками 
яких є Україна, як такі, що не можуть бути 
повернуті до країн походження.
Біженець чи особа, яка потребує додат-

кового захисту або якій надано тимчасовий 
захист, не може бути вислана або примусово 
повернута до країн, де вони можуть зазнати 
катувань та інших жорстоких, нелюдських 
або таких, що принижують гідність, видів 
поводження і покарання або з яких вони 

можуть бути вислані або примусово повер-
нуті до країн, де їх життю або свободі загро-
жує небезпека за ознаками віросповідання, 
національності, громадянства (підданства), 
належності до певної соціальної групи або 
політичних переконань, а також з інших 
причин, що визнаються міжнародними до-
говорами чи міжнародними організаціями, 
учасниками яких є Україна, як такі, що не 
можуть бути повернуті до країн походження 
[4].
Стосовно досвіду Латвійської республіки 

відносно застосування видворення, то пра-
вовою основою його застосування є закону 
«Про в’їзд і проживання іноземців та осіб 
без громадянства в Латвійській Республіці», 
закон «Про поліцію»», закон «Про кордон 
Латвійської Республіки», рішення № 253 
Ради міністрів Латвійської Республіки від 19 
травня 1993 року «Про порядок надання по-
свідки на проживання та видворення», «По-
ложення про порядок про надання посвідок 
на тимчасове та постійне проживання», рі-
шення Ради Міністрів № 90 від 19 лютого 
1993 р. «Про порядок видачі в’їзних віз та 
контролю осіб, які перетинають державний 
кордон», а також Інструкція про примусове 
видворення іноземців та осіб без громадян-
ства від 25 квітня 1995 р.
Державна поліція (імміграційна полі-

ція) здійснює примусове видворення з кра-
їни осіб, які підпали під рішення про при-
мусове видворення, прийняте директором 
Департаменту громадянства та імміграції 
Міністерства внутрішніх справ (далі – CID) 
або начальником відділу. CID відповідно до 
закону «Про в’їзд і проживання іноземців та 
осіб без громадянства в Латвійській Респу-
бліці».
У рішенні про примусове видворення 

особи має бути зазначено статтю закону чи 
міжнародного договору, на підставі якого 
особа підлягає видворенню, відомості про 
особу, яка підлягає видворенню, місце і час 
затримання (якщо особу було затримано). 
Ймовірне місце перебування (якщо особа 
не затримана). Якщо наказ про видворення 
було оскаржено, у рішенні про примусове 
видворення мають бути зазначені резуль-
тати судового розгляду, поліцейська уста-
нова, яка має виконати рішення, країна, до 
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якої особа має бути видворена (якщо відо-
ма). Необхідно вказати, чи є у особи доку-
мент, що дозволяє їй повернутися в країну 
проживання, країну, з якої вона приїхала 
до Латвії, або третю країну, яка дала згоду 
(погодилися) прийняти цю особу. У разі від-
сутності такої згоди у рішенні має бути за-
фіксовано, чи було питання про видворення 
особи узгоджено з відповідними установами 
відповідної країни (за необхідності). Інші 
члени сім’ї, які знаходяться на утриманні 
особи і не є громадянами Латвійської Рес-
публіки, повинні бути перелічені в рішенні. 
Рішення складається у 3 примірниках і під-
писується посадовими особами або уповно-
важеними ними особами та скріплюється 
печаткою відповідного органу.
Примусове видворення особи з країни 

організовується здійснюється Імміграцій-
ною поліцією за погодженням з територі-
альними (транспортними) органами поліції 
та Міністерства дорожнього  руху. Розпоря-
дження Департаменту імміграційної поліції 
щодо супроводження осіб, яких видворя-
ють, до пункту пропуску через державний 
кордон, зафіксоване в наказі про примусове 
видворення особи з країни, або до пункту 
прийому та розміщення Ризького головного 
управління поліції чи іншого відділу (діль-
ниці) поліції є обов’язковими до всіх установ 
поліції, де утримуються затримані.
Особа підлягає видворенню до країни, 

зазначеної в наказі про видворення та в рі-
шенні про примусове видворення. Департа-
мент імміграційної поліції заздалегідь узго-
джує з адміністрацією прикордонної служби 
пункт пропуску, через який буде здійснюва-
тися видворення, а також дату та час видво-
рення.
Якщо особу висилають шляхом посадки 

на потяг, літак на корабель, вартість квитка 
та інші витрати, пов’язані з висланням, по-
криває вигнаний або ці витрати стягують-
ся з фізичної чи юридичної особи, яка має 
запросив вигнанець. Якщо це неможливо, 
витрати покриває МВС за рахунок коштів, 
виділених на ці цілі у державному бюджеті.
Якщо згідн о зі статтею 43 закону «Про 

в’їзд і проживання іноземних громадян та 
осіб без громадянства в Латвійській Респу-
бліці» витрати на видворення несе тран-

спортна фірма (компанія), яка дозволила 
видвореному в’їхати до Латвії з недійсний, 
неправильний або без відповідних проїз-
них документів, тоді Імміграційна поліція 
у координації (співпраці) з Міністерством 
транспорту стягує з фірми (компанії) суму 
грошей [5].
У Китаї питаннями видворення опіку-

ється Верховний народний суд, Верховна 
народна прокуратура, Міністерство громад-
ської безпеки Міністерство закордонних 
справ, Міністерство юстиції Міністерство 
фінансів. Так їх спільним наказом затвер-
джено Положення щодо здійснення приму-
сового видворення іноземців(31 липня 1992 
року).
Здійснення примусової депортації іно-

земців, які порушили законодавство засто-
совується: 

1) якщо народний суд засудив іноземця 
до депортації як окремого або додаткового 
стягнення;

2) якщо, відповідно до «Закону про ад-
міністрування виїзду та в’їзду Китайської 
Народної Республіки», Міністерство гро-
мадської безпеки вислало або наказало іно-
земному порушнику виїхати до закінчення 
терміну його/її перебування;

3) якщо іноземець, щодо якого орган 
громадської безпеки прийняв рішення про 
репатріацію або рішення про скорочення 
терміну перебування, або скасував дозвіл на 
проживання, і іноземець не зміг виїхати до-
бровільно у встановлений термін і потребує 
примусового видворення;

4) якщо відповідно до положень міжна-
родних договорів або «Правил Китайської 
Народної Республіки щодо консульських 
привілеїв та імунітету» іноземець з дипло-
матичними або консульськими привілеями 
та імунітетом був оголошений Китаєм пер-
соною нон грата або чиє дипломатичне чи 
консульське представництво статус не ви-
знається Китаєм, отримав наказ вилетіти 
протягом встановленого часу та без виправ-
дання не виїхав протягом цього часу.
Персонал, який супроводжує, повинен 

підвищити свою пильність, забезпечити 
безпеку та запобігати випадкам втечі, на-
сильства, самогубства або самоушкодження. 
Пункти пропуску іноземців організовують 
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на підставі повідомлення про примусове ви-
дворення, рішення чи постанови, а також 
паспорта та документів зазначеної особи.
Співробітники правоохоронних органів 

повинні спостерігати за іноземцем, який 
підлягає примусовому видворенню, під час 
посадки в транспортний засіб і не залишати 
приміщення, доки він не від’їде. Якщо від-
правлення відбувається через прикордон-
ний пункт, вони повинні контролювати свій 
вихід з Китаю перед виїздом.
Конкретні обставини, наприклад, коли 

депортований іноземець сідає в транспорт-
ний засіб, щоб виїхати, повинні бути сфото-
графовані, а також записані на відео та збе-
рігаються там, де є можливість [6].
Відносно правової бази щодо видворен-

ня у Великобританії, то Розділ 32(5) Закону 
Великобританії про кордони 2007 року пе-
редбачає, що, за винятком певних обставин, 
міністр внутрішніх справ повинен видати 
наказ про депортацію «іноземного злочин-
ця», визначеного в тому ж Законі як особу, 
яка була засуджена за правопорушення та 
засуджено до 12 місяців позбавлення волі.
Виняток, на який найчастіше посила-

ються, міститься в розділі 33(2)(a): видален-
ня особи порушить його або її права згідно 
з Європейською конвенцією з прав людини 
(ЄКПЛ), зокрема право на сімейні та при-
ватні життя за ст. 8.
За старих часів ці особисті права на 

приватне чи сімейне життя порівнювали-
ся з суспільним інтересом у депортації іно-
земних злочинців шляхом застосування 
п’ятиетапної перевірки, викладеної у справі 
R (Razgar) v SSHD [2004] UKHL 27, зазви-
чай суддею або колегією суддів у трибуна-
лі. Прецедентне право дозволяло включати 
широкий спектр факторів, які могли б пере-
важити – або проти – права особи на сім’ю 
чи приватне життя згідно зі статтею 8. На-
справді вони різн оманітні, як саме життя.
Те, що іммігранти, які вчинили проти-

правне діяння, не тільки мали право оскар-
жити рішення про їх депортацію, але час від 
часу вигравали, викликало – і продовжує 
викликати – значний гнів у деяких куточках 
британських друкованих ЗМІ. 
Уряд зазначив, що під час встановлен-

ня балансу між правами особи на сімейне 

чи приватне життя згідно зі статтею 8 та 
суспільними інтересами у депортації, над-
то мало ваги було надано цьому суспільному 
інтересу, а надто велика вага правам, гаран-
тованих ст. 8.
Незважаючи на відносно низькі показни-

ки успіху в апеляціях (в середньому близько 
30% за 2007-2015 роки) і, те, що апелянтам 
доведеться пройти, щоб досягти успіху в 
трибуналах, Державний секретар зробила 
свої перші попередні кроки, щоб обмежити 
обсяг прав, гарантованих статтею 8 із вне-
сенням ряду змін до імміграційних правил, 
які набули чинності 9 липня 2012 року.
Поки параграфи 398, 39 9 і 399A не були 

введені в Імміграційні правила, захист, на-
даний статтею 8 іноземним злочинцям, 
яким загрожує депортація, повністю регу-
лювався прецедентним правом. Ці нові пра-
вила мали на меті точно визначити, якими 
якостями має володіти сімейне чи приватне 
життя, щоб переважати суспільний інтерес у 
депортації [7].
Міністерство внутрішніх справ має по-

вноваження видавати наказ про депортацію 
на підставі розділу 5 Закону про імміграцію 
1971 року. Наказ про депортацію вимагає 
від особи залишити Великобританію та за-
бороняє повторний в’їзд, поки наказ ще діє. 
Відповідно до частини 13 Імміграційних 
правил особа може бути депортована, якщо:

1) державний секретар вважає депор-
тацію особи «сприятливою для суспільного 
блага та в інтересах суспільства».

2) вони є чоловіком/дружиною, цивіль-
ним партнером або дитиною до 18 років де-
портованого

3) їм виповнилося 17 років і вони були 
засуджені за злочин, за який передбачено 
покарання у вигляді позбавлення волі.
Варто акцентувати, що досить складно 

повторно в’їхати до Сполученого Королів-
ства, якщо особу було депортовано або ви-
слано менше ніж за 10 років без успішного 
скасування наказу про депортацію чи ви-
силку. Однак члени сім’ї депортованого мо-
жуть вимагати повернення до Сполученого 
Королівства без подання заяви про скасу-
вання наказу про депортацію чи видворен-
ня. Якщо особі надано статус попереднього 
або осілого відпові дно до EUSS або вона 
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має дійсний сімейний дозвіл EUSS і рішен-
ня про депортацію було прийнято 31 січня 
2020 року, то існує право на оскарження.
Особа може подати заяву про судовий 

перегляд, щоб оскаржити рішення Мініс-
терства внутрішніх справ. Суд не замінить 
рішення Міністерства внутрішніх справ, а 
лише вирішить, чи було рішення законним. 
Судовий перегляд може бути застосова-
ний лише у разі відсутності іншого способу 
оскарження [7].

Висновок
Враховуючи викладене вище, хотіли б 

констатувати, що видворення є особливим 
та виключним заходом, що застосовується 
до іноземців та осіб без громадянства. Без-
умовно, загальні засади здійснення видво-
рення закладені у міжнародних норматив-
но-правових актах, поза тим кожна держава 
має власні організаційні, інституційні осо-
бливості його реалізації. У нашому дослі-
дженні ми навмисно обрали держави різних 
правових сімей, щоб якомога глибше висвіт-
лити особливості видворення у кожній. Та-
кож хотіли б відмітити міждержавні уніфіко-
вані заборони відносно видворення осіб, які 
потребують особливого захисту за наявності 
передбачених законом обставин. 
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The article is devoted to an important 
topic – the peculiarities of the application of 
expulsion as a special punishment to persons 
who are subject to administrative liability. It has 
been established that expulsion is an act of a 
state body by which a foreigner is threatened 
with punishment or, if necessary, forced to leave 
the territory of the country of his residence or 
stay. The purpose of the article is to compare 
the features of the application of deportation as 
an administrative penalty in Ukraine and some 
foreign countries.

In Ukraine, forced deportation (Article 30 
of the Law of Ukraine «On the Legal Status of 
Foreigners and Stateless Persons») is applied on 
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the basis of a court decision in cases of failure 
to comply with the decision on forced return 
within the prescribed period without valid 
reasons or if there are reasonable grounds to 
believe that a foreigner or a person without 
citizenship will try to avoid the execution of 
such a decision.

Forced deportation of foreigners is 
necessarily accompanied by a ban on entry to 
Ukraine for a period of 5 years.

In Latvia, a person is subject to deportation 
to the country specifi ed in the deportation 
order and in the decision on forced deportation. 
The Department of Immigration Police 
coordinates in advance with the Border Service 
Administration the checkpoint through which 
the deportation will be carried out, as well as 
the date and time of the deportation.

If a person is deported by boarding a train, 
plane, ship, ticket price and other expenses 
related to deportation, the expellee shall 
cover the expenses, or these expenses shall be 
collected from the natural or legal person who 
has invited the exile. If this is not possible, the 

costs are covered by the Ministry of Internal 
Affairs at the expense of funds allocated for 
these purposes in the state budget.

In China, deportation issues are handled 
by the Supreme People’s Court, the Supreme 
People’s Procuratorate, the Ministry of Public 
Security, the Ministry of Foreign Affairs, the 
Ministry of Justice, and the Ministry of Finance.

Forced deportation of foreigners who have 
violated the law applies if the people’s court 
has sentenced the foreigner to deportation as a 
separate or additional punishment.

In the UK, a person can be deported if: 
the Secretary of State considers it «conducive 
to the public good and in the public interest» 
to deport the person, they are the spouse, civil 
partner or child under 18 of the deportee and 
have turned 17 and have been convicted of an 
offense, which is punishable by imprisonment.

It is concluded that the general principles 
of deportation are laid down in international 
legal acts, besides that, each state has its own 
organizational and institutional features of its 
implementation.
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ÐÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍ² ÏÐÀÂÀ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ²Â 
ßÊ ÐÅÀË²ÇÀÖ²ß ÏÐÀÂÀ ËÞÄÈÍÈ ÇÃ²ÄÍÎ 

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

Темою роботи є репродуктивні права вій-
ськовослужбовців як реалізація права людини 
згідно з міжнародним правом. У статті роз-
глядаються репродуктивні права військовос-
лужбовців. Наголошено на тому, що ці права 
є одними з найважливіших та найбільш враз-
ливих на сьогодні, та запропоновано варіанти 
розгляду цього питання на підставі наявних 
законопроектів. 
Метою роботи є: дослідити реалізаціїю ре-

продуктивного права в інших країнах, таких 
як Ізраїль та США; розглянути можливість 
інтеграції такої практики в нормативно-
правову базу України; проаналізувати, на-
скільки є можливим застосування можливих 
нових норм репродуктивного права в нинішніх 
реаліях життя нашої країни.
В статті використано дедуктивний ме-

тод дослідження, метод аналізу та системно-
го аналізу. 
Обрана тема є актуальною у зв’язку із на-

гальною проблемою врегулювання питання 
реалізації репродуктивного права військовос-
лужбовцями, яка виникла через повномасш-
табне воєнне вторгнення РФ на територію 
України.
Досліджено реалізацію репродуктивного 

права в інших країнах, зокрема в Ізраїлі та 
США. Дані з цих країн використанні для по-
рівняння в роботі як діючі, та одні з кращих 
норм реалізації репродуктивного права вій-
ськовослужовців. Розглянуто можливість його 
інтеграції в нормативно-правову базу України. 
Проаналізовано, наскільки є можливим засто-
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сування нових норм репродуктивного права в 
нинішніх реаліях життя нашої країни.
На основі досліджених даних доведено, що в 

нашій країні не вистачає нормативно-право-
вої бази для врегулювання питання реалізації 
репродуктивного права військовослужбовців. 
Запропоновано можливий варіант змін до За-
конів України з метою найшвидшого урегулю-
вання цього питання.
Ця робота може бути застосована для удо-

сконалення нормативно-правової бази в сфері 
репродуктивного права, оскільки в ній розкри-
то та досліджено це питання та розглянуто 
можливості застосування міжнародної прак-
тики і норм в реальному часі нашої країни. 
Ключові слова: військовослужбовці, жін-

ки-військовослужбовці, репродуктивне право, 
реалізація, репродуктивний матеріал, біоло-
гічний матеріал, репродукція.

Постановка проблеми
Репродуктивні права були, є і будуть од-

ними з найголовніших та важливих прав 
для людей. Це стосується не тільки військо-
вослужбовців, а усього людства. Ці права 
завжди мали вразливий характер. На них 
вплинули історія, політика, загрози шовініз-
му, сексизму та інші чинники. І ось ми стика-
ємося з ними в сучасному вигляді. Проблема 
в тому, що нормативно-правова база й досі 
не в змозі врегулювати питання реалізації 
репродуктивних прав повністю. Особливо у 
випадку репродукції посмертно. Саме тому 
ми повинні звертати увагу на практику вдо-
сконалення нормативно-правової бази ін-
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ших країн щодо реалізації репродуктивного 
права громадян, в тому числі й військовос-
лужбовців. На державному рівні Україною 
прийняті важливі національні документи, 
які є правовою основою збереження репро-
дуктивного здоров’я та реалізації репродук-
тивних прав в Україні: Конституція України 
(1996р.); Закон України «Про охорону пра-
ці» (1992р.); Закон «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» (1992р.); 
Національна програма Планування сім’ї 
(1995-2000 рр.); Сімейний кодекс України 
(2002р.); Закон України «Про забезпечення 
рівних прав та можливостей жінок і чолові-
ків» (2005р.); Державна програма «Репро-
дуктивне здоров’я нації на 2006-2015 рр.». 
Крім того, на державному рівні реалізується 
Національний проект «Нове життя – нова 
якість охорони материнства та дитинства», 
спрямований на підвищення якості та до-
ступу до перинатальної допомоги (2011 - 
2017 рр.) [1, с.38]. 
Як зазначає Паризький І.: «Правова сис-

тема не терпить різких змін, оскільки такий 
підхід може розбалансувати цілісну систему 
правової держави, що, своєю чергою, при-
зведе до руйнування нормативно-регуля-
тивної функції в суспільстві» [2]. Саме тому 
нормативно правова база щодо репродук-
тивного права довго створювалась частина-
ми. Адже нові запропоновані норми для ре-
гулювання реалізації репродуктивного пра-
ва, які були б запропоновані, наприклад, 15 
років тому, могли б створити проблеми для 
всієї правової системи у зв’язку з нездатніс-
тю відповідного застосування цих норм та 
відсутністю адекватного сприйняття їх сус-
пільством. 
Але нам слід розглянути й наявні зако-

нопроекти з сучасними нормами, які б регу-
лювали питання реалізації репродуктивно-
го права військовослужбовців, оскільки це 
являється нагальною проблемою сучасності.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблема реалізації репродуктивних 
прав зараз є дуже актуальною, особливо в 
умовах сьогоднішньої війни. Тому все біль-
ше дослідників розглядають цю тему. Серед 
них Сейко Н., Павлик Н., Тріпак Ю., Міхай-

ліна Т. Також ми звертались до публікацій 
ЗМІ, зокрема «Промінь» та «Інтерфакс». 

Мета й завдання дослідження
Метою статті є розгляд наявного стану 

реалізаціїї репродуктивних прав військо-
вослужбовців та нормативного закріплення. 
Завданням є аналіз реалізації цього права в 
міжнародному праві та можливості запози-
чення міжнародної практики в українське 
законодавство. 

Виклад основного матеріалу
Варто розпочати з того, що являється 

репродуктивними правами загалом. Репро-
дуктивні права – це права та свободи люди-
ни, яка вільна мати дітей, в тому числі при-
ймати рішення щодо їхньої кількості та пері-
оду народження, мати можливості та засоби 
для зачаття. В репродуктивні права входить 
і сексуальний аспект. Але ми детальніше 
розглянемо саме питання можливості на-
родження дітей військовослужбовцями, за-
конодавчі проблеми, пов’язані з цим питан-
ням, варіанти їх вирішення, та звернемось 
до міжнародного досвіду. 
Необхідно зазначити, що травми репро-

дуктивної системи становлять близько 5-6% 
поранень військових. Як правило, таких 
травм зазнають саме чоловіки. Але не слід 
забувати, що військовослужбовцями є й жін-
ки, які також стикаються з такими травмами. 
Серед цих травм до 36% є такими, які дуже 
загрожують репродуктивному здоров’ю або 
ж повністю впливають на репродуктивний 
стан [3]. Дотепер в нашій країні не вистачає 
відповідних досліджень, які б допомогли за-
побігти або вирішити проблеми репродук-
тивної системи військовослужбовців. Дослі-
дження Інституту педіатрії, акушерства й 
гінекології серед жінок-військовослужбов-
ців показало вищий рівень захворювань ре-
продуктивної системи, аніж у жінок цивіль-
них професій. Результативні дослідження 
проводилися в США, в армії якої найбільша 
кількість жінок-військових. Вони вказали на 
те, що близько 30% жінок мали або мають 
проблеми з заплідненням. 
Водночас Україна є однією з перших в 

Європі за кількістю жінок-військовослуж-
бовців. На сьогодні в ЗСУ жінки складають 
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більше 10% чисельності особового складу, 
який залучено до воєнних дій, порівняно з 
2014 роком, коли їхня кількість була на по-
ловину менша. А отже, питання здоров`я 
репродуктивної системи жінок-військових 
зараз є найбільш актуальним, ніж будь-коли 
[4]. 
Як висновок, багато жінок-військовос-

лужбовців перебувають в зоні ризику не 
мати дітей або мати труднощі з реалізацією 
репродуктивного права. Тому наразі існує 
потреба розгляду питання права на збере-
ження репродуктивного матеріалу військо-
вослужбовцями. 
Право на збереження репродуктивно-

го матеріалу військовослужбовцями, може 
здійснюватись двома способами: 

1) Отримання біологічного матеріалу за-
здалегідь. Такий варіант підходить як чоло-
вікам, так і жінкам, як служать у війську.

2) Взяття біологічного матеріалу про-
тягом 72 годин після смерті. Такий варіант 
підходить лише чоловікам, адже жіночі яй-
цеклітини в потрібній кількості таким чи-
ном забрати неможливо. 
Другий метод був випробуваний та задо-

кументований в Ізраїлі, де після смерті під 
час бойових дій у чоловіка було забрано біо-
логічний матеріал, який використали для 
запліднення, після чого народилась дити-
на [5]. Що стосується жінок, то в цьому ви-
падку другий варіант збереження біологіч-
ного матеріалу в наш час іще неможливий. 
Тому питання нормативного врегулювання 
збереження біологічного матеріалу жінок 
та подальше правове використання його, 
якщо жінка-військовослужбовець померла, 
стоїть найбільш гостро. Більше того, в та-
кому випадку права жінок на реалізацію ре-
продуктивного права є вразливішими через 
наявність фертильного періоду. 
Тобто в той час, коли жінка-військовос-

лужбовець працює в ЗСУ, вона не тільки 
ризикує позбутись репродуктивної функції, 
а й втрачає біологічний час – фертильність. 
Також варто розуміти, що втрату фертиль-
ності, яка може завадити реалізувати ре-
продуктивні функції в майбутньому, та не-
можливість вирішити цю проблему можна 
розглядати як втрату гендерної рівності. 
Мається на увазі, що гендерні права тісно 

пов`язані з репродуктивними. Саме тому 
порушення репродуктивних прав можна 
розглядати як порушення гендерних прав. 
Як зазначає Резворович К.: «механізм реа-
лізації гендерної рівності – це система спо-
собів та засобів, за допомогою яких забез-
печуються рівні умови та можливості для 
реалізації рівних прав людини в усіх сферах 
життєдіяльності…»[6, с.126]. Зважаючи на 
це, варто звертати увагу й на репродуктивні 
права жінки-військовослужбовця такою ж 
мірою, як і на репродуктивні права чолові-
ка-військовослужбовця. 
Тому треба зауважити, що змінюючи за-

конодавство нашої країни, з метою врегулю-
вання питання реалізації репродуктивного 
права, варто зосередитися не на втраті ре-
продуктивних функцій внаслідок бойових 
дій, а на робочій системі реалізації репро-
дуктивного права всіх військовослужбовців. 
Мається на увазі, що втрата репродуктив-
ного права через бойові дії не повинна бути 
вичерпною для вирішення цього питання, 
адже причини, які можуть спричинити роз-
лад або втрату військовослужбовцями ре-
продуктивної функції, не завжди напряму з 
ними пов`язані. До непрямих причин мож-
на віднести:

1) стрес;
2) переохолодження;
3) обмеження сну та їжі;
4) гормонально-залежні передпухлинні 

й пухлинні стани репродуктивної системи;
5) хімічне, радіаційне, та фізичне забруд-

нення;
6) ускладнений доступ до лікарських 

консультацій, допомоги, а також до ліків 
тощо.
Наразі у нас немає норм, які б уповні 

регулювали питання реалізації репродук-
тивного права військовослужбовцями. Але, 
на момент написання статті, ми розглянули 
наявні проекти Законів, які можуть являти-
ся першою сходинкою до здійснення цього 
процесу. 
Перший законопроект «Про внесення 

змін та доповнень до деяких законів Укра-
їни з метою забезпечення прав учасників ві-
йни на біологічне посттравматичне батьків-
ство/материнство» № 8011 від 08.09.2022 [7]. 
Ознайомившись із із законопроектом, ми 
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побачили ряд змін, які пропонується вне-
сти в Закони України. Також пропонується: 
«до 31 грудня 2024 року державні заходи з 
реалізації права на біологічне батьківство 
(материнство), метою яких є збереження 
репродуктивних клітин, які отримані від 
військовослужбовців, на випадок втрати ре-
продуктивних функцій унаслідок поранен-
ня, травми або контузії, здійснюється за ра-
хунок коштів державного бюджету та інших 
джерел, не заборонених законодавством, 
шляхом реалізації пілотного проекту у по-
рядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України». 
З огляду на це, зауважимо, що пропону-

ється реалізація та фінансове забезпечення 
репродуктивного права саме військовослуж-
бовців, які втратили репродуктивні функції 
унаслідок поранення, травми або контузії. 
На нашу думку, це є неправильним. Оскіль-
ки реалізація репродуктивного права про-
понується тільки обмеженій категорії вій-
ськовослужбовців. Водночас втрата репро-
дуктивних функцій військових через інші 
причини в законопроекті не оголошується. 
Наприклад, у США та Ізраїлі покривають 
витрати на заморожування репродуктивно-
го матеріалу для військовослужбовців, які 
знаходяться на службі та хочуть зберегти 
свою фертильність [8]. Така процедура не є 
обов’язковою, але вона повністю дає змогу 
реалізувати репродуктивне право військо-
вослужбовцю без обмеження категоріями. 
З метою найшвидшого втілення в життя 

норм репродуктивного права, які будуть ре-
гулювати репродуктивні права військовос-
лужбовців, пропонуємо закріпити в норма-
тивно-правових актах можливість фінансо-
вого забезпечення репродуктивного права 
саме для військовослужбовців, які втратили 
репродуктивні функції внаслідок поранен-
ня, травми або контузії. Водночас потрібно 
зробити таку можливість доступною й для 
інших військовослужбовців, які втратили 
репродуктивне здоров`я на військовій служ-
бі внаслідок інших причин, але з частковим 
державним фінансуванням. Такий варіант 
дозволить реалізувати репродуктивне пра-
во військових та не буде проблематичним 
для бюджету країни, яка й досі знаходиться 
в стані війни. 

Другий законопроект «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів Украї-
ни щодо врегулювання постмортальної ре-
продукції» №8097 від 04.10.2022 [9]. Цей 
законопроект пропонує врегулювання ре-
алізації репродуктивного права не тільки 
для військових, а й для будь-якої фізичної 
особи. В ньому йдеться про використання 
біологічного матеріалу загиблої особи з ме-
тою запліднення та народження дитини в 
майбутньому. Передбачається, що ця про-
цедура здійснюється тільки за наявності до-
кументальної згоди особи, яка надавала біо-
логічний матеріал.
Наразі законопроекти не розкривають 

питання посмертної репродукції, яка пе-
редбачає проведення маніпуляцій з гене-
тичним матеріалом, вилученим до моменту 
смерті особи-донора з метою запліднення 
особи-реципієнта. 
Щодо правового регулювання постмор-

тальної репродукції, то Ю. Тріпак та Т. Мі-
хайліна вважають, що вона викликає бага-
то запитань і сумнівів. Наприклад, у Вели-
кобританії в червні 2007 р., коли 42-річна 
жінка дізналася про смерть чоловіка під час 
операції, подала строковий судовий запит 
на вилучення в нього генетичного матеріа-
лу. Запит був задоволений, і біологічний ма-
теріал був збережений у відповідній клініці. 
Така процедура проводилась терміново, і, 
звичайно, без дозволу померлої особи (доку-
ментального). Подібна ситуація виникла й у 
США. У 1999 р. жінка звернулася до суду з 
проханням отримати гамети від нещодавно 
померлого чоловіка. Генетичний матеріал 
було забрано через 30 годин після смерті чо-
ловіка і зберігався протягом 15 місяців. Жін-
ка завагітніла й народила здорову дівчинку 
[10]. Отже, постає питання документально 
оформленої згоди, яка й буде основою для 
врегулювання можливої репродукції.
Наразі подібне використання біологіч-

ного матеріалу заборонено практично в 
усьому світі, окрім Ізраїлю, де існує біологіч-
ний заповіт військовослужбовців. 

Висновки
На нашу думку, реалізувати посмерт-

ну репродукцію в нашій країні в нинішній 
воєнний час буде доволі складно, хоч і ре-
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ально. Якщо реалізація репродуктивного 
права спиратися на норми законопроекту, 
то це значно спрощує регулювання цього 
питання, оскільки підґрунтям для цього 
буде саме згода військовослужбовця. Якщо 
ж згода не буде обов`язковим чинником 
для забезпечення репродуктивного права, 
це ускладнить здійснення цієї процедури. 
Водночас ми не можемо точно сказати, на-
скільки наша країна готова до цього в прак-
тичному сенсі. Тобто створення законодав-
чих норм не може точно означати, що вони 
будуть працювати, адже для цього потрібна 
відповідна технічна та медична база. Щодо 
забезпечення військовим біологічного пост-
травматичного батьківства/материнства, то 
його реалізувати в наш час реальніше. Спи-
раючись на досвід таких країн як США та 
Ізраїль, можна сказати, що така процедура 
буде дуже актуальною для нашої країни. Як 
зазначають Горенов П. та Меренюк К.: «Пи-
тання військового права є важливим з точки 
зору того, що в сучасних європейських кра-
їнах навряд чи представляється можливим 
його використання на практиці» [11]. Саме 
тому для нас є важливим не лише спиратися 
на міжнародні норми, але й створювати свої, 
які були б актуальні саме для нашої країни. 
В тому числі й норми репродуктивного пра-
ва, які зараз є нагальними. 
Ми вважаємо, що вище зазначені за-

конопроекти потрібно допрацювати, адже 
вони не повністю відображають нормативну 
картину регулювання та реалізації репро-
дуктивних прав військовослужбовців. А та-
кож вважаємо доцільним подальше запози-
чення досвіду Ізраїлю стосовно посмертної 
та постмортальної репродукції.
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REPRODUCTIVE RIGHTS OF 
MILITARY PERSONNEL AS AN 

IMPLEMENTATION OF HUMAN RIGHTS 
UNDER INTERNATIONAL LAW

The topic of the work is the reproductive 
rights of servicemen as the realization of human 
rights under international law. The article deals 
with the reproductive rights of servicemen. It 
is noted that these rights are one of the most 
important and the most vulnerable today, and 
the variants of consideration of this question on 
the basis of the existing laws are offered.

The purpose of the work is: to examine the 
implementation of reproductive rights in other 
countries, such as Israel and the United States; 
to consider the possibility of integrating such 
practices into the legal framework of Ukraine; 
and to analyze how possible application of 
possible new norms of reproductive rights in 
the current realities of life in our country.

The article uses the deductive method of 
research, the method of analysis and system 
analysis.

The chosen topic is relevant in connection 
with the urgent problem of resolving the issue 

of the implementation of reproductive rights 
of servicemen, which arose due to the full-scale 
military invasion of the Russian Federation on 
the territory of Ukraine.

The implementation of reproductive rights 
in other countries, in particular in Israel and 
the United States, was studied. The data from 
these countries are used for comparison in the 
work as the current and some of the best norms 
of implementation of the reproductive right of 
servicemen. The possibility of its integration 
into the normative legal framework of Ukraine 
is considered. It is analyzed to what extent the 
application of new norms of reproductive law 
in the current realities of life in our country is 
possible.

On the basis of the investigated data, it is 
proved that our country lacks the regulatory 
and legal framework for regulating the 
implementation of the reproductive right of 
servicemen. A possible variant of amendments 
to the Laws of Ukraine for the purpose of the 
earliest settlement of this issue is offered.

This work is applicable for improvement 
of normative-legal base in the sphere of 
reproductive right, because it reveals and 
investigates this question and considers the 
possibilities of applying the international 
practice and norms in real time of our country.

Key words: servicemen, servicewomen, 
reproductive right, realization, reproductive 
material, biological material, reproduction.
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